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Εισαγωγή
Η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας από τη
δεκαετία του ’60 επέφερε αλλαγές όχι μόνο στα μοντέλα οικογένειας
αλλά και στο επίπεδο παρέμβασης του δημόσιου τομέα στην ιδιωτική ζωή των οικογενειών. Ορισμένα από τα ζητήματα που παλαιότερα αναλάμβανε η οικογένεια, όπως για παράδειγμα η φύλαξη των
παιδιών, σταδιακά τα αναλαμβάνει η πολιτεία μέσω της ανάπτυξης
σχετικών υποδομών.
Η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτελεί για τις εργαζόμενες γυναίκες μια καθημερινή πρόκληση και έναν στόχο προς επίτευξη, καθώς προσπαθούν διαρκώς να ισορροπήσουν ανάμεσα στις
επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Η κατάκτηση
του δικαιώματος των γυναικών για ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας αναδιαμόρφωσε τους παραδοσιακούς κοινωνικούς ρόλους, των ανδρών ως «κουβαλητών» και των γυναικών ως «φροντιστριών/ατόμων υπεύθυνων για τη φροντίδα των παιδιών και άλλων
ατόμων σε ανάγκη» με αποτέλεσμα την εμφάνιση του μοντέλου των
δύο «κουβαλητών» ή των οικογενειών «διπλής σταδιοδρομίας», δημιουργώντας νέες ισορροπίες και κοινωνικές δυναμικές στο πλαισιο
του ιδιωτικού βίου.
Στο πλαίσιο ανάλυσης και εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών για
τις ανωτέρω παρεμβάσεις τη δεκαετία του ’90, αναδείχθηκε ο όρος
Work-Life Balance, ο οποίος αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα ως
«συμφιλίωση ή εξισορρόπηση της επαγγελματικής, της οικογενειακής και
της προσωπικής ζωής». Αρχικά, ο όρος έδινε έμφαση στην οικογένεια
και την αναπαραγωγή, αγνοώντας τις ανάγκες και τα δικαιώματα των
εργαζόμενων που δεν είχαν εξαρτημένα άτομα στο νοικοκυριό τους,
έχρηζαν, ωστόσο, εξισορρόπησης μεταξύ του εργασιακού και του
προσωπικού τους βίου. Για τον λόγο αυτό, σύντομα το δίπολο εργασιακής ζωής και οικογένειας επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και
την προσωπική ζωή.
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Τις τελευταίες δεκαετίες, στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, παρατηρούνται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αλλαγές σε πληθυσμιακά και δημογραφικά οικογενειακά δεδομένα που επηρεάζουν στις
σχέσεις των φύλων, όπως για παράδειγμα: μείωση των γεννήσεων,
αύξηση των διαζυγίων και των ανδρών που απουσιάζουν από την
ανατροφή των παιδιών τους, αύξηση των οικογενειών που ανασυντίθενται (π.χ. δεύτερος γάμος με παιδιά από προηγούμενο γάμο), γήρανση
του πληθυσμού και επέκταση του προσδόκιμου ζωής, μαζική είσοδος
των γυναικών στην αγορά εργασίας κλπ. Μέσω των αλλαγών αυτών
αναδύονται νέα μοντέλα οικογένειας στα οποία η φροντίδα ανήλικων
παιδιών ή/και υπερηλίκων γονέων βαρύνει συνήθως ένα μέλος (κατά
βάση γυναικείου φύλου) και στα οποία η συμφιλίωση ή εξισορρόπηση της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της προσωπικής ζωής
αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Παράλληλα, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν
τις σχέσεις των δυο φύλων στο παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο
(μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών, επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας ζωής κ.ά.) εντείνοντας έτσι την ανάγκη ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών για τη
συμφιλίωση ή την εξισορρόπηση επαγγελματικής, οικογενειακής και
προσωπικής ζωής.
Το ζήτημα της συμφιλίωσης επαγγελματικής, οικογενειακής και
προσωπικής ζωής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο
της κρίσης που πλήττει την ελληνική οικονομία και την κοινωνία τα
τελευταία χρόνια. Η αποδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας λειτουργεί επιβαρυντικά για τον εργαζόμενο πληθυσμό αυξάνοντας αφενός
τον όγκο των απαιτούμενων εργασιών φροντίδας της οικογένειας και
του σπιτιού (μη αμειβόμενη εργασία) και αφετέρου την ανεργία κυρίως
των νέων και των γυναικών, με αποτέλεσμα τη δημουργία δυσκολιών
στον ιδιωτικό χώρο και την επιδείνωση των έμφυλων ανισοτήτων.
Επιπλέον, οι σημαντικές περικοπές στα εισοδήματα, η ασφυκτική φορολογία που έχει εξουθενώσει τις αποταμιεύσεις και η αρνητική πιστωτική επέκταση για τα νοικοκυριά, έχουν περιορίσει σημαντικά –αν
όχι εξαλείψει– τις δυνατότητες χρήσης αμειβόμενων υπηρεσιών στις
εργασίες φροντίδας των εξαρτημένων μελών της οικογένειας και στις
οικιακές εργασίες. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις στο
εργασιακό περιβάλλον πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης, ενώ συγχρόνως βάλλονται τα εργασιακά δικαιώματα αυξάνο-
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ντας την επισφάλεια στις εργασιακές σχέσεις. Το σύνολο των ανωτέρω παραγόντων επιδρούν αρνητικά στην προσπάθεια ισορρόπησης
επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής στο πλαίσιο της
ελληνικής οικογένειας.
Σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ανεργία, αναμένεται επιδείνωση των έμφυλων ανισοτήτων στον τομέα της απασχόλησης, παρόμοια με αυτή που
έχει παρατηρηθεί σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Παρά τη
παρατηρούμενη μείωση της διαφοράς στον τομέα της απασχόλησης
ανάμεσα στα δυο φύλα (λόγω της μείωσης της ανδρικής απασχόλησης), η ισότιμη κατανομή της ευθύνης φροντίδας του σπιτιού και της
οικογένειας δεν αποτελεί κεκτημένο της ελληνικής κοινωνίας, στην
οποία διατηρούνται στερεοτυπικές αντιλήψεις και οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος διαχείρισης των οικογενειακών ευθυνών και πραγματοποίησης των οικιακών εργασιών.
Ακόμη, στην Ελλάδα οι πολιτικές για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής επικεντρώνονται σε μέτρα που διευκολύνουν τις γυναίκες εργαζόμενες να ασχοληθούν με το
διπλό τους ρόλο, παρά επιχειρούν να ισορροπήσουν τα βάρη και τις
υποχρεώσεις της μη αμειβόμενης εργασίας. Το ζήτημα της εξισορρόπησης επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής εν μέσω
των αλλαγών που επέφερε η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην
Ελλάδα τόσο στην οικογένεια όσο και στην αγορά εργασίας, αποτελεί
θέμα που χρήζει λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων να μελετηθεί
και να διερευνηθεί διεξοδικά.
Το Έργο «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο των
αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα», το
οποίο υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 20092014, είχε στόχο να χαρτογραφήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες
των γυναικών αλλά και να προσδιορίσει πώς βιώνουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της προσωπικής ζωής
στην Ελλάδα σε περίοδο κρίσης. Το Έργο «Ισορροπία μεταξύ εργασίας
και ζωής στο πλαίσιο των αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά
εργασίας στην Ελλάδα» υλοποιήθηκε από το Κέντρο Μέριμνας Οικο-
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γένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) ως συντονιστή φορέα, με τη συνεργασία
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), του Συνδέσμου
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας.
Σε γενικές γραμμές, το έργο είχε τρεις επιμέρους στόχους:
– Έναν περιγραφικό: Να αναδείξει τις αλλαγές που έχουν επέλθει
στη ζωή των γυναικών και στη δομή της οικογένειας λόγω της
οικονομικής κρίσης, να περιγράψει τους παράγοντες που έχουν
επηρεάσει την απασχόληση και την οικογενειακή ζωή και να
παρουσιάσει αποτελεσματικές πολιτικές συμφιλίωσης επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
– Έναν επεξηγηματικό: Να παράσχει εμπειρικά στοιχεία για τις
ανάγκες και τις προσδοκίες των γυναικών, εξετάζοντας την προσωπική τους πείρα και περιγράφοντας τις ανάγκες και τις στρατηγικές τους, προκειμένου να μπορέσουν να εξισορροπήσουν την
επαγγελματική, την οικογενειακή και την προσωπική τους ζωή.
– Έναν πρακτικό: Να χαρτογραφήσει το είδος των υφιστάμενων
πολιτικών στην Ελλάδα και να προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεσματικές και ρεαλιστικές πολιτικές που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις οικογενειακές και επαγγελματικές
υποχρεώσεις των γονέων.
Στην παρούσα έκδοση, αναπτύσσεται μέρος του ερευνητικού έργου
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησής του έργου.
Το Α΄ Μέρος του τόμου, με τίτλο «Συμφιλίωση Επαγγελματικής και
Οικογενειακής Ζωής: μια Βιβλιογραφική Επισκόπηση» που αποτελεί και
το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, περιλαμβάνει το εννοιολογικό
πλαίσιο σχετικά με τη συμφιλίωση επαγγελματικής, οικογενειακής
και προσωπικής ζωής καθώς και μια αναλυτική καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δεδομένων αναφορικά με τις αλλαγές
στη δομή της οικογένειας και τις συνθήκες απασχόλησης. Έμφαση
δίνεται ιδιαίτερα στη μελέτη της επίδρασης της οικονομικής κρίσης
στην απασχόληση ανδρών/γυναικών και στα θέματα συμφιλίωσης
της εργασίας με την οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα:
– Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη συμφιλίωση επαγγελματικής,
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οικογενειακής και προσωπικής ζωής, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η αποσαφήνιση του ίδιου του όρου της συμφιλίωσης
σηματοδοτεί σημαντική προσέγγιση για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται σημαντικά κείμενα πολιτικής και στατιστικά δεδομένα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της συμφιλίωσης εργασίας, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Παρατίθενται οι νομοθετικές ρυθμίσεις και οι δημόσιες πολιτικές που αφορούν τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζονται οι επιπτώσεις και η επίδραση
της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση ανδρών και γυναικών, στην ισότητα των δύο φίλων και στη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και προσωπική ζωή.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις μεταβολές που προκλήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη δομή και τα μοντέλα της οικογένειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Στο πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα ευρήματα άλλων σχετικών ερευνών και μελετών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό/
διεθνές επίπεδο

Στο Β΄ Μέρος του τόμου, με τίτλο «Έρευνα πεδίου για τη συμφιλίωση στην Ελλάδα της κρίσης», παρατίθεται λεπτομερώς το μεθοδολογικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε στην εμπειρική έρευνα και παρουσιάζονται τα βασικά ερευνητικά ευρήματα. Ειδικότερα:
– Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι της εμπειρικής
έρευνας και αναπτύσσονται τα ερευνητικά ερωτήματα. Επιπλέον, παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε με αναφορά σε θέματα δειγματοληψίας, κατασκευής του
ερευνητικού εργαλείου, τεχνικών ανάλυσης, εγκυρότητας και
αξιοπιστίας.
– Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία συστηματική αποτύπωση των βασικότερων δημογραφικών και οικονομικών μεταβλητών του δείγματος. Αρχικά, παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γυναικών του δείγματος και των συντρόφων
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τους, ώστε να διευκολυνθεί η συσχέτισή τους με τα δεδομένα
που αναφέρονται στα ζητήματα της συμφιλίωσης στα επόμενα
κεφάλαια. Στη συνέχεια, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνουν τα οικονομικά χαρακτηριστικά των γυναικών, η επαγγελματική τους
εξέλιξη, η συγκριτική διερεύνηση σε σχέση με την πρό κρισης
περίοδο και η συσχέτισή τους με ορισμένες από τις δημογραφικές και οικονομικές μεταβλητές.
– Στο όγδοο κεφάλαιο, αναλύονται οι συνθήκες συμφιλίωσης
της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής υπό το πρίσμα των
διαφορετικών χαρακτηριστικών των γυναικών του δείγματος.
Πιο συγκεκριμένα, αποτυπώνεται ο τρόπος διάρθρωσης της
επαγγελματικής απασχόλησης και της μη αμειβόμενης εργασίας
ανά τομέα απασχόλησης των ερωτώμενων, και διερευνάται η
κατανομή των επαγγελματικών υποχρεώσεων και των οικογενειακών ευθυνών των δυο γονέων σε σχέση με τον αριθμό των
παιδιών, την ηλικία του μικρότερου παιδιού και άλλων μεταβλητών. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα στατιστικό μοντέλο ανάλυσης των παραγόντων που επηρεάζουν την εξαρτημένη
μεταβλητή της επαγγελματικής απασχόλησης. Τέλος, εξετάζεται
ο ελεύθερος χρόνος των γυναικών (ύπαρξη ή απουσία χρόνου) και παρουσιάζεται ένα στατιστικό μοντέλο ανάλυσης του
βαθμού συμμετοχής του συζύγου/συντρόφου στις καθημερινές
οικογενειακές υποχρεώσεις.
– Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεκριμένες πτυχές της
συμφιλίωσης που σχετίζονται κυρίως με τις υπάρχουσες υποδομές υποστήριξης, τις διευκολύνσεις αλλά και ο βαθμός ικανοποίησής τους από τη χρήση αυτών. Ακόμη, παρουσιάζεται ο
ρόλος και η συνεισφορά της ευρύτερης οικογένειας στην καθημερινή ζωή ενώ αναλύονται οι απόψεις των γυναικών ως
προς τη συμβολή του συζύγου/ συντρόφου στις καθημερινές
οικογενειακές υποχρεώσεις. Καταγράφεται η χρήση και αξιοποίηση δημόσιων ή/και ιδιωτικών υποδομών και υπηρεσιών
στα θέματα συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
σήμερα στην προσπάθεια τους να εξισοροπήσουν τους δυο αυτούς τομείς.
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Το Γ΄ Μέρος του τόμου, με τίτλο «Πολιτικές για τη συμφιλίωση
της εργασίας με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή», αποσκοπεί στο να
χαρτογραφήσει το πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικών για τη εξισορρόπιηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την Ελλάδα της κρίσης, αξιοποιώντας την
εμπειρία και τα αποτελέσματα από καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Ισλανδία. Συγκεκριμένα:
– Στο δέκατο κεφάλαιο, αποτυπώνονται οι βασικές προκλήσεις
για την αποτελεσματική συμφιλίωση επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής, επισημαίνοντας την ανάγκη
(ανα)διαμόρφωσης του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής
– Στο ενδέκατο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι πολιτικές που έχουν
εφαρμοστεί σε επίπεδο ΕΕ για τη συμφιλίωση, διαμορφώνοντας ένα σύνολο από κοινά «θεσμικά και πολιτικά σημεία αναφοράς».
– Παρά τη θέσπιση κοινών σημείων αναφοράς, τα κράτη-μέλη
της ΕΕ υιοθετούν συχνά διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας στις κοινωνικές
τους πολιτικές, ανάλογα με τις αντιλήψεις και τα πρότυπα που
κυριαρχούν στις κοινωνίες τους. Μια επιλογή των παραπάνω
προσεγγίσεων (Καλές πρακτικές) παρουσιάζεται στο δωδέκατο
κεφάλαιο.
– Τελος, στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται προτάσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι κρατικοί φορείς,
οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και ο ιδιωτικός
τομέας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στην
εναρμόνιση του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου, εξαιτίας
της οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια.

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Συμφιλίωση επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής:
Mια βιβλιογραφική επισκόπηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Θεωρητικό πλαίσιο

1.1 Ορισμοί και εννοιολόγηση
Ο όρος work-life balance που έχει καθιερωθεί διεθνώς, αποδίδεται
στην ελληνική γλώσσα ως συμφιλίωση ή εξισορρόπηση επαγγελματικής
και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής, συνδέεται δε με τα επίπεδα της απασχόλησης, τη γονιμότητα, τις οικογενειακές σχέσεις και την ποιότητα
ζωής (Αρβανίτης, Ξυδοπούλου & Παπαγιαννοπούλου, 2007: 9). Συνήθως, δηλώνει τις έννοιες της ευελιξίας και της βιωσιμότητας που
απαιτούνται προκειμένου να εξισορροπηθούν οι απαιτήσεις της επαγγελματικής και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής (Μάρη, 2007).
Μελετώντας το θέμα, η Hattery (2001) έχει χρησιμοποιήσει δύο
όρους, την εξισορρόπηση και τη συνύφανση, θεωρώντας ότι ο συνδυασμός της εργασίας με την οικογένεια μπορεί να προσδιοριστεί άλλες
φορές με τον όρο εξισορρόπηση και άλλες φορές με τον όρο συνύφανση, ανάλογα με την περίπτωση. Η έννοια της συνύφανσης κατά τη συγγραφέα, περιγράφει μια στρατηγική, στην οποία τα όρια της εργασίας
και της οικογένειας παραμένουν ασαφή, καθώς οι δύο διαστάσεις
ενσωματώνονται και παρατηρείται ταυτόχρονη επένδυση ενέργειας
στην εργασία και την οικογένεια. Η εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας και
οικογένειας δεν προσδιορίζει τον τρόπο που η εργασία και η οικογένεια επηρεάζει η μια την άλλη, αντιθέτως, αντανακλά τον προσανατολισμό ενός ατόμου ως προς τη συμμετοχή του στους διαφορετικούς
ρόλους της ζωής (Marks & MacDermid, 1996: 417).
Σχετικά με την εξισορρόπηση της εργασίας και της οικογενειακής/
ιδιωτικής ζωής, οι Kalliath & Brough (2008: 323) επανεξέτασαν έξι
αντιλήψεις που επικρατούν στη βιβλιογραφία και σχετίζονται με: (1)
τους πολλαπλούς ρόλους των ατόμων, (2) την ισοτιμία σχετικά με
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τους πολλαπλούς ρόλους, (3) την ικανοποίηση από τους πολλαπλούς
ρόλους, (4) την εκπλήρωση του κυρίαρχου ρόλου μεταξύ των πολλαπλών ρόλων, (5) τη σχέση μεταξύ των συγκρούσεων και των διευκολύνσεων και (6) τις αντιλήψεις των ατόμων όσον αφορά στους
πολλαπλούς ρόλους. Βάσει των παραπάνω, οι συγγραφείς πρότειναν
έναν νέο ορισμό σύμφωνα με τον οποίο η εξισορρόπηση εργασίας
και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής αναφέρεται στην προσωπική αντίληψη που διαμορφώνει κάθε άτομο λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες
προτεραιότητες της ζωής του, όσον αφορά στις δραστηριότητες που
σχετίζονται με την εργασία αλλά και αυτές που δεν σχετίζονται με αυτήν, όπως επίσης και σε ποιο βαθμό αυτές είναι συμβατές μεταξύ τους
και προωθούν την ανάπτυξη. Προτείνουν μάλιστα, όταν αξιολογείται
η εργασία και η ιδιωτική ζωή, να περιλαμβάνονται οι ατομικές προτιμήσεις σχετικά με τον ρόλο που στην τρέχουσα φάση είναι ο πιο
σημαντικός για κάθε άτομο (Γκερμότση, 2010).
Η δε Ισορροπία, ορίζεται βιβλιογραφικά ως ο βαθμός «στον οποίο
ένα άτομο ασχολείται εξίσου -και είναι εξίσου ικανοποιημένο με
τον επαγγελματικό του ρόλο και τον ρόλο του μέσα στην οικογένεια»
(Greenhaus et al., 2003). Σύμφωνα με τους Greenhaus et al., η Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής αποτελείται από τρία στοιχεία: ισόρροπη κατανομή του χρόνου, ισόρροπη συμμετοχή (αναφέρεται σε ίσα επίπεδα ψυχολογικής συμμετοχής στον επαγγελματικό
και τον οικογενειακό ρόλο ενός ατόμου) και τέλος, εξισορρόπηση της
ικανοποίησης (αναφέρεται σε ίσα επίπεδα ικανοποίησης και στους
δύο ρόλους εργασίας και οικογένειας). Όταν τα άτομα αγωνίζονται να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εργασία και
την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή, ενδέχεται να προκύψει ανισορροπία.
Ο όρος εξισορρόπηση της εργασίας και της οικογενειακής/ιδιωτικής
ζωής χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει την ισορροπία μεταξύ των ευθυνών, οι οποίες σχετίζονται με την αμειβόμενη εργασία
και αυτών που αφορούν δραστηριότητες μη αμειβόμενης εργασίας
(Visser & Williams, 2006). Δεν υπάρχει ένας ορισμός που να αντιπροσωπεύει όλα τα άτομα. Για μερικούς, εξισορρόπηση σημαίνει να
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην αμειβόμενη εργασία και λιγότερο χρόνο στο σπίτι, ενώ για άλλους, σημαίνει να εξασφαλίσουν ότι
η αμειβόμενη εργασία δεν επισκιάζει τον χρόνο που απαιτείται για
άλλες ευθύνες. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει για όλους σαφής διάκρι-
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ση μεταξύ εργασίας και οικογένειας και επιπλέον, η «ισορροπία» και
η «ανισορροπία» ποικίλλει ανάμεσα στα άτομα και στις διαφορετικές
χρονικές στιγμές της ζωής τους, η ανάπτυξη ενός ενιαίου ορισμού
καθίσταται μη ρεαλιστική.
Στα ευρωπαϊκά κείμενα, χρησιμοποιείται εδώ και λίγες δεκαετίες,
ο όρος reconciliation of work and family life (συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής), αφότου ερευνήτριες (με φεμινιστική προσέγγιση) και εκπρόσωποι του γυναικείου κινήματος επεσήμαναν την άνιση κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων και την
αναγκαιότητα παρεμβάσεων από την πολιτεία. Στη συνέχεια, ο όρος
αυτός χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στο πλαίσιο των πολιτικών για
την απασχόληση χωρίς να υποδηλώνει τις έμφυλες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής (Εurofound,
2006: 1).
Η Μουσούρου (2004: 87-88) αναφέρει επιπρόσθετα, ότι η συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής υπονοεί διεθνώς, μέτρα που
αφορούν κυρίως τις γυναίκες και τη δυσκολία τους να συνδυάσουν τις
οικογενειακές τους υποχρεώσεις ως εργαζόμενες. Πρόκειται για μέτρα
που διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας (υπηρεσίες
φροντίδας εξαρτημένων μελών οικογένειας), που διευκολύνουν το
συνδυασμό εργασίας και οικογένειας (ωράριο εργασίας, μορφές απασχόλησης κ.ά.), που προωθούν τέλος, την ανακατανομή των γονεϊκών
ευθυνών στο πλαίσιο της καθημερινής οικογενειακής ζωής (προώθηση της ισότητας στο πλαίσιο της καθημερινότητας της συμβίωσης).
Γενικά, η έννοια της συμφιλίωσης, διατυπώνεται συνήθως σε ουδέτερη γλώσσα ως προς το φύλο και προσλαμβάνεται συχνά ως η
εναρμόνιση της αμειβόμενης και της μη αμειβόμενης εργασίας των
γυναικών, παρά ως εναρμόνιση με την έννοια της ισότιμης κατανομής
αυτών μεταξύ των ανδρών και των γυναικών στο ιδιωτικό επίπεδο
της οικογένειας. Εντούτοις, τα περισσότερα επίσημα έγγραφα σχετικά
με τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας από τα μέσα της δεκαετίας
του ‘90 και μετά, κάνουν ρητή αναφορά στις νέες αντιλήψεις των ανδρών και των γυναικών σχετικά με την κατανομή των επαγγελματικών
και οικογενειακών υποχρεώσεων, που ορίστηκε ως συμφιλίωση από
τη Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1996, προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα
των φύλων (Lewis, 2006:15).
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, η συμφιλίωση είναι μια έννοια που αναφέρεται κυρίως στο συνδυασμό αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας. Μερικές φορές εκφράζεται ως πρόβλημα ή δίλημμα, ενώ σε
άλλες παρουσιάζεται ως μέσο για τη βελτίωση της οικογενειακής ζωής
(Alipranti & Nikolaou, 2011). Η Stratigaki (2004: 31) χρησιμοποιεί
τον όρο διπλή ημέρα (double day) μεταξύ αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας, που δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο η δυσανάλογη
επιφόρτιση των γυναικών με τις οικιακές εργασίες και τις δραστηριότητες φροντίδας συνδέεται άμεσα με τις διακρίσεις απέναντι στις
γυναίκες στο χώρο εργασίας και ακολουθείται από ανισότητες όσον
αφορά στους μισθούς και στην ποιότητα της εργασίας (Stratigaki,
2004). Ο όρος συμφιλίωση, σύμφωνα με τη Stratigaki (2004: 32),
διαμορφώθηκε έτσι ώστε να αναφέρεται στη βελτίωση της ικανότητας
των γυναικών να συνδυάσουν τις επαγγελματικές με τις οικογενειακές
υποχρεώσεις, το οποίο αποτελεί και βασικό μέρος της πολιτικής απασχόλησης της ΕΕ από τη δεκαετία του ΄90 και έρχεται να καλύψει την
ανάγκη για νόμιμες ευέλικτες ρυθμίσεις παρά να αλλάξει τις έμφυλες
σχέσεις στο πλαίσιο της οικογένειας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την
οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στο δημόσιο λόγο συνδέεται ως επί το
πλείστον με τα προβλήματα που αφορούν στην παροχή φροντίδας,
στην οργάνωση της αγοράς εργασίας και στις κρατικές πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και δεν αναγνωρίζεται ως πρόβλημα ισότητας των
φύλων (Αλιπράντη-Μαράτου & Νικολάου, 2007).
Καταλήγοντας, η έννοια χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει την ισορροπία μεταξύ των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ένα
άτομο στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο και δεν μπορεί να έχει το ίδιο
περιεχόμενο για όλες και όλους, καθώς για κάποια άτομα συνεπάγεται ή επιτυγχάνεται με περισσότερο χρόνο στην εργασία και λιγότερο
στο σπίτι/ιδιωτικό βίο, ενώ για άλλα, σημαίνει ότι η εργασία δεν
επηρεάζει τον χρόνο που απαιτούν άλλες υποχρεώσεις. Προϋποθέτει
δε, το σαφή διαχωρισμό μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και
ποικίλλει από εργαζόμενο/-η σε εργαζόμενο/-η και από μια χρονική
περίοδο σε μια άλλη. Επίσης, σχετίζεται με διαφορές και ανισότητες
που υπάρχουν στις συνολικότερες κοινωνικές συνθήκες ζωής των
ατόμων, ανδρών και γυναικών (Μάρη, 2007:6-7).
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Ακόμη, 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, που περιγράφεται ως work-life conflict/σύγκρουση εργασιακής και ιδιωτικής ζωής
(European Parliament, 2016: 6).
Τέλος, όπως επισημάινεται, η δυσκολία συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής παρουσιάζει 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 τις οικιακές εργασίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις
έμφυλες ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στη σύγχρονη
κοινωνία στο πλαίσιο της εργασιακής και ιδιωτικής ζωής (Αρβανίτης
και συν., 2007).

1.2 Η
 συμφιλίωση οικογενειακής/ιδιωτικής και
επαγγελματικής ζωής: ζητούμενο για την κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη
Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργασία και η δημόσια σφαίρα ταυτίζονται
με τον άνδρα, ενώ η ιδιωτική σφαίρα της οικογένειας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη γυναίκα. Βάσει της διχοτόμησης αυτής, η φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού αποτελούν γυναικεία καθήκοντα
και κατατάσσονται στις μη «οικονομικές και μη αμειβόμενες εργασίες»
(Μαράτου-Αλιπράντη, 1999, 2000, Moυσούρου, 2005α και Moυσούρου, 2005β). Η ανάγκη για την εναρμόνιση της επαγγελματικής
ζωής με την ιδιωτική άρχισε σταδιακά να αποκτά βαρύνουσα σημασία
τα τελευταία 20 χρόνια, εξαιτίας της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και
λόγω των δραστικών αλλαγών στα οικογενειακά πρότυπα.
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Όπως επισημαίνεται σε διάφορες μελέτες, 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 συμβάλλουν 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 μικρά παιδιά σε μεγαλύτερο
βαθμό συγκριτικά με τους άνδρες (EC, 2014, EIGE, 2013).
Tα δεδομένα των δύο παρακάτω γραφημάτων απεικονίζουν ότι σε
ευρωπαϊκό 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 (Διάγραμμα 1.2.1). Ακόμη, οι εργαζόμενες γυναίκες με παιδιά κάτω των
8 χρόνων μειώνουν πολύ συχνά τις ώρες εργασίας τους προκειμένου
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, κάτι που δεν φαίνεται να
επιλέγουν οι άνδρες εργαζόμενοι (Διάγραμμα 1.2.2).
Διάγραμμα 1.2.1
Διαφορές στους δείκτες απασχόλησης, σε γυναίκες και άνδρες
με ή χωρίς παιδιά μικρότερα των 12 χρόνων, στους άνδρες και στις γυναίκες
ηλικίας 25-49 χρόνων, ΕΕ 27, 2010
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Διάγραμμα 1.2.2
Ποσοστά ανδρών και γυναικών ηλικίας 20-49 χρόνων, με παιδιά μικρότερα
των 8 χρόνων που μείωσαν τις ώρες εργασίας τους, ΕΕ -27, 2010
100
90
80
70
60
%

50
40
35
20

0

DE
NL
CY
UK
AT
LU
EU-27
IE
BE
CZ
SK
FR
IT
PL
SI
ES
GR
LT
MK
FI
MT
PT
RO
HU
HR
LV
EE
BG

10

Men

Women

Source: LFS 2010 Ad hoc module
Πηγή: EC, 2014: 30
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Επίσης, η ηλικία των γυναικών κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, ο αριθμός των παιδιών και η ηλικία του τελευταίου παιδιού είναι μερικές από τις μεταβλητές που έχουν επιπτώσεις στις αποφάσεις
των γυναικών σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητά τους
και τη συμμετοχή τους 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 επικρατεί η αντίληψη ότι ο δημόσιος χώρος της εργασίας και ο ιδιωτικός χώρος της οικογένειας αποτελούν δύο διαφορετικούς και ξεχωριστούς χώρους (Alipranti & Nikolaou, 2008, EC,
2014, Scabini & Rossi eds., 2012).
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 κα-
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ταπολέμηση της ανεργίας. Είναι κοινώς αποδεκτό σήμερα ότι η άνιση
κατανομή των ενδοοικογενειακών υποχρεώσεων και της φροντίδας
συνδέεται άμεσα με τις έμφυλες ανισότητες που παρατηρούνται στις
αμοιβές και στην ποιότητα της εργασίας των δύο φύλων (Stratigaki,
2004: 51).
Η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών συνεπώς,
τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην οικογενειακή ζωή, αποτελούν το ζητούμενο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η
μητρότητα, η πατρότητα και τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν
κατεξοχήν κοινωνικές αξίες που προστατεύονται από την κοινωνία,
τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων).
Επιστημονικές μελέτες 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 (Μαράτου-Αλιπράντη 1999; Lewis,
2001, 2006; Μουρίκη, 2006; Μουσούρου και Στρατηγάκη (επιμ.),
2004; EIGE, 2013; EC, 2014; ΕP, 2016). Ως απόρροια των παραπάνω, αν και παρατηρείται αύξηση της γυναικείας απασχόλησης διαχρονικά, δημιουργούνται σημαντικά εμπόδια στην απασχόληση των
γυναικών και στην άρση των ανισοτήτων (Γκασούκα, 2007: 35; ΕC,
2014). Με αυτό το σκεπτικό, επιδιώκεται η επίτευξη της ισότιμης
κατανομής των οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ των ανδρών και
των γυναικών, δεδομένου ότι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών με τους άνδρες στην
αγορά εργασίας είναι το βάρος της ευθύνης και ενοχής που επωμίζονται για την ανατροφή των παιδιών (Τσουκαλά, 2007).
Με δεδομένο ότι η έμφαση που δίνεται στην ενδυνάμωση και τη στήριξη των γυναικών δεν είναι επαρκής για την επίτευξη της εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν είναι πλέον μόνο οι γυναίκες, αλλά και οι
σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα. Εμφανίζεται στο προσκήνιο ο άνδρας/
πατέρας και ο νέος του ρόλος με μεγαλύτερη συμμετοχή στην καθημερινή οικογενειακή ζωή και στη φροντίδα των μικρών παιδιών, που αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης στην Ευρώπη στο πλαίσιο της σύγχρονης
συζήτησης για την ισότητα των δυο φύλων σε όλα τα επίπεδα (Αρβανίτης, και συν., 2007, Κορωναίου, κ.ά., 2006:13, EC, 2013, EIGE, 2013).
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Πράγματι, η προώθηση πολιτικών για την ενίσχυση της συμμετοχής των ανδρών στον ιδιωτικό βίο και η ενίσχυση της ισότητας στις
οικογενειακές ευθύνες, αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες και
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει τόσο στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου όσο και των πολιτικών συμφιλίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
(European Commission, Roadmap, 2015).
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), με παραδοσιακά πιο επιφορτισμένες τις γυναίκες, οι οποίες είχαν και εξακολουθούν να εκπληρώνουν
πολλαπλούς ρόλους στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής, που σε άλλες
κοινωνίες αναλαμβάνονται από το κράτος. Έτσι, ενώ οι οικογένειες
διπλής σταδιοδρομίας έχουν αυξηθεί σημαντικά και παρά τις αλλαγές
στους κοινωνικούς ρόλους, η ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του
ιδιωτικού βίου δεν έχει αναγνωριστεί ως σημαντική προτεραιότητα
στον σχεδιασμό πολιτικών ισότητας (EP, 2013).
Το ζήτημα της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/
ιδιωτικής ζωής στη χώρα μας εμφανίζει σημαντικά προβλήματα και
εμπόδια που συνδέονται με τα πολιτισμικά πρότυπα και τις κρατούσες νοοτροπίες και αντιλήψεις σχετικά με την παραδοσιακή κατανομή
των ρόλων, με τη χρηματοδότηση των δομών και των σχετικών υπηρεσιών και λιγότερο με το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο μάλιστα στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τη Μουρίκη (2008-α: 14-15), είναι πιο προχωρημένο από την ίδια την κοινωνία, καθώς διατάξεις και πολιτικές
που προβλέπονται, προστατεύουν το συνδυασμό οικογενειακής ζωής
και σταδιοδρομίας.
Οι πολιτικές συμφιλίωσης ως μέσο προώθησης της ισότητας των
φύλων στην απασχόληση είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα,
λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλησης
και το κυρίαρχο μοντέλο οικογενειακής φροντίδας που βασίζεται στη
γυναικεία μη αμειβόμενη εργασία (EWERC, 2005). Σήμερα, ο ρόλος
του σύγχρονου συζύγου και πατέρα έχει σχετικά διαφοροποιηθεί και
η συμμετοχή του στις οικογενειακές υποχρεώσεις είναι σαφώς πιο
ορατή. Ακόμη, το ανθρώπινο κεφάλαιο κάθε ατόμου (επίπεδο εκπαί-
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δευσης, η επαγγελματική κατάσταση, θέση στο επάγγελμα κτλ.), καθώς επίσης τα αντικειμενικά οικογενειακά «βάρη» (αριθμός και ηλικία
παιδιών) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν το βαθμό
στο οποίο μια συζυγική σχέση πλησιάζει ή απέχει από την πλήρη
αμοιβαιότητα και ισότητα (Αλιπράντη, 1999, Γκασούκα, 2008).
Η 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 αλλά και ένα παρόµοιο επίπεδο υπευθυνότητας όσον αφορά στις
οικογενειακές ευθύνες (Αλιπράντη-Μαράτου, 2007: 10; Γκασούκα,
2008). «Βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης οικογένειας είναι η αποπροσωποποίηση των κοινωνικών σχέσεων και η σταδιακή εξασθένηση των
οικογενειακών δεσµών, η αυτονόµηση του ατόµου από την οµάδα, η απώλεια
της εξουσίας της οικογένειας ως οµάδας πάνω στα µέλη της και η σταδιακή
επικράτηση της ιδεολογίας της ισότητας» (Αλιπράντη-Μαράτου, 2007).
Αν και θεμελιώδεις αλλαγές έχουν επέλθει από το 1960 και έπειτα στις δομές της οικογένειας, αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στις οικογενειακές πολιτικές, αλλαγές που, όπως επισημαίνει ο κοινωνιολόγος της
οικογένειας, François de Singly1, δείχνουν ότι «η ατομικιστική λογική
είναι ισχυρότερη από την “οικογενειοποίηση” σύμφωνα με ένα ομοιόμορφο οικογενειακό πρότυπο». Οι πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές
αλλαγές που έχουν επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αλλάξει και
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 στην 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
1. (όπως αναφέρεται στο: Κορωναίου και συν., 2006: 17)
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να αναλαμβάνει διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διενέργεια
των οικιακών εργασιών.
Έτσι, αναπαράγονται τα έμφυλα πρότυπα όσον αφορά στις οικιακές εργασίες, καθώς τα άτομα εκλαμβάνουν ως μεγάλο βάρος τις
υποχρεώσεις που φέρουν το στίγμα του αντίθετου φύλου. Παρά τις
σημαντικές προσπάθειες των σύγχρονων ζευγαριών να ξεπεράσουν
κάποια παραδοσιακά πρότυπα και αντιλήψεις, η ανακατανοµή των
έµφυλων κοινωνικών ρόλων στο εσωτερικό της οικογένειας εξακολουθεί να προχωράει µε εξαιρετική βραδύτητα εξαιτίας των ισχυρών
έμφυλων παραδόσεων και των στερεοτυπικών αντιλήψεων που επικρατούν στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, είναι το παραδοσιακό μοντέλο κατανομής των ευθυνών και του χρόνου στην ιδιωτική ζωή που
απαντάται ως επί το πλείστον, όπως δείχνουν οι παλαιότερες και πιο
πρόσφατες μελέτες που αναφέρονται στην κατανομή των οικιακών
εργασιών στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής (Μαράτου-Αλιπράντη
1999, Κορωναίου, 2007, Συμεωνίδου, 2006).
Η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όπως προαναφέρθηκε, διατηρούνται 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 τον βασικότερο λόγο
για την εξαιρετικά περιορισµένη ικανοποίηση από την ισορροπία µεταξύ οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων (Γκασούκα &
Τσουκαλά, 2008: 4). Οι αυξηµένες ώρες εργασίας των ζευγαριών µε
παιδιά, όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, συνδέεται και µε την περιορισµένη χρήση των νέων µορφών οργάνωσης της απασχόλησης
που θεωρούνται πιο φιλικές προς την οικογενειακή ζωή. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ, µετά την
Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο, σε ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης. Είναι σαφές ότι δεν έχουν αναπτυχθεί στη χώρα µας σε ικανοποιητικό βαθμό εργασιακές πρακτικές φιλικές προς την οικογένεια.
Tα ζευγάρια «διπλής σταδιοδρομίας» αποτελούν το κύριο μοντέλο της 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 εργασίες φροντίδας είναι παρόμοιο και για τους δύο (Maratou-Alipranti,
2007). Οι Robert & Rhona Rapoport (όπως αναφέρεται στο Αλιπρά-
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ντη-Μαράτου, 2007: 10; Γκασούκα & Τσουκαλά, 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.
Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πάντως, παρατηρούνται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση αλλαγές στις σχέσεις των δυο φύλων. Η
συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής σχετίζεται με τις μεταβολές που έχουν επέλθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η πρόκληση της συμφιλίωσης
επαγγελματικής
και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής

2.1 Η
 αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για
τη συμφιλίωση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
Η συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής συνιστά
ένα θέμα, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της
πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περισσότερες χώρες, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας παραμένει κατώτερη από το ποσοστό στο οποίο θα μπορούσε να φτάσει, και όπως
υποστηρίζεται, οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας εξισορρόπησης
της εργασίας με τις οικογενειακές ευθύνες, συμπεριλαμβανομένης της
έλλειψης οικονομικά προσιτών δομών παιδικής φροντίδας, των άκαμπτων εργασιακών ρυθμίσεων ή της απουσίας κινήτρων για τους άνδρες να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες φροντίδας στο πλαίσιο της
οικογενειακής ζωής.
Η οικονομική κρίση και 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 Ένωσης (ΕΕ) αλλά και όλες οι χώρες σε παγκόσμιο
επίπεδο, να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται σημαντικά πρόσφατα δεδομένα και Εκθέσεις/Μελέτες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και άλλων οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο για την
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων αναφορικά με τη συμφιλίωση
της εργασίας με τη ζωή, τα οποία περιλαμβάνουν και ενδιαφέροντα
στατιστικά στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό.
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Η πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2015 (ΕC Report on Equality between
Men and Women 2015) αναφέρει ότι οι πολιτικές για τη συμφιλίωση
της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή έχουν επιφέρει
ανάμεικτα αποτελέσματα. Τα μέτρα για τη συμφιλίωση της εργασίας με
την οικογενειακή ζωή έχουν αποδειχτεί ότι συμβάλλουν σημαντικά
στην άρση των εμποδίων για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας. Ωστόσο, προκύπτει ότι οι γυναίκες κάνουν σε μεγαλύτερο
βαθμό χρήση των μέτρων αυτών, ενώ οι άνδρες εξακολουθούν να
κάνουν πολύ περιορισμένη χρήση.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος αναφορικά με τη βελτίωση της υιοθέτησης μέτρων συμφιλίωσης. Ενδεικτικά, το ποσοστό των παιδιών που χρησιμοποιούν τις επίσημες δομές
φύλαξης παρουσιάζει στασιμότητα από το 2010 τόσο σε επίπεδο ΕΕ
όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και η ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας συνιστούν ανασταλτικούς
παράγοντες για τη χρήση τους και, όπως αναφέρεται, μόλις έξι κράτη
μέλη έχουν καταφέρει να φτάσουν τους στόχους της Βαρκελώνης το
2013, μια δεκαετία μετά την έγκρισή τους: το Βέλγιο, η Δανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Σουηδία και η Σλοβενία (EC. 2015).
Όπως αναφέρεται στην εν λόγω Εκθεση, η ευρωπαϊκή έρευνα του
2015 για τις συνθήκες εργασίας δείχνει ότι δεν είναι συχνή η υιοθέτηση φιλικών προς την οικογένεια πρακτικών. Για την πλειονότητα
των εργαζομένων τα ωράρια εργασίας τους αποφασίζονται από τους
εργοδότες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ένα ποσοστό 35% των εργαζομένων δε μπορεί να απουσιάσει μία ώρα ή δύο για προσωπικά ή
οικογενειακά ζητήματα.
Ως θετική εξέλιξη, στο πλαίσιο της έκθεσης, παρουσιάζεται η υιοθέτηση της αμειβόμενης άδειας για τους πατέρες από ορισμένες χώρες και η επέκταση της διάρκειας της υφιστάμενης άδειας από κάποιες άλλες. Ωστόσο, στα περισσότερα κράτη μέλη, ελάχιστοι άνδρες
κάνουν χρήση των αδειών αυτών. Ως εκ τούτου, η έκθεση καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές τείνουν να ενισχύουν τα παραδοσιακά έμφυλα στερεότυπα τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι και,
κατά συνέπεια, τείνουν να εμποδίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας.

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

41

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, τον Αύγουστο
του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία
για την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής. Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση «Δικαιοσύνη & Καταναλωτές και Απασχόληση»,
δημοσιοποίησε τον Οδικό Χάρτη της πρωτοβουλίας με θέμα «Νέο
ξεκίνημα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την εναρμόνιση
εργασιακού και ιδιωτικού βίου για τις οικογένειες με εργαζόμενους/-ες
συζύγους» (EC Road Map (2015) Initiative: New start to address the
challenges of work-life balance faced by working families). Το κείμενο
παρουσιάζει τις τρεις επιλογές της ΕΕ με σκοπό την εξεύρεση λύσης
αποδεκτής από όλα τα Κράτη-Μέλη αναφορικά με το θέμα της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και κατ’
επέκταση της συμβολής του γυναικείου πληθυσμού στην ανάπτυξη
και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ εξετάζει τρία ενδεχόμενα για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής: α)
Νομοθετικά μέτρα, β) Μη νομοθετικά μέτρα και γ) Νομοθετικά μέτρα
σε συνδυασμό με το πλαίσιο πολιτικής.
Ο Οδικός Χάρτης/ Road Map (2015) θέτει ως στόχο την αντιμετώπιση της χαμηλής συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας
με τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του ισχύοντος νομικού
και πολιτικού πλαισίου της ΕΕ για την αγορά εργασίας με τη μορφή
που έχει σήμερα, ώστε να καταστεί δυνατό για τους γονείς με παιδιά
ή για άτομα που έχουν την ευθύνη εξαρτώμενων μελών να ισορροπήσουν καλύτερα τις ευθύνες φροντίδας με τις επαγγελματικές τους
ευθύνες.
Το κείμενο του Οδικού Χάρτη/EC Road Map (2015) περιλαμβάνει
ενδιαφέροντα και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα του θέματος. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα ακόλουθα:
– ο μέσος όρος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και
ανδρών στην ΕΕ ανήλθε στο 16,5% το 2014,
– ο μέσος όρος του συνταξιοδοτικού κενού μεταξύ γυναικών και
ανδρών στην ΕΕ καταγράφεται στο 39% (στοιχεία έτους 2013),
– το ποσοστό των ανδρών εργαζομένων με πολλές ώρες απασχόλησης έχει υπολογιστεί στο 12% στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., ενώ
για τις γυναίκες εργαζόμενες το αντίστοιχο ποσοστό είναι πάρα
πολύ χαμηλό (μικρότερο του 5%),
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– υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 28 Κρατών-Μελών
στο ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας
(ποσοστά μεταξύ 40% και 75%), τη στιγμή που οι γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών συμμετέχουν στην αγορά εργασίας σε ποσοστό
65,4% στις Η.Π.Α., 66,3% στην Ιαπωνία και 76,6% στην Ελβετία (έτος αναφοράς 2013).
Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στο προαναφερθέν κείμενο,
εκτιμάται ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση κοστίζει
€ 325 δισεκατομμύρια για την ΕΕ, δηλαδή το 2,5% του το ΑΕΠ της ΕΕ.
Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας για τις γυναίκες
και αντιπροσωπεύει, επίσης, μη αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων για
την οικονομία της ΕΕ και τη βέλτιστη κατανομή των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης των γυναικών.
Επομένως, δημιουργείται ισχυρό οικονομικό κίνητρο για την υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών-φροντιστών στην αγορά εργασίας,
τόσο με προστατευτικά μέτρα όσο και μέσω πολιτικών για την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής (ΕC, 2015).
Η τρέχουσα πολιτική και το νομοθετικό πλαίσιο τείνουν να αποθαρρύνουν τους άνδρες να παίρνουν άδειες για οικογενειακούς λόγους. Έτσι, οι γυναίκες εξακολουθούν να διακόπτουν για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα την καριέρα τους, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για αυτές την επιστροφή στην αμειβόμενη εργασία. Όσο οι γυναίκες κάνουν χρήση της άδειας κυρίως για οικογενειακούς λόγους, τόσο
αυτό επιδεινώνει τη θέση τους στην αγορά εργασίας, όσον αφορά
στην απασχολησιμότητα, την αμοιβή και την εξέλιξη της καριέρας
τους καθώς και τη μελλοντική τους σύνταξη.
Σημειωτέον ότι οι οικογένειες πολλές φορές δεν έχουν αρκετές 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, καθώς πολλές οικογένειες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση διαθέσιμης, οικονομικά προσιτής,
ποιοτικής φροντίδας των παιδιών για έναν επαρκή αριθμό ωρών.
Οι υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, επίσης, δεν έχουν ακόμα
αναπτυχθεί επαρκώς σε πολλά κράτη μέλη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η γυναίκα να εξακολουθεί να έχει πρωταρχικό ρόλο παρόχου
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φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα μέλη οικογενείας – ένα
πρόβλημα το οποίο είναι πιθανό να επιδεινωθεί λόγω της γήρανσης
του πληθυσμού και της μείωσης των δημόσιων δαπανών που σχετίζονται με υπηρεσίες μέριμνας (κυρίως στην υγεία, στη μακροχρόνια φροντίδα και υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών). Η έλλειψη των
κατάλληλων ρυθμίσεων για την άδεια των πατέρων σε σχέση με τις
μητέρες σε πολλά κράτη μέλη, ενισχύει περαιτέρω διαφορές μεταξύ
των φύλων όσον αφορά την εργασία και τη φροντίδα.
Επιπρόσθετα, το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη
Στρατηγική Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019 (EC, Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019). Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς για μεγαλύτερη προσπάθεια
σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρύ
φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων μεταξύ άλλων, συνέβαλαν στην κατάρτιση του εγγράφου, μέσω δημόσιας διαβούλευσης, στο πλαίσιο της
οποίας ελήφθησαν σχεδόν 5.000 απαντήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία (94%) των οργανισμών που απάντησαν θεωρεί ότι οι πέντε
(5) προτεραιότητες1 που ορίστηκαν στην τρέχουσα πολιτική εξακολουθούν να ισχύουν και για μελλοντικές δεσμεύσεις.
Ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ισότητας των φύλων μέσω εθνικών στρατηγικών ή σχεδίων δράσης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Παρόλο
που διαφέρουν ως προς τα στοιχεία στα οποία δίνουν έμφαση και ως
προς το επίπεδο των παρεμβάσεων, όλες οι στρατηγικές αυτές και τα
σχέδια δράσης καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, τα στερεότυπα με βάση το φύλο και το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για την επίτευξη
ποσοστού απασχόλησης ανδρών και γυναικών της τάξης του 75%
1. α) αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότιμης
οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών, β) μείωση των διαφορών μεταξύ των
φύλων όσον αφορά τους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις και κατ’ επέκταση,
καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών γ) προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών
και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων δ) καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και προστασία και στήριξη των θυμάτων και ε) προώθηση της ισότητας των φύλων
και των δικαιωμάτων των γυναικών παγκοσμίως
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το 2020 και ιδίως, για τη μείωση των έμφυλων διαφοροποίησεων
στην απασχόληση, απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες, ώστε
να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Όπως υπογραμμίζεται στο πρόγραμμα εργασίας για το 2016, αυτό συνεπάγεται τη λήψη μέτρων για την εξισορόπηση των ευθυνών φροντίδας και των επαγγελματικών καθηκόντων. Προϋποθέτει, ακόμη,
περισσότερο ισότιμο καταμερισμό του χρόνου που αφιερώνεται σε
καθήκοντα φροντίδας και οικιακών εργασιών. Υπογραμμίζεται ότι θα
πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης σχετικά με την
παιδική φροντίδα και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τρόπους, ώστε
οι στόχοι αυτοί να καταστούν περισσότερο φιλόδοξοι και να διευρυνθούν προκειμένου να καλύπτουν την παροχή φροντίδας και σε άλλα
εξαρτώμενα άτομα.
Επομένως, απαιτείται συνεχής δράση για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων
που θέτει η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι γονείς και τα πρόσωπα
που παρέχουν φροντίδα, η οποία περιλαμβάνει:
– εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ:
διασφάλιση καλύτερης εφαρμογής και, κατά περίπτωση, προσαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την άδεια και τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους για την εξασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους γονείς και τα
πρόσωπα με καθήκοντα φροντίδας·
– θέσπιση ευρέος πλαισίου πολιτικής για τη στήριξη της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας και της περισσότερο
ισότιμης χρήσης των αδειών και των ευέλικτων εργασιακών
ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του ενδεχομένου καθορισμού δεικτών αναφοράς και της στοχοθετημένης
χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ για τη στήριξη των
κρατών μελών και την ευαισθητοποίηση τους για το θέμα αυτό·
– συνεχής παρακολούθηση και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη
για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης σχετικά με τις
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας (σε ετήσια βάση)· και υιοθέτηση
μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, ώστε για παράδειγμα,
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να καλυφθούν η παροχή φροντίδας και σε άλλα εξαρτώμενα
άτομα, η προσβασιμότητα και η ποιότητα.
– στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στενή
παρακολούθηση των εθνικών μέτρων μεταρρύθμισης σε εξαμηνιάια βάση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση και έκδοση ειδικών ανά χώρα συστάσεων, όπου
αυτό κρίνεται αναγκαίο (σε ετήσια βάση).
Στη Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 20102015 (2011) Strategy for equality between women and men 2010-2015
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρεται ρητά ότι για να επιτευχθούν
οι στόχοι της Ευρώπης 2020, ειδικότερα η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η δεξαμενή δυναμικότητας και ταλέντου
των γυναικών χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη έκταση
και πιο αποτελεσματικά.
Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010 «Ευρώπη
2020», Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (“EUROPE 2020” A strategy for smart, sustainable and inclusive
growth) προβάλλει τη σημασία της ισότητας των φύλων προκειμένου,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, να πετύχει η Ευρώπη να αυξηθεί
η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη
και την κοινωνική συνοχή. Για τον λόγο αυτό, παρακινεί τα κράτη
μέλη σε εθνικό επίπεδο να προωθήσουν νέες μορφές πολιτικής για
την εξισορρόπηση της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής και για την
παράταση του επαγγελματικού βίου καθώς και για τη βελτίωση της
ισότητας των φύλων. Η Στρατηγική θέτει ως στόχο να ανέλθει η απασχόληση των γυναικών στο 75% έως το 2020.
Στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στη
Βαρκελώνη το 2002 είχε τεθεί ως στόχος για το 2010 η παροχή από
τα κράτη μέλη υπηρεσιών συλλογικής φροντίδας, η οποία θα καλύπτει το 90% των παιδιών ηλικίας από τρία έτη έως την ηλικία της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τουλάχιστον το 33% των παιδιών
που είναι κάτω των τριών ετών.
Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (EC, 2011) (20112020) European Pact for Gender Equality (2011-2020) δηλώνει ως δεύτερο στόχο, την προώθηση της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελ-
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ματικής και προσωπικής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες σε όλη
τη διάρκεια του βίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων,
η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και η
συμβολή στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Στα μέτρα για την προώθηση της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γυναίκες και άνδρες περιλαμβάνονται
τα ακόλουθα: (α) βελτίωση της παροχής κατάλληλων, προσιτών και
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά κάτω από την
ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο
του 2002, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας
των παιδιών και σύμφωνα με τα εθνικά δεδομένα φροντίδας των παιδιών (β) βελτίωση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για άλλα εξαρτώμενα άτομα και (γ) προώθηση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και
διαφόρων μορφών άδειας τόσο για τις γυναίκες και τους άνδρες.
Σε ενημερωτικό δελτίο της Βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Library of the European Parliament: Library Briefing Worklife balance Measures to help reconcile work, private and family life)
σχετικά με την Εξισορρόπηση Εργασίας/ζωής: μέτρα που βοηθούν
τη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή
(27/5/2013), αναφέρεται ότι η επιτυχής εξισορρόπηση της εργασίας-ζωής προωθεί την ευημερία των εργαζομένων. Μπορεί επίσης, να
συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών στόχων της πολιτικής της ΕΕ:
την τόνωση της απασχόλησης (ιδίως μεταξύ των γυναικών και των
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας), την προώθηση της ανάπτυξης
των παιδιών και των νέων, την ενθάρρυνση της ισότητας των φύλων.
Στην Ευρώπη, περισσότεροι από ένας στους πέντε εργαζόμενους εκφράζει δυσαρέσκεια σχετικά με την εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας και
ζωής. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στην εργασία και άλλες πτυχές της ζωής
μπορούν να προκύψουν από μεγάλα ή και δύσκολα ωράρια εργασίας ή
περιόδους έντασης στην εργασία, καθώς και από τις απαιτήσεις της μη
αμειβόμενης εργασίας στο σπίτι, ιδιαίτερα με τις οικιακές εργασίες και
τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων. Η ισορροπία μεταξύ
εργασίας και ζωής θα μπορούσε να διευκολυνθεί με την υιοθέτηση οικογενειακών πολιτικών, όπως οι κοινωνικές παροχές. Η ευελιξία στην
οργάνωση της εργασίας (μερική απασχόληση, ευέλικτο ωράριο εργασίας και τηλεργασία) δύναται, επίσης, να έχει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα.
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Η Συνομοσπονδία των Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης/COFACE (Confederation of Family Organisations
in the European Union), δημοσίευσε το 2015 «Πακέτο συμφιλίωσης»
(European Reconciliation Package). Επισημαίνεται ότι ο συνδυασμός
εργασίας και ιδιωτικής ζωής είναι ένας τομέας, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο. Δεν
αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά είναι κυρίως οι γυναίκες αυτές που
πρέπει να μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, της
φροντίδας των παιδιών, καθώς επίσης και της φροντίδας των ηλικιω
μένων μελών της οικογένειας.
Κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν διερευνηθεί λύσεις και έχουν ληφθεί πολλές πρωτοβουλίες. Η συμφιλίωση απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά στο είδος των θέσεων εργασίας που προσφέρονται,
αλλά και τη διαθεσιμότητα ενός πολύ ευρύτερου δικτύου παιδικών
σταθμών. Επισημαίνεται επίσης, η ανάγκη για λήψη μέτρων έτσι
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ευθύνες φροντίδας είναι πιο ακριβοδίκαια κατανεμημένες μεταξύ των ανδρών και των γυναικών.
Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση
των τελευταίων ετών έχει επιβαρύνει πολλούς εργαζόμενους γονείς.
Τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, η απότομη οικονομική προσαρμογή και η αύξηση της εργασιακής κινητικότητας μπορεί να φέρει μόνο
νέες προκλήσεις για τις οικογένειες. Σήμερα ολοένα και περισσότερα
εργαζόμενα άτομα και παιδιά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι κατά τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ζήτηση για πολιτικές που υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων για την ισότητα των φύλων, τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ
των φύλων και των συνταξιοδοτικών αποδοχών, τη συμμετοχή των
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την επίτευξη των στόχων
της Βαρκελώνης για την πρώιμη παιδική ηλικία, για εκπαίδευση και
φροντίδα, και τον καλύτερο συνδυασμό μεταξύ της εργασίας και της
οικογενειακής ζωής (EIGE, 2015).
Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τον μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων
πολιτών, με τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από
τους άνδρες ενώ η πληθυσμιακή γήρανση, όπως φαίνεται, θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο του αιώνα. Ωστόσο, παρά τις γνωστές τάσεις,
περίπου 80% της μέριμνας για τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με-
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γαλύτερης ηλικίας εξακολουθεί να παρέχεται από άτυπους φροντιστές:
την οικογένεια, τους φίλους, τους γείτονες.
Η έλλειψη υπηρεσιών και υποστήριξης για άτομα με οικογενειακές
ανάγκες, οι μεγάλες λίστες αναμονής για τη φροντίδα των παιδιών και
τη φροντίδα ηλικιωμένων και αναπήρων προσώπων σε συνδυασμό
με τις δυσκολίες συμφιλίωσης της εργασίας με τις ευθύνες φροντίδας, είχε ισχυρό αντίκτυπο στην απασχόληση, ιδίως για τις γυναίκες.
Συνήθως, πολλές γυναίκες, μη έχοντας άλλη επιλογή, αναγκάζονταν
να ζητήσουν μείωση των ωρών εργασίας ή να υποβάλουν παραίτηση
από την αμειβόμενη απασχόληση. 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 λοιπόν
με τον καταμερισμό των επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών
μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η άνιση κατανομή των οικογενειακών
ευθυνών που συνιστούν τη μη αμειβόμενη εργασία, έχει άμεσο αντίκτυπο στον 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.
Οι άδειες, επιπρόσθετα, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για διακρίσεις και παρά την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των
εγκύων εργαζόμενων, οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις λόγω τοκετού. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες
να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά από μια μακρά περίοδο
φροντίδας.
Για να αντισταθμιστεί αυτή η τάση, είναι σημαντικό να τεθούν σε
εφαρμογή μέτρα για την υποστήριξη των γυναικών, ώστε να έχουν
πρόσβαση και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας αλλά και για την
2. Πράγματι, λόγω της ανεπαρκούς ή παντελούς 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 τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής
φοίτησης, εργάζονται με μερική απασχόληση ή δεν εργάζονται καθόλου.
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ενθάρρυνση των ανδρών για τη λήψη μεγαλύτερου μεριδίου ευθυνών και οικογενειακής φροντίδας. 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 την ισότητα των φύλων, και
κατ’ επέκταση, για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από το κείμενο, δεν υπάρχει μια
λύση που να ταιριάζει σε όλα τα είδη πολιτικών. Για τον λόγο αυτό,
κρίνεται αναγκαίο να αναπτυχθούν εργαλεία και μέσα προσαρμοσμένα, ώστε να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες
των εργαζομένων και των εργοδοτών. Θα πρέπει να παρέχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο, με στόχο τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, αλλά
και να δημιουργήσουν μια «οικονομία συμφιλίωσης» κατά το πρότυπο
της «πράσινης οικονομίας», την ανάπτυξη και την προώθηση ενός
δείκτη κοινωνικού αντίκτυπου, επιβραβεύοντας τις εταιρείες με χαμηλό κοινωνικό αντίκτυπο, προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας.
Πρόσφατη έκθεση του EUROFOUND το 2015 σχετικά με την Εργασία και τη Φροντίδα: Μέτρα συμφιλίωσης σε περίοδο δημογραφικών
αλλαγών, (Working and caring: Reconciliation measures in times of
demographic change) παρουσιάζει επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το θέμα. Η επέκταση της ενεργού ζωής και του προσδόκιμου
ζωής συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα των πιο ηλικιωμένων εργαζόμενων, που φροντίζουν
εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, ενώ εξακολουθούν να εργάζονται.
Παρά το γεγονός ότι πολλοί παράγοντες εμπλέκονται στην παροχή
φροντίδας3, υπεύθυνα για την παροχή φροντίδας εξακολουθούν να
είναι επί το πλείστον μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας. Δεδομένου του εύρους των θεσμικών πλαισίων πολιτικής με κατεστημένα
συμφέροντα στον τομέα της συμφιλίωσης της εργασίας και της φροντίδας, είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια συντονισμένη στρατηγική.
Οι οικογένειες συχνά έχουν την τάση να οργανώνουν τη φροντίδα
μόνες τους, αναθέτοντάς τη στα μέλη της οικογένειας που έχουν τις
λιγότερες ευκαιρίες από άποψη κόστους. Αλλά με την αύξηση της
συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, οι
3. (οι κοινωνικοί εταίροι, το κράτος, η οικογένεια, οι επιχειρήσεις).
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φροντιστές και οι φροντίστριες είναι σήμερα πιο πιθανό να εξακολουθούν να εργάζονται.
Ανάμεσα στις χώρες, στις οποίες είναι πιο δύσκολο τα άτομα αυτά
να συνδυάσουν την εργασία και τη φροντίδα, συγκαταλέγεται και η Ελλάδα μαζί με την Ουγγαρία, την Λετονία και την Πολωνία. Σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην έκθεση, περίπου το 16% του ευρωπαϊκού
πληθυσμού σε ηλικία εργασίας παρέχει είτε φροντίδα πλήρους απασχόλησης είτε φροντίδα μερικής απασχόλησης, και τα περισσότερα
από αυτά τα άτομα συμμετέχουν και στην αγορά εργασίας. Οι άτυποι
φροντιστές είναι ως επί το πλείστον συγγενείς και κυρίως γυναίκες
– σύζυγοι, μεσήλικες κόρες. Το μερίδιο των φροντιστών πλήρους
απασχόλησης και ανενεργών φροντιστών είναι υψηλότερο στα νότια
ευρωπαϊκά κράτη μέλη, ενώ φροντιστές μερικής απασχόλησης και
φροντιστές που καταφέρνουν να συνδυάσουν την εργασία και τη φροντίδα συναντώνται πιο συχνά στη βόρεια Ευρώπη.
Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η οικονομική αξία της μη αμειβόμενης
οικογενειακής φροντίδας, ως ποσοστό του συνολικού κόστους της
μακροχρόνιας φροντίδας στα κράτη μέλη της ΕΕ κυμαίνεται από 50%
έως 90%. Τα σημερινά μοντέλα της πολιτικής για τη μακροχρόνια
φροντίδα στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι βιώσιμα υπό
το φως της δημογραφικής αλλαγής που θα πραγματοποιηθεί κατά τις
επόμενες δεκαετίες4.
Στις μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, τη φροντίδα των ηλικιωμένων αναλαμβάνουν, παραδοσιακά, μέλη της οικογένειας και ιδιαίτερα οι γυναίκες. Η δημόσια ευθύνη είναι συνήθως ελάχιστη, γεγονός
που επηρεάζει και τα ποσοστά απασχόλησης5. Σε χώρες, όπου η μα4. Καθώς γερνούν, μία γυναίκα στις δύο και ένας άντρας στους τρεις, θα χρειαστούν
εντατική μακροχρόνια φροντίδα ως αποτέλεσμα αναπηριών που οφείλονται σε προβλήματα υγείας. Για την παροχή βοήθειας σε εξαρτώμενα μέλη, ηλικιωμένους και παιδιά με αναπηρίες, οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό της τυπικής
και άτυπης φροντίδας που παρέχεται από διάφορα μέρη. Συνήθως οι οικογένειες, και
ιδίως οι γυναίκες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή άτυπης φροντίδας.
5. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η περιορισμένη δημόσια ευθύνη και τα χαμηλά
ποσοστά απασχόλησης συμβάλλουν στη συχνή πλήρη απόσυρση από την αγορά εργασίας, και πάλι κυρίως, των γυναικών. Στην περίπτωση της Ιταλίας, η χρηματοδοτική
στήριξη που είναι σχετικά γενναιόδωρη χρησιμοποιείται από πολλές οικογένειες προκειμένου να προσλάβουν αδήλωτες μετανάστριες, έτσι ώστε οι ανάγκες φροντίδας να
μη θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στην εργασία.
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κροπρόθεσμη υποδομή φροντίδας και υπηρεσιών έχουν αναπτυχθεί
ικανοποιητικά (για παράδειγμα, οι σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο), υπάρχει λιγότερη πίεση για τη στήριξη
των εργαζόμενων με ευθύνες φροντίδας από ότι στις χώρες, όπου η
φροντίδα επιβαρύνει ουσιαστικά τις γυναίκες-μέλη της οικογένειας.
Σε κάθε περίπτωση, η επίσημη φροντίδα είναι δαπανηρή για την
οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Όμως, και η άτυπη οικογενειακή φροντίδα έχει 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. Κατά συνέπεια, τα άτομα που δεν μπορούν να συνδυάζουν
την εργασία με τα καθήκοντα φροντίδας δεν θα συνεισφέρουν στην
οικονομία, δεν 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
τον λόγο αυτό, θα πρέπει να βρεθεί ένας καλύτερος τρόπος συνδυασμού της εργασίας και της φροντίδας.
Η βέλτιστη λύση για τη χάραξη πολιτικής φαίνεται να είναι η υποστήριξη της ανεπίσημης παροχής φροντίδας και η παροχή ενός συνδυασμού τυπικής και άτυπης φροντίδας. Οι πιθανές λύσεις για τους
φροντιστές που εργάζονται θα μπορούσαν να είναι η οικονομική υποστήριξη με τη μορφή χρηματικής αποζημίωσης για περίθαλψη που
παρέχεται ή με τη χρήση των δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας,
σε συνδυασμό με τα δικαιώματα γονικής άδειας. Ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να υποκινηθούν οι διαπραγματεύσεις για μια
πιο ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων ή μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων.
Σε μελέτη του 2014 με θέμα Γονείς στην εργασία: η συμμετοχή των
ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας (Parents at work: Men
and women participating in the labor force) διαπιστώθηκε ότι, ενώ τα
ποσοστά απασχόλησης έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία
10 χρόνια στην Ευρώπη, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ακόμη μεγάλη απόσταση να διανύσουν για να επιτύχουν το στόχο της
στρατηγικής 2020 της ΕΕ για συνολικό ποσοστό απασχόλησης 75%.
Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών συστηματικά υστερούν συγκριτικά με των ανδρών, παρά τη σχετική μείωση της απασχόλησης
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των ανδρών μετά την κρίση, με την ΕΕ-27 να έχει μέσο ποσοστό
λίγο πάνω από 60%. Μεταξύ των γυναικών, οι μητέρες είναι ακόμα
πιο πιθανό να μην απασχολούνται σε σύγκριση με τις γυναίκες χωρίς παιδιά και σε σύγκριση με τους άνδρες, είτε είναι γονείς ή όχι.
Πράγματι, η σχέση μεταξύ απασχόλησης και γονικότητας είναι διαφορετική για τους άνδρες και τις γυναίκες: γενικά οι πατέρες έχουν
περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται. Σε επίπεδο ΕΕ-27, οι μητέρες έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τις μη μητέρες.
Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες, και σε ορισμένες από
αυτές οι οικογενειακές πολιτικές ή άλλες οικονομικές παράμετροι
μπορεί να διευκολύνουν ή να καταστήσουν αναγκαία τη συμμετοχή
στην αγορά εργασίας.
Σε όλη την Ευρώπη το ποσοστό των εργαζόμενων με μερική απασχόληση μεταξύ των μη γονέων είναι πολύ υψηλότερο για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες, και το ποσοστό αυτό τείνει να είναι
ακόμα μεγαλύτερο μεταξύ των μητέρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι
ορισμοί εργασίας μερικής απασχόλησης μπορεί να διαφέρουν από
χώρα σε χώρα και ότι όλες οι θέσεις μερικής απασχόλησης δεν έχουν
τον ίδιο αριθμό ωρών εργασίας. Όσον αφορά τον αριθμό των ωρών
εργασίας για τις γυναίκες, η κατάσταση είναι παρόμοια σε όλες τις
χώρες. Η μητρότητα σαφώς συνδέεται με μείωση της πιθανότητας
να εργάζονται 40 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα, ενώ συνδέεται
θετικά με την εργασία μεταξύ 20 και 39 ωρών την εβδομάδα, ή λιγότερο από 19 ώρες την εβδομάδα. Για τους άνδρες, η συσχέτιση μεταξύ
της πατρότητας και των ωρών εργασίας είναι γενικά ασθενέστερη από
ότι για τις γυναίκες. Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά τα
ποσοστά απασχόλησης και τον αριθμό των ημερών και των ωρών
εργασίας αυξάνονται και από τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον
αφορά τη διακοπή εργασίας και τη γονική άδεια6.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακρόχρονη διακοπή εργασίας μπορεί
δυνητικά να σχετίζεται με μειωμένους μισθούς μετά την επιστροφή
τους στην εργασία, η ασυμφωνία μεταξύ πατέρα και μητέρας σε σχέση
6. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ-27, πάνω από το 40% των μητέρων αναφέρουν ότι εκτός
από την άδεια μητρότητας σταμάτησαν να εργάζονται για να αναλάβουν τη φροντίδα του
μικρότερου παιδιού τους για τουλάχιστον ένα μήνα. Σε αντίθεση, μόνο το 2% των πατέρων δηλώνουν το έπραξαν. Όσο για πλήρη γονική άδεια, μόνο το 1% των πατέρων
έχουν λάβει γονική άδεια, έναντι ποσοστού 24% για τις μητέρες.
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με τη διακοπή εργασίας, είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμη περισσότερο
από τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην εργασία.
Η ετερογένεια μεταξύ των χωρών ως προς τα ποσοστά απασχόλησης, τα προγράμματα εργασίας και τη γονική άδεια υπογραμμίζουν
τη σημασία των πολιτισμικών παραγόντων της κάθε χώρας, αλλά και
τον ρόλο που διαδραματίζουν οι οικογενειακές πολιτικές στις ατομικές συμπεριφορές. Οι κανονισμοί εργασίας και οι πολιτικές αδειών
μπορούν να αποτελέσουν πράγματι σημαντικούς μοχλούς που επιτρέπουν τη δημιουργία καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και
οικογένειας για τους άνδρες και τις γυναίκες.
Σε έκθεση του 2014 με θέμα την Ισότητα των φύλων στο εργατικό δυναμικό: συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή και την ιδιωτική
ζωή (Gender equality in the workforce Reconciling work, private and family
life in Europe) συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα από μια σειρά σύντομων στατιστικών αναφορών (SSRs), οι οποίες αναλύουν διάφορες
πτυχές της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Όπως
επισημαίνεται, οι ευρωπαϊκές Oδηγίες που υιοθετήθηκαν διαχρονικά
(92/85 EEC, 96/34 EC ,97/81 EC) είχαν ως στόχο να αυξήσουν την
απασχόληση των γυναικών και των μητέρων, να αποκτούν περισσότερα παιδιά που να μπορούν να εντάσσονται στις δομές φροντίδας
και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Στο
επίκεντρο αυτών των θεμάτων εντοπίζεται το δίλημμα πώς η αύξηση
της απασχόλησης των γυναικών μπορεί να είναι συμβατή με τις οικογενειακές ευθύνες. Επίσης, προωθείται η αλλαγή από το μοντέλο
του άνδρα-κουβαλητή/γυναίκας-φροντίστριας προς ένα μοντέλο οικογένειας με δυο εργαζόμενους ενήλικες, μοντέλο που είναι το πλέον
σύνηθες σήμερα. Τον Μάρτιο του 2011, υιοθετήθηκε εξάλλου από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το «Σύμφωνο για την Ισότητα των δυο φύλων/
Pact for Gender Equality 2011-2020), όπου αναγνωρίζεται η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας ως προϋπόθεση για την εξάλειψη των
εμποδίων για την ισότητα των δυο φύλων (EK/EP, 2016: 12-13).
Ένα κεντρικό θέμα όλων των μελετών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο
της παραπάνω Έκθεσης (EC, Rand Final Report, 2014) ήταν ο ρόλος
των έμφυλων ανισοτήτων. Η έκθεση τονίζει τις μεγάλες διαφορές που
παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που συχνά σχετίζονται με τις θεσμικές και τις πολιτισμικές διαφορές οι οποίες με τη σειρά
τους διαιωνίζουν ή μειώνουν την ανισότητα μεταξύ των δυο φύλων.
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Οι γυναίκες φαίνονται εκ πρώτης όψεως να έχουν παρόμοιες εκπαιδευτικές και εργασιακές ευκαιρίες με τους άνδρες, αλλά οι δυνατότητες τους στη συνέχεια, περιορίζονται μετά την απόκτηση παιδιών.
Μπορούν να επιλέξουν παραμένοντας έξω από το εργατικό δυναμικό,
ή να εργάζονται με μειωμένο ωράριο ή να αποκτήσουν λιγότερα παιδιά ή να καθυστερήσουν στην απόκτησή τους. Οι πολιτικές, οι οποίες
έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν τον συνδυασμό της αμειβόμενης
και μη αμειβόμενης εργασίας με τη μορφή της φροντίδας των παιδιών, της άδειας φροντίδας και του μειωμένου ή ελαστικού ωραρίου
εργασίας, παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
Ένα σημαντικό ζήτημα που αναδεικνύεται στο πλαίσιο της εν λόγω
έκθεσης είναι ότι η φροντίδα για τα παιδιά κάτω από την ηλικία των
τριών χρόνων ή ο καταμερισμός της εργασίας στο πλαισιο της οικογενειακής ζωής αποτελούν σύνθετα ζητήματα που συνδέονται όχι μόνο
με τις ευκαιρίες των γυναικών να εισέλθουν στην αγορά εργασίας,
αλλά και με τα πολιτιστικά πρότυπα για τη φροντίδα των πολύ μικρών
παιδιών και τους ρόλους των φύλων.
Το 2013 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων/
EIGE πραγματοποίησε επισκόπηση της εφαρμογής της «Πλατφόρμας
Δράσης του Πεκίνο: Γυναίκες και Οικονομία, συμφιλίωση της εργασίας με
την οικογενειακή ζωή ως μέσο για την επίτευξη της ίσης συμμετοχής στην
αγορά εργασίας» (Review of the Implementation of the Beijing Platform
for Action: Women and the Economy Reconciliation of Work and Family
Life as a Condition of Equal Participation in the Labour Market). Όπως
επισημαίνεται και στην Έκθεση αυτή, παρά τις διάφορες πολιτικές και
τα μέτρα υπέρ της ισότητας των φύλων που προωθούνται και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γυναίκες εξακολουθούν να παραμένουν οι κύριες φροντίστριες των παιδιών και των
ηλικιωμένων. Σήμερα, στην Ευρώπη, οι γυναίκες μεταξύ των ηλικιών
από 25 μέχρι 44 αφιερώνουν τρεις φορές περισσότερο χρόνο από
τους άνδρες στη φροντίδα των παιδιών ανά ημέρα. Ομοίως, οι ευθύνες φροντίδας αιτιολογούν το γεγονός ότι οι γυναίκες εργάζονται
συνολικά πολύ περισσότερες ώρες από τους άνδρες. Ως αποτέλεσμα,
περιορίζεται η προοπτική των γυναικών για την επίτευξη ισορροπίας
της εργασίας με την οικογενειακή ζωή. Η μελέτη παρουσιάζει τα τελευταία διαθέσιμα κατά φύλο δεδομένα για τη γονική άδεια, για τον
χρόνο που δαπανάται στις διάφορες δραστηριότητες, καθώς και για
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την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των δομών για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων.
Η ανάλυση των δεδομένων στο πλαίσιο της επισκόπησης της υλοποίησης του προγράμματος δράσης του Πεκίνου: γυναίκες και οικονομία.
Συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ως προϋπόθεση της
ισότιμης συμμετοχής στην Αγορά Εργασίας που πραγματοποίησε το EIGE
δείχνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι οι κύριες φροντίστριες
τόσο για τα παιδιά όσο και για άλλα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας,
και σε σύγκριση με τους άνδρες, είναι πιο πιθανό να απασχολούνται
συνολικά περισσότερες ώρες σε αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία στην ΕΕ των 27 χωρών μελών (EIGE, 2014α).
H πορεία της εργασίας των γυναικών είναι πιο πιθανό να επηρεάζεται από τις ανάγκες φροντίδας των άλλων, -είτε είναι παιδιά, γονείς,
μέλη της οικογένειας ή οποιαδήποτε άλλα εξαρτώμενα άτομα-, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί λόγω της χρήσης της γονικής άδειας σε
μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες ή λόγω της θέσης των γυναικών
στην αγορά εργασίας7.
Διάφορες μορφές ανισότητας αντανακλώνται στις πολιτικές των
διάφορων κρατών μελών της ΕΕ των 27 για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών και της θέσης τους στην αγορά εργασίας, για
την προώθηση δικαιότερης κατανομής των καθηκόντων φροντίδας
και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής.
Παρόλα αυτά, οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύουν ότι η
πρόοδος είναι αργή8.
Όπως αναφέρεται, υψηλό ποσοστό των παιδιών κάτω από την
ηλικία των τριών (3) ετών στην επίσημη φροντίδα, εξακολουθούν
να υπολείπονται του στόχου αυτού, παρά το γεγονός ότι αρκετά από
τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν ήδη φτάσει τους στόχους της Βαρκελώ7. Για παράδειγμα, υψηλότερη συχνότητα της εργασίας με μερική απασχόληση καθώς και υψηλότερο ποσοστό γυναικών μη απασχολούμενων.
8. Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι οι κύριοι χρήστες των δικαιωμάτων γονικής
άδειας. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πατέρες να παίρνουν την άδεια που δόθηκε
για να φροντίζουν τα παιδιά τους, απαιτούνται βελτιώσεις στο σύστημα γονικής άδειας.
Όσο υψηλότερο είναι το μερίδιο γονικών αδειών που χορηγούνται στους πατέρες, τόσο
ισχυρότερη είναι η θετική επίδραση για την ίση κατανομή της φροντίδας και την ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών.
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νης για την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών έως το
2009. Απαιτούνται βελτιώσεις για την αντιμετώπιση του ελλείμματος
όσον αφορά την τρέχουσα διαθεσιμότητα της επίσημης φροντίδας για
παιδιά κάτω της ηλικία των τριών (3) ετών. Εκτός από αυτό, οι δυνατότητες για την επίσημη φροντίδα για τα παιδιά ηλικίας από τριών
(3) ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης πρέπει να
βελτιωθούν, καθώς παρατηρείται σημαντική έλλειψη επίσημων υπηρεσιών φροντίδας σε εξωσχολικές ώρες.
Επίσης, η ίδια έκθεση καταλήγει ότι απαιτείται ενθάρρυνση και
προώθηση μεγαλύτερης συμμετοχής των ανδρών στην ανατροφή και
τη φροντίδα των παιδιών. Κρίνεται απαραίτητο να προωθηθούν λειτουργικές προσεγγίσεις και πρακτικές για την αλλαγή της συμπεριφοράς μεταξύ των ανδρών σε σχέση με τη μεγαλύτερη δέσμευση για τη μη
αμειβόμενη φροντίδα της οικογένειας και την ανατροφή των παιδιών.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ- όπως προκύπτει συμπερασματικά από το
κείμενο, πρέπει να εξετάσουν την εξεύρεση λύσεων με σκοπό την
αύξηση της παροχής προσιτών υπηρεσιών φροντίδας, και την προώθηση της μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη φροντίδα. Οι πολιτικές συμφιλίωσης θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική και οικονομική ζωή με
ποικίλα μέσα. Τέλος, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας θα πρέπει να ενσωματώσουν συγκεκριμένα μέτρα, όπως εργασία με ευέλικτο
ωράριο για τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής.
H μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) το 2012 παρουσιάζει την Επίδραση των ρυθμίσεων χρόνου εργασίας για την εξισορρόπηση
μεταξύ εργασίας και ζωής (The influence of working time arrangements on
work-life integration or ‘balance’: A review of the international evidence).
Η έκθεση δίνει έμφαση στο γεγονός ότι, οι άνδρες και οι γυναίκες
επηρεάζονται αρνητικά από την έλλειψη ισορροπίας εργασίας-ζωής
που οφείλεται εξαιτίας του μη σωστού προγραμματισμού και του των
πολλών ωρών εργασίας. Οι αρνητικές συνέπειες πέρα από την υγεία,
εκτείνονται και σε άλλες δραστηριότητες τόσο για τους άνδρες όσο
και για τις γυναίκες και τα παιδιά. Τονίζεται δε η ανάγκη για λιγότερο
«μυωπικές» πολιτικές εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μια ευρύτερη προοπτική ισορροπίας εργασίας-ζωής, θα
συμβάλλει στη μείωση αυτών των αρνητικών συνεπειών, και θα προ-
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ωθήσει επίσης, την ισότητα των φύλων μέσα από μια πιο ισότιμη
κατανομή της αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας.
Όπως επισημαίνεται, είναι σημαντικό για τις πολιτικές οι οποίες αφορούν τον χρόνο εργασίας, να μην εξετάζουν μεμονωμένα την
ανάγκη για ποιοτικές σε προσιτές τιμές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών
και ηλικιωμένων αλλά να εφαρμόσουν μέτρα για τη διεύρυνση του
συνόλου των επιλογών χρόνου εργασίας των γυναικών, ώστε να τις
αποτρέψει από το να επιλέγουν κακής ποιότητας εργασία, δηλαδή μερική απασχόληση ή άτυπη απασχόληση λόγω έλλειψης αξιοπρεπών
εναλλακτικών λύσεων.
Στη σχετική μελέτη του Eurofound (2015) διερευνάται το ζήτημα της συμφιλίωσης των εργαζόμενων ατόμων με την ιδιωτική ζωή
και τις συνέπειες που έχει σε περίοδο δημογραφικών αλλαγών. Ειδικότερα, 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 πάντως, φροντίζουν
πιο συχνά έναν εξαρτώμενο ενήλικα σε καθημερινή βάση (7%) συγκριτικά με τους άνδρες (4%). Στο σύνολο των εργαζόμενων, 24%
απάντησαν ότι φροντίζουν εξαρτώμενο μέλος μερικές φορές και 14%
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα (Eurofound, 2015 : 2).
Τέλος, στην πρόσφατη μελέτη του Policy C Department του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2016) διερευνώνται οι νέες ανάγκες των
γυναικών και ανδρών που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης και των αλλαγών που παρατηρούνται στην
αγορά εργασίας και επιπλέον παρατίθεται ο σύγχρονος προβληματισμός για τα ζητήματα αυτά. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις
αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους τομείς φροντίδας,
εργασίας και ελεύθερου χρόνου που, όπως φαίνεται, ενισχύουν σε
μεγάλο βαθμό τις έμφυλες ανισότητες.
Όπως διαπιστώνεται, οι ρόλοι των φύλων συνεχίζουν να επηρεάζουν κρίσιμες ατομικές αποφάσεις: στην εκπαίδευση, στην πορεία της
σταδιοδρομίας, στις εργασιακές συνθήκες και καθεστώς απασχόλησης, στην οικογένεια και στην απόκτηση παιδιών. Οι αποφάσεις αυτές
με τη σειρά τους έχουν αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.
Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον όλων, η προσφορά πραγματικών
επιλογών εξίσου για γυναίκες και άντρες σε όλα στάδια της ζωής τους.
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2.2 Η
 αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων
για τη συμφιλίωση σε εθνικό επίπεδο
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα σε νομοθετικό επίπεδο έχει ενσωματώσει πολλές από τις Κοινοτικές Οδηγίες για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο εφαρμογής, η πρόοδος εξακολουθεί να είναι πολύ
αργή και αποσπασματική. Ειδικότερα, το ζήτημα της συμφιλίωσης
της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή εξακολουθεί να είναι υποβαθμισμένο στην Ελλάδα στο πλαίσιο ανάπτυξης
και εφαρμογής σχετικών πολιτικών αλλά και σε επίπεδο δημόσιας
διαβούλευσης και πρακτικών των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η
υποβάθμιση αυτή αντανακλά την υποδεέστερη θέση των γυναικών
στην αγορά εργασίας, αλλά και την αντοχή των παραδοσιακών στερεοτύπων σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων (Καραγεώργου &
Παπαγιαννοπούλου, 2013).
Διάφορα σχέδια πολιτικής αναπτύχθηκαν από το 1980 και εξής,
συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων προστασίας της μητρότητας, της ασφάλισης, της εγκυμοσύνης και των παροχών κοινωνικής
ασφάλισης για τους έγγαμους και τις ανύπαντρες μητέρες, τα οποία
θεωρούνται θετικά για την προώθηση της θέσης των γυναικών στην
οικογένεια και την κοινωνία.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι κρατικές παρεμβάσεις έχουν περιοριστεί και η συνολική οικογενειακή πολιτική στη χώρα μας δεν
ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες νέες κοινωνικές συνθήκες (ΕΡ/ΕΚ,
Policy C Dep. 2013). Επιπλέον, ενώ η οικογενειακή πολιτική αποκτά
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην Ελλάδα, μέχρι πολύ πρόσφατα, ο στόχος δεν ήταν η ισότητα των φύλων (Alipranti-Maratou and
Nikolaou, 2008).

 ομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη συμφιλίωση
Ν
της οικογενειακής/ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής
στην Ελλάδα
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη συμφιλίωση της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής και της εργασίας περιλαμβάνουν όλες εκείνες
τις διατάξεις, οι οποίες είτε άμεσα είτε έμμεσα, βοηθούν τους εργαζόμενους και κυρίως τις εργαζόμενες να συνδυάζουν την αμειβόμε-
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νη απασχόληση με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Κατά κύριο
λόγο, η νομοθεσία που αφορά στη συμφιλίωση της οικογένειας και
της εργασίας, περιλαμβάνει διατάξεις και νόμους που έχουν ως στόχο
την προστασία της μητρότητας, την ισότητα των φύλων, την παροχή
στήριξης και κατάλληλων υπηρεσιών σε ευπαθή και εξαρτώμενα άτομα, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την παροχή διαφόρων μορφών αδείας, την παροχή διαφόρων επιδομάτων και την κοινωνική
οργάνωση του χρόνου (ΕΡ/ΕΚ, Policy C Dep. 2013: 13-14).
Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες, που ενσωμάτωσαν σχετικά
γρήγορα σε νομοθετικό επίπεδο πολλές από τις Κοινοτικές Οδηγίες (άδεια μητρότητας, γονική άδεια ανατροφής, άδεια απουσίας για
ασθένεια εξαρτώμενων μελών, άδεια για μόνο γονέα, κτλ.). Οι πρώτες νομοθετικές διατάξεις αφορούσαν στην προστασία του αναπαραγωγικού ρόλου της εργαζόμενης μητέρας με στόχο να διευκολυνθούν
οι γυναίκες να ασκούν παράλληλα με τις οικογενειακές, τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις (π.χ. άδεια λοχείας, μητρότητας).
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται όλη η νομοθεσία που σχετίζεται με
την προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, την προώθηση της
ισότητας των φύλων, την παροχή φύλαξης και φροντίδας εξαρτημένων ατόμων, η νομοθεσία για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την
παροχή αδειών και διαφόρων επιδομάτων καθώς και η νομοθεσία
ως προς τα ωράρια λειτουργίας των κοινωνικών υποδομών στην Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται σε πολλές περιπτώσεις από
διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα.
Το πρώτο επίσημο κείμενο σχετικά με τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής είναι ο Ν. 1483/1984 με
τίτλο «Προστασία και διευκολύνσεις για εργαζόμενους με οικογενειακές ευθύνες», ο οποίος αφορούσε στον ιδιωτικό τομέα και επεκτάθηκε και στον δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ το 1988.
Ένας πολύ σημαντικός σταθμός στα θέματα προστασίας της μητρότητας και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
του 1993, της οποίας διατάξεις έχουν υποστεί τροποποιήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν στα δεδομένα και τις ανάγκες κάθε εποχής.
Η Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ. Β΄ 192/23-1-15) αποτελεί την πιο
πρόσφατη πράξη, η οποία ορίζει θέματα συμφιλίωσης και συγκεκρι-
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μένα για τις «Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες - άμεσα ασφαλισμένες
του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.),
οι οποίες δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα
μητρότητας, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών».
Το 2014 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Φ.10060
/15858/606/ΦΕΚ Β΄ 2665/08.10.2014, καθορίστηκε η διαδικασία
και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις
άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του
Ν. 4097/2012 (Α΄ 235), σύμφωνα με το οποίο αυτοαπασχολούμενες
γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο
επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους διακοσίων (200) ευρώ για χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών. Με το Ν. 4305/14 άρθρο 26, εισάγεται για
πρώτη φορά άδεια για θέματα υγείας παιδιών στον δημόσιο τομέα.
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί και ανάδοχοι)
δικαιούνται να ζητήσουν την προβλεπόμενη, διάρκειας μέχρι ενός
μηνός, άδεια άνευ αποδοχών, όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου
τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του γονέα. Επίσης, η γονική άδεια ανατροφής επεκτείνεται στον θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας
έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών, εφόσον η υιοθεσία δεν έχει
ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
Υπάρχουν και άλλοι σχετικοί νόμοι. Ενδεικτικά, ο Ν. 4210/13,
άρθρο 6, προβλέπει ότι σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων
κτλ. τέκνων, χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
Επίσης, καταργήθηκε διάταξη που έθετε ζητήματα στην ισότιμη λήψη
της άδειας φροντίδας από τους πατέρες. Ο Νόμος 4075/2012 καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τις σχετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης
του δικαιώματος γονικής άδειας με στόχο την εναρμόνιση γονεϊκών
και επαγγελματικών ευθυνών, εισάγοντας τη δυνατότητα χρήσης και
από τους δύο γονείς. Εξάλλου, ο Νόμος 3996/2011 αναφέρεται στην
προστασία της μητρότητας και την απαγόρευση καταγγελίας της σύμ-
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βασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην
κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Πολύ σπουδαίος, επίσης, είναι και ο Νόμος 4097/2012, ο
οποίος για πρώτη φορά καλύπτει την αυτοαπασχόληση, ενσωματώνοντας στην ελληνική νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/41/
ΕΕ, που αφορά σε ζητήματα ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυτοαπασχόλησης εισάγοντας έτσι, το δικαίωμα της γονικής άδειας και στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες. Επίσης, ο Νόμος
3655/2008 θεμελιώνει την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Η προστασία της μητρότητας και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής, όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, ορίζονται από τους Κώδικες Δημοσίων Υπαλλήλων.
Αναλυτικότερα, οι γονικές άδειες στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:
την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας, την άδεια φροντίδας
παιδιού και τη γονική άδεια ανατροφής και εισήχθησαν με την εξής
νομοθεσία:
– Νόμος 3528/2007 και 3801/2009: Η άδεια μητρότητας προβλέπει για τις εργαζόμενες του δημόσιου τομέα, 5 μήνες απουσία
από την εργασία (2 μήνες πριν και 3 μήνες μετά τον τοκετό) με
πλήρεις αποδοχές και επέκταση κατά 2 μήνες για κάθε παιδί
πέραν του 3ου. Στην περίπτωση γεννήσεων διδύμων, τριδύμων κτλ. η άδεια μητρότητας επεκτείνεται κατά ένα μήνα για
κάθε παιδί πέραν του ενός. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές
εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας
της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως
έξι (6) ετών.
– Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2000-1, ΠΔ 176/1997.
Για τις εργαζόμενες με συμβάσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται άδεια 17 εβδομάδων (8 εβδομάδες πριν και
9 εβδομάδες μετά τον τοκετό). Οι αποδοχές είναι πλήρεις, εφόσον η εργαζόμενη είχε συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας τα
τελευταία δύο χρόνια. Οι αποδοχές καλύπτονται από το ΙΚΑ και
τον ΟΑΕΔ.
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– Νόμος 3655/2008: «Ειδική Παροχή για την Προστασία της Μητρότητας» για τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η άδεια προβλέπει 6 μήνες απουσία από την εργασία και λαμβάνεται μετά
τη λήξη της βασικής άδειας μητρότητας και πριν την έναρξη της
άδειας φροντίδας (μειωμένο ωράριο) εκτός εάν, με συμφωνία
του εργοδότη, λαμβάνεται μετά τη λήξη της άδειας φροντίδας
εφόσον αυτή λαμβάνεται ως συνεχόμενη απουσία από την εργασία και όχι ως μειωμένο ωράριο. Η άδεια είναι με αποδοχές
ισοδύναμες με τις κατώτερες αποδοχές, όπως ορίζονται στη ΕΓΣΣΕ και, τελευταία, όπως ορίζονται σύμφωνα με νόμο του κράτους και καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.
– Νόμος 4097/2012. Αναφέρεται στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, και αφορά στη χορήγηση επιδόματος μητρότητας, το
οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός
τους κατά τη διάρκεια της κυοφορίας ή της λοχείας, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων.
– Υπουργικές Αποφάσεις Φ. 40035/41931/1653 (ΦΕΚ. Β΄ 192/
23.01.2015) για ΟΑΕΕ και Φ.10060/15858/606 (ΦΕΚ Β 2665/
8.10.2014) για ΕΤΑΑ. Στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που
είναι άμεσα ασφαλισμένες στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα
Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) και οι οποίες καλύπτονται πλήρως
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τον χρόνο γέννησης
του παιδιού, προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση διάρκειας 4 μηνών λόγω κύησης και μητρότητας. Για τον ΟΑΕΕ ισχύει ύψος
αποζημίωσης €150 μηνιαίως, ενώ στην περίπτωση του ΕΤΑΑ
στα 200€ μηνιαίως.
– Νόμος 3801/2009: «Άδεια Πατρότητας». Για τους εργαζόμενους
πατέρες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, προβλέπεται άδεια 2 ημερών κατά τον χρόνο γέννησης του παιδιού.
Στον ιδιωτικό τομέα, η άδεια ονομάζεται «άδεια γέννησης τέκνου». Η άδεια αυτή περιλαμβάνει πλήρεις αποδοχές και καλύπτεται από τον εργοδότη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον
δημόσιο τομέα.
– Νόμος 3528/2007 και Νόμος 4210/2013: «Άδεια φροντίδας παιδιού». Για τους εργαζόμενους γονείς του δημόσιου τομέα προβλέπονται μειωμένες ώρες εργασίας, μετά την άδεια μητρότητας,
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μέχρι το παιδί να γίνει 4 χρόνων. Ο εργαζόμενος γονιός έχει
το δικαίωμα να λάβει με πλήρεις αποδοχές την άδεια αυτή σε
9 μήνες συνεχόμενης απουσίας από την εργασία του, εφόσον
οι συνολικές ώρες απουσίας είναι ίδιες με αυτές του μειωμένου
ωραρίου. Το μειωμένο ωράριο επεκτείνεται κατά 6 μήνες ή η
συνεχόμενη άδεια κατά 1 μήνα, σε γονείς άγαμους, χήρους και
διαζευγμένους ή με σοβαρό πρόβλημα αναπηρίας. Για γονείς
που αποκτούν τέταρτο παιδί, το μειωμένο ωράριο παρατείνεται
για 2 ακόμα χρόνια. Στην περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κτλ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για κάθε παιδί πέραν του ενός.
Η άδεια αποτελεί οικογενειακό δικαίωμα που είτε μπορεί να
λάβει ο ένας μόνο γονιός είτε μοιράζεται μεταξύ τους μετά από
κοινή δήλωση τους στους αντίστοιχους εργοδότες τους ως προς
το ποιος και για πόσο διάστημα θα κάνει χρήση της άδειας.
– Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα προβλέπονται μειωμένες ώρες εργασίας για 30 μήνες μετά την άδεια μητρότητας
ή, εφόσον ο γονιός και ο εργοδότης συμφωνούν, 18 μήνες (με
μεγαλύτερη μείωση του ωραρίου). Επίσης, κατόπιν συμφωνίας
με τον εργοδότη ο γονέας, αντί για μειωμένο ωράριο εργασίας,
δύναται να λάβει συνεχόμενη ισόχρονη άδεια, η οποία μπορεί να ληφθεί όλη μαζί ή κατά διαστήματα μέσα στους πρώτους
30 μήνες μετά την άδεια μητρότητας. Η άδεια είναι με πλήρεις
αποδοχές, καλύπτεται από τον εργοδότη και αποτελεί οικογενειακό δικαίωμα που δικαιούνται και οι δύο γονείς. Εάν και οι
δύο είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση στους αντίστοιχους
εργοδότες τους ορίζουν ποιος από τους δύο θα τη χρησιμοποιήσει. Εάν αποφασίσουν να τη χρησιμοποιήσουν και οι δύο,
δηλώνουν το διάστημα που ο καθένας θα τη χρησιμοποιήσει.
Ο πατέρας δεν δικαιούται αυτή την άδεια, εάν η μητέρα δεν
εργάζεται.
– Νόμος 3986/2011: «Γονική Άδεια Ανατροφής». Στον δημόσιο τομέα, η άδεια ισχύει μέχρι το παιδί να γίνει 6 χρόνων, αποτελεί ατομικό δικαίωμα του κάθε γονιού και λαμβάνεται και όταν
ακόμα ο άλλος γονιός δεν εργάζεται. Στην περίπτωση διαζυγίου
ή μη αναγνώρισης του παιδιού, δικαίωμα στην άδεια έχει μόνο
ο γονιός που φροντίζει το παιδί. Η άδεια είναι χωρίς αποδοχές,
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γίνεται όμως με αποδοχές για τρεις μήνες στην περίπτωση γέννησης τρίτου ή περισσότερων τέκνων.
– Νόμος 4075/2012. Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται γονική
άδεια 4 μηνών για κάθε γονιό και για κάθε παιδί, μέχρι αυτό να
γίνει 6 χρόνων, με την προϋπόθεση ενός χρόνου συνεχούς ή
μη συνεχούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Εάν και οι δύο γονείς
εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, συναποφασίζουν ποιος θα λάβει
πρώτος την άδεια και για πόσο διάστημα. Επίσης, είναι απαραίτητο να έχει παρέλθει ένας χρόνος εργασίας στον ίδιο εργοδότη
στην περίπτωση που ο μισθωτός έλαβε γονική άδεια για ένα
προηγούμενο παιδί του. Ειδικές κατηγορίες μονογονέων9 δικαιούνται διπλάσιο χρόνο γονικής άδειας. Με τη σύμφωνη γνώμη
του εργοδότη, η άδεια μπορεί να λαμβάνεται σε ένα ή περισσότερα διαστήματα. Η άδεια είναι χωρίς αποδοχές και αποτελεί
ατομικό μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα του κάθε γονιού, χορηγείται
δε, με βάση την προτεραιότητα της σειράς των αιτήσεων των
εργαζόμενων για κάθε ημερολογιακό έτος. Οι γονείς παιδιών
με αναπηρία ή άλλες ξαφνικές ασθένειες, καθώς και μονογονείς
ειδικών κατηγοριών έχουν προτεραιότητα στη λήψη της άδειας.
– Νόμος 3528/2007: «Άδεια εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα για
σχολική παρακολούθηση του παιδιού». Προβλέπεται άδεια με πλήρεις αποδοχές 4 ημερών τον χρόνο για τη σχολική παρακολούθηση του παιδιού, εάν ο γονιός έχει 1 παιδί και μέχρι 5 ημέρες,
εάν έχει 2 ή περισσότερα παιδιά στο σχολείο. Η άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα, εάν τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα σε
σχολεία διαφορετικής βαθμίδας. Η άδεια αποτελεί οικογενειακό δικαίωμα. Εάν και οι δύο γονείς εργάζονται στο δημόσιο,
χρήση της άδειας μπορεί να κάνει ο ένας εκ των δύο γονέων ή
μοιράζεται μεταξύ τους.
– Νόμος 1483/84: «Άδεια εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για σχολική παρακολούθηση του παιδιού». Προβλέπεται άδεια με πλήρεις
αποδοχές 4 ημερών τον χρόνο για κάθε παιδί-μαθητή ηλικίας μέχρι 16 χρόνων. Η άδεια αποτελεί οικογενειακό δικαίωμα
που δικαιούται ο ένας μόνο γονέας ή μοιράζεται μεταξύ τους.
9. (λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων)
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– Νόμος 2527/97 και Νόμος 3528/2007: «Άδεια για γονείς (ή και
συζύγους) παιδιών με αναπηρία ή άλλες παθήσεις» Ο νόμος προβλέπει για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα μειωμένο
ωράριο εργασίας (1 ώρα την ημέρα) για γονείς παιδιών (ή συζύγους) με αναπηρία, 22 ημέρες το χρόνο για γονείς παιδιών
(ή συζύγους) που χρειάζονται τακτική μετάγγιση ή θεραπεία και
22 μέρες το χρόνο για γονείς παιδιών με βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down. Οι ανωτέρω άδειες είναι με πλήρεις
αποδοχές και αποτελούν οικογενειακό δικαίωμα που είτε κάνει
χρήση ο ένας μόνο γονέας ή μοιράζεται μεταξύ τους. Για τον
ιδιωτικό τομέα, ο Νόμος 1483/1984 και ο Νόμος 4075/2012
προβλέπουν μειωμένο ωράριο εργασίας (μια ώρα την ημέρα)
χωρίς αποδοχές για γονείς παιδιών με αναπηρία μόνο σε εταιρείες που έχουν υπεράνω των 50 απασχολούμενους και μέχρι
το παιδί να γίνει 16. Η άδεια συνιστά οικογενειακό δικαίωμα
που είτε κάνει χρήση ο ένας μόνο γονέας είτε μοιράζεται μεταξύ
τους. Επιπλέον, προβλέπεται άδεια 10 ημερών μετ’ αποδοχών
για γονείς παιδιών που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα.
– Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003: «Άδεια
για μονογονείς». Μόνο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα προβλέπονται 6 μέρες αμειβόμενης άδειας τον χρόνο για
άγαμους και χήρους γονείς και 8 μέρες, εάν επί- πλέον ο γονιός
έχει από 3 και πάνω παιδιά και μέχρι το παιδί να γίνει 12 χρόνων. Η άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές.
– Νόμος 4210/13: Οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί και
ανάδοχοι) στον δημόσιο τομέα δικαιούνται άδεια ενός μηνός
άνευ αποδοχών για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται (Νόμος
1483/1984, Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας 20002001, Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας 2008-2009)
άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 6 μέρες το χρόνο, εάν ο γονιός
έχει ένα παιδί, μέχρι 8 ημέρες τον χρόνο, εάν έχει δύο παιδιά
και μέχρι 14 ημέρες τον χρόνο, εάν έχει περισσότερα από τρία
παιδιά. Η άδεια επίσης, χορηγείται και για άλλα εξαρτώμενα
μέλη της οικογένειας και αποτελεί ατομικό δικαίωμα του κάθε
γονιού. Επιπλέον, βάσει του Νόμου 4075/2012, οι εργαζόμενοι
γονείς του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται άδεια 30 ημερών σε
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περιπτώσεις επείγουσας εισαγωγής παιδιού ηλικίας μέχρι 18
χρόνων στο νοσοκομείο. Η άδεια αποτελεί ατομικό δικαίωμα
του γονιού, είναι άνευ αποδοχών και χορηγείται εφόσον ο γονιός έχει εξαντλήσει τη γονική άδεια που δικαιούται.
– Νόμος 4075/2012 και Νόμος 4305/2014: Στον δημόσιο τομέα,
χορηγείται τρίμηνη άδεια μητρότητας με αποδοχές στις μητέρες
που υιοθετούν παιδιά εντός των πρώτων έξι μηνών μετά την
υιοθεσία και εφόσον το παιδί είναι μικρότερο των 6 χρόνων.
Ένας από τους τρεις μήνες άδειας μπορεί να ληφθεί και πριν
την υιοθεσία. Επίσης, οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας μέχρι
τεσσάρων (4) χρόνων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν την
άδεια φροντίδας. Ακόμα, το δικαίωμα στη γονική άδεια ανατροφής έχει και ο/ηεργαζόμενος/η ο/η οποίος/α υιοθετεί
ή γίνεται ανάδοχος παιδιού κάτω των έξι (6) χρόνων (με τη
δυνατότητα επέκτασης του ηλικιακού ορίου στα 8 χρόνια, εάν
οι διαδικασίες υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχουν ολοκληρωθεί
νωρίτερα). Στον ιδιωτικό τομέα, οι θετοί γονείς παιδιών μέχρι
έξι (6) χρόνων δικαιούνται άδεια φροντίδας σύμφωνα με τον
Νόμο 4075/2012, ενώ όσοι υιοθετούν ή γίνονται ανάδοχοι παιδιών κάτω των έξι (6) χρόνων (με τη δυνατότητα επέκτασης του
ηλικιακού ορίου στα 8 χρόνια, εάν οι διαδικασίες υιοθεσίας ή
αναδοχής δεν έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα), δικαιούνται να
λαμβάνουν γονική άδεια.

Δημόσιες πολιτικές και πρακτικές για τη συμφιλίωση
της εργασίας με την οικογενειακή ζωή
Στο πλαίσιο του Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αλλά και
του ΕΣΠΑ χρηματοδοτήθηκαν δράσεις για τη στήριξη της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή. Συγκεκριμένα, μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων συγκαταλέγονται οι
ακόλουθες:
– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών: Τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ιδρύθηκαν στο
πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ. με στόχο τη δημιουργική απασχόληση
των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών εκτός του σχολικού ωραρίου
αλλά και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Με την
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αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης των προγραμμάτων από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013, ένας μεγάλος αριθμός των ΚΔΑΠ έκλεισαν το φθινόπωρο του 2008, μετά τη λήξη της χρηματοδότησής τους από
το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006). Επιπλέον, τα
ΚΔΑΠ επέκτειναν από το σχολικό έτος 2007-2008 τις υπηρεσίες τους και στα νήπια. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 524 ΚΔΑΠ
στην Ελλάδα, δημοτικά και ιδιωτικά, που παρέχουν φροντίδα
και δημιουργικές δραστηριότητες σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών
και 89 ΚΔΑΠ, δημοτικά και ιδιωτικά, για παιδιά με ειδικές
ανάγκες10.
Ολοήμερο Σχολείο: Τα ολοήμερα σχολεία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από το 2002 και εξακολουθούν να υφίστανται έως
σήμερα. Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου με ωράριο μέχρι
τις 4 μ.μ. είναι πολύ σημαντικός, καθώς επιτρέπει στους εργαζόμενους γονείς να συνδυάζουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις
τους με την εργασία.
Ολοήμερο Nηπιαγωγείο: Το ίδιο ισχύει και για τα ολοήμερα
νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο των κρατικών
νηπιαγωγείων με στόχο την αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και την διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»: Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι», το οποίο έχει πλέον τερματιστεί, υλοποιήθηκε με την
ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρείχε
δωρεάν υπηρεσίες εξυπηρέτησης βασικών αναγκών στο σπίτι
σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με αναπηρία, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτικές υπηρεσίες, συντροφιά,
πληρωμή λογαριασμών κ.ά.
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.): Τα
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) αποτελούν, επίσης, πρόγραμμα το οποίο δεν υλοποιείται πλέον. Τα
Κ.Η.Φ.Η. είχαν ως κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των ηλικιωμένων και την εναρμόνιση της οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής των μελών των οικογενειών που είχαν εξαρτώμενο ηλικιωμένο μέλος. Τα Κ.Η.Φ.Η. λειτουργού-

10. Στοιχεία ΕΕΤΑΑ διαθέσιμα στο https://www.eetaa.gr/
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σαν στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και παρείχαν υπηρεσίες ημερήσιας
φιλοξενίας, νοσηλευτικές υπηρεσίες, δημιουργική απασχόληση κλπ.
Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας παρέχουν
υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε άτομα με αναπηρία με ανώτατο ημερήσιο όριο τις 16 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των
ΑμεΑ. Συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας,
επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία. Τα Κέντρα λειτουργούν μέσω φορέων ιδιωτικού δικαίου μετά από
σχετική άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειακών Διοικήσεων. Τα νοσήλεια καλύπτονται από
τους ασφαλιστικούς φορείς των επωφελούμενων, μόνο εφόσον
η παραμονή και η ημερήσια φροντίδα είναι μεγαλύτερη των 8
ωρών.
Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal «Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για
τη Συμφιλίωση της Οικογενειακής με την Επαγγελματική ζωή».
Κατά τον πρώτο κύκλο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, 2003-2005, λειτούργησε το Ε.Θ.Δ. για τη Συμφιλίωση της Οικογενειακής με την Επαγγελματική ζωή.
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών: Ο θεσμός αυτός, ο οποίος
λειτουργεί έως σήμερα θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένος, γιατί
πέρα από τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, μέσω του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας του επιτρέπει στους εργαζόμενους
πολίτες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το δημόσιο
και εκτός του ωραρίου της δικής τους εργασίας.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Έργου:
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», χρηματοδοτήθηκαν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί των ΚΔΑΠ
και των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Κατά την περίοδο 2012-2013 εξυπηρετήθηκαν 60.000 παιδιά. Σε όλη τη χώρα συνολικά έχουν εγκριθεί
για χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (2007-2013) 105 βρεφονηπιακοί-παιδικοί
σταθμοί και τέσσερα κέντρα φροντίδας παιδιών με αναπηρία.
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Δεδομένα για τη χρήση αδειών από τους γονείς
και τη φροντίδα των παιδιών στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, το πλαίσιο και οι παρεμαβάσεις για τη φροντίδα των
παιδιών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κατευθύνσεις και τις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνολικά οι σχέσεις
εργασίας-οικογένειας-παιδιού, επηρεάζονται από τέσσερα πεδία παρέμβασης. Το πρώτο πεδίο, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συλλογικής
φροντίδας και ανατροφής των παιδιών, όπως είναι οι βρεφικοί και
οι παιδικοί σταθμοί αλλά και οι επίσημα αναγνωρισμένοι φροντιστές
παιδιών. Το δεύτερο πεδίο, αναφέρεται στις γονικές άδειες, πιο συγκεκριμένα, τις άδειες εγκυμοσύνης και λοχείας, την άδεια μητρότητας, τη γονική άδεια, την πατρική άδεια, τις άδειες ανατροφής και
φροντίδας των παιδιών, τις άδειες φροντίδας των άρρωστων ή/και
των ανάπηρων παιδιών και τις άδειες παρακολούθησης της σχολικής
επίδοσης. Το τρίτο πεδίο αφορά την ευέλικτη απασχόληση δίνοντας
έμφαση στην ευελιξία της καθημερινής προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία και τη μερική απασχόληση. Τέλος, το τέταρτο
πεδίο πολιτικής συμπεριλαμβάνει τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα παιδιών και το φορολογικό σύστημα (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2013).
Αναφορικά με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η Ελλάδα υστερεί
σημαντικά ως προς τις υπηρεσίες συλλογικής φροντίδας και ανατροφής και τους στόχους που τίθενται από κοινού με τα άλλα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη αυτού του είδους των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 2009 και EIGE, 2013
(14-15), oι υπηρεσίες συλλογικής φροντίδας των παιδιών το 2009
κάλυπταν μόλις το 10% των παιδιών από 0 έως κάτω των 3 ετών και
το 41% των παιδιών από 3 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Επιπλέον, η διάρκεια (ώρες) παροχής υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά 0-3 ετών είναι 33,8 ώρες και 25,8 ώρες για παιδιά
τριών ετών και άνω σε εβδομαδιαία βάση, γεγονός που παρεμποδίζει
την εργασία και των δύο γονέων με πλήρη απασχόληση, κυρίως της
μητέρας, που είναι συνήθως η κύρια υπεύθυνη για τη φροντίδα των
παιδιών και συχνά επιλέγει να εργάζεται ευέλικτα ή να απέχει από την
επίσημη απασχόληση. Στην Ελλάδα, περίπου το 19% των παιδιών τα
φροντίζουν οι παππούδες ή οι γιαγιάδες, ενώ οι επίσημοι φροντιστές
είναι περιορισμένοι (ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, 2013).
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Επίσης, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα οι υπηρεσίες (δημόσιες και
ιδιωτικές) συλλογικής φροντίδας των παιδιών καλύπτουν μόλις το
21% των παιδιών (Karamessini, 2008).
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, σχετικά με τον
αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογένειας και Επαγγελματικής Ζωής» για τη
συμμετοχή παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς σταθμούς και
ΚΔΑΠ κατά το 2012, ο βαθμός κάλυψης των εκφρασμένων αναγκών
είναι πολύ περιορισμένος (44,31% για τους βρεφικούς σταθμούς,
66,64% για τους παιδικούς σταθμούς και 53,81% για τα ΚΔΑΠ). Οι
ελλείψεις στις δομές παιδικής και βρεφικής φροντίδας είναι μεγάλες
τόσο στο σύνολο της Ελλάδας όσο και σε κάθε περιφέρεια χωριστά.
Τα εντονότερα προβλήματα παρατηρούνται στις περιφέρειες Αττικής,
Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Καραμεσίνη, 2015).
Δεδομένα της ΕΕΤΑΑ σχετικά με τις προσφερόμενες θέσεις δωρεάν φροντίδας προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής ζωής» αναφέρουν ότι το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε μεταξύ του 2009 και του 2012 από το 11% στο 20% στις ηλικίες 0-3 ετών και από το 58% στο 76% για τις θέσεις 3-6 χρόνων.
Ωστόσο, η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από ποιοτική υποβάθμιση
των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας λόγω της οικονομικής κρίσης
και της ελλιπούς χρηματοδότησης από τους Δήμους (Καραμεσίνη,
2015: 263-264).
Το θέμα των γονικών άδειών στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική
ποικιλία. Η χρήση τους εκτός από την άδεια μητρότητας, είναι περιορισμένη και καλύπτει πολύ μικρή αναλογία των γονέων που τυπικά
έχουν το δικαίωμα για την αξιοποίησή τους. Ο αριθμός των γονέων
(κατά κανόνα γυναικών/μητέρων) που αξιοποιούν συνολικά τον θεσμό των γονικών αδειών είναι πολύ μικρός συγκριτικά με τον αριθμό
των παιδιών που βρίσκονται σε ηλικία που επιτρέπει τη χρήση τους.
Επίσης, η άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών, παρά την περιορισμένη ετήσια διάρκειά της, αξιοποιείται από
πολύ μικρό ποσοστό γονέων από τότε που εκδηλώθηκε η οικονομική
κρίση, δηλαδή από το 2008 και μετά, όπου συνολικά η χρήση των
γονικών αδειών περιορίστηκε σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει
την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων γονέων.
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Μόνη εξαίρεση είναι η αύξηση του αριθμού των γονέων που κάνουν
χρήση της άδειας φροντίδας παιδιού, η οποία οφείλεται επίσης, στην
επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των γονέων σε συνδυασμό με
τον περιορισμό των δυνατοτήτων φροντίδας των παιδιών στις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες ή/και την αδυναμία αγοράς ιδιωτικών
υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών (Karamessini, 2008).
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι γονικές άδειες καλύπτουν όσους/ες
έχουν μισθωτή σχέση εργασίας είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο
τομέα, ενώ για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες προβλέπεται μόνο
άδεια μητρότητας. Ασφαλώς, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών, καθώς η
άδεια μητρότητας προϋποθέτει 200 ημέρες εργασίας τα προηγούμενα
δυο χρόνια και η γονική άδεια ένα χρόνο συνεχούς ή μη συνεχούς
εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Επίσης, η ειδική παροχή προστασίας
της μητρότητας καλύπτει μόνο τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Αναφορικά με τη χρήση των αδειών από τις γυναίκες και τους
άνδρες, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία στη χώρα μας. Με πηγή τα
στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΟΟΑΣΑ (2014) για την οικογένεια,
σημειώνεται από την Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του
2011 το ποσοστό των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών που έχουν
κάνει χρήση άδειας για φροντίδα παιδιού στο σύνολο των εργαζόμενων με ένα παιδί κάτω του ενός έτους. Κατά το έτος 2011, η χώρα μας
βρίσκόταν στις τελευταίες θέσεις και δεν εμφανίζόταν κανένα ποσοστό χρήσης άδειας από τον πατέρα, ενώ οι οι μητέρες καταγράφονταν
με χαμηλό ποσοστό ύψους 19,6%.
Ωστόσο, δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή» (20/2/2016)
αναφέρει ότι αρκετοί πλέον άνδρες/πατέρες εργαζόμενοι στο Δημόσιο αξιοποιούν την άδεια ανατροφής ανατρέποντας τα στερεότυπα στη
χώρα μας, γεγονός που συνδέεται και με την οικονομική κρίση, γιατί
βοηθούν τη γυναίκα τους στην επαγγελματική της δραστηριότητα.
Σε εθνικό επίπεδο, τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από
τις εκθέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), οι οποίες
περιλαμβάνουν ξεχωριστή ενότητα για την ίση μεταχείριση ανδρών
και γυναικών σε θέματα απασχόλησης. Οι πληροφορίες αφορούν
αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και επιχειρήσεις από τις οποίες
κάποιοι εργαζόμενοι ζήτησαν και πήραν γονική άδεια κι όχι το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.
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Έτσι, σύμφωνα με την έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), για το 2013 παρουσιάστηκε μεγάλη διαφορά στη χρήση
γονικών αδειών από τις γυναίκες και τους άνδρες, με τις γυναίκες να
αξιοποιούν σχεδόν αποκλειστικά τις άδειες. Συνολικά, εν μέσω της
οικονομικής κρίσης ελάχιστες γυναίκες και άνδρες παρουσιάζονταν
να κάνουν χρήση των γονικών αδειών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα11. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι διαφορές που παρατηρούνται
στη χρήση των αδειών σχετίζονται με το αν αυτές είναι αμειβόμενες
ή όχι. Οι αμειβόμενες άδειες (άδεια φροντίδας και άδεια για σχολική παρακολούθηση του παιδιού) παρουσιάζουν σχετικά μεγαλύτερη
συχνότητα χρήσης, ενώ αντίθετα οι μη αμειβόμενες άδειες ειδικά η
γονική άδεια ανατροφής δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου από
τους πατέρες.

11. Ο αναγραφόμενος αριθμός επιχειρήσεων και προσωπικού αφορά στις επιχειρήσεις από τις οποίες κάποιοι εργαζόμενοι ζήτησαν και πήραν γονική άδεια κι όχι το
σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης
στη συμφιλίωση της εργασίας
με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή

3.1 Η
 επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ισότητα
των φύλων. Απασχόληση και συμφιλίωση της εργασίας
με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή στην ΕΕ
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις επιπτώσεις της κρίσης, στα
ζητήματα ισότητας των δύο φύλων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
εθνικό επίπεδο με βάση σχετικές μελέτες και εκθέσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EC το 2013 δημοσίευσε Έκθεση με τίτλο: «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης αναφορικά με την κατάσταση
των γυναικών και των ανδρών και τις πολιτικές ισότητας των φύλων» (The
impact of the economic crisis on the situation of women and men and
on gender equality policies) που είχε ως στόχο να αξιολογήσει τον
αντίκτυπο της κρίσης στην κατάσταση των γυναικών και των ανδρών
στην Ευρώπη και στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων.
Από την Έκθεση προκύπτουν τέσσερα κύρια συμπεράσματα. Το
πρώτο συμπέρασμα είναι ότι υπήρξε μια μείωση της ψαλίδας προς
τα κάτω μεταξύ των δυο φύλων στην απασχόληση, την ανεργία, τους
μισθούς και τη φτώχεια κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης
(2008-2013). Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται πρόοδο στην ισότητα
των φύλων, καθώς συνδέεται με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, γενικά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και τη μείωση στα
εισοδήματα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.
Κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης η διαφοροποίηση της αγοράς
εργασίας είχε πράγματι προστατεύσει την απασχόληση των γυναικών
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και τις αμοιβές τους. Ο διαχωρισμός αυτός περιλαμβάνει υπερ-εκπροσώπηση των γυναικών στην απασχόληση των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα) και
επιχειρήσεις χαμηλής εκπροσώπησης στον τομέα της βιομηχανίας,
των κατασκευών και του ανδροκρατούμενου χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι άνδρες αντιμετώπισαν συγκριτικά μεγαλύτερες απώλειες σε
σχέση με τις γυναίκες σε χώρες όπου αυτός ο διαχωρισμός είναι μεγαλύτερος.
Το δεύτερο βασικό συμπέρασμα της παραπάνω έκθεσης είναι ότι
η συμπεριφορά των γυναικών στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια
της κρίσης ήταν παρόμοια με εκείνη των ανδρών. Στη συγκεκριμένη
κρίση δεν ήταν οι γυναίκες αυτές που λειτούργησαν ως μέσο εξισορρόπησης της κρίσης, όπως γινόταν σε προηγούμενες περιόδους. Τον
ρόλο αυτό είχαν αναλάβει οι νέοι άνδρες, 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, στις οποίες οι γυναίκες ήταν οι κύριες προμηθεύτριες αυξήθηκαν
σχεδόν κατά 10%. Η αύξηση του αριθμού των ακούσιων εργαζόμενων με μερική απασχόληση ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη
μεταξύ των γυναικών, αν και σε όρους ποσοστών, η αύξηση ήταν
μεγαλύτερη μεταξύ των ανδρών.
Η επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης επηρεάζει τις γυναίκες και τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο και όχι «περισσότερο» ή
«λιγότερο». Υπάρχουν στοιχεία παραβίασης και περικοπής των δικαιωμάτων των εργαζόμενων κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά δεν
υπάρχει σαφής ένδειξη για το αν οι άντρες ή οι γυναίκες έχουν πληγεί
περισσότερο. 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 τους και
ότι αναγκάζονται και αποδέχονται λιγότερο ενδιαφέρουσες δουλειές.
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, υπάρχουν επιπτώσεις από την
κρίση που αφορούν ειδικά τις γυναίκες. Τα δικαιώματα των εγκύων
σε άδεια μητρότητας και επιδόματα έχουν περιοριστεί και έχουν καταγραφεί διακρίσεις εις βάρος τους σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες.
Το τρίτο βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι υπάρχουν ενδείξεις πως οι περιορισμένες, αλλά άνισες περικοπές των παροχών
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πρόνοιας κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, ενέχουν κίνδυνο τελικά
να μειωθούν τόσο οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας όσο και η απασχόληση με αντίστοιχες επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων.
Τέλος, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έκθεση, η δημοσιονομική εξυγίανση ενέχει κινδύνους για την ισότητα των φύλων. Η εφαρμογή μέτρων που ενδέχεται να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην
ισότητα των δυο φύλων συμπεριλαμβάνει πάγωμα των μισθών ή περικοπές μισθών στον δημόσιο τομέα, πάγωμα του προσωπικού ή περικοπές στο προσωπικό του δημόσιου τομέα, μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, περικοπές και περιορισμούς στην περίθαλψη
όσον αφορά παροχές, επιδόματα και δομές, μείωση των επιδομάτων
στέγασης ή των οικογενειακών παροχών, αυστηροποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την ανεργία, φορολογικά μέτρα, αύξηση του
ΦΠΑ και αυξήσεις στα τέλη για τις επιδοτούμενες στο κοινό υπηρεσίες.
Το EIGE (2014) σε σχετική μελέτη παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τις μεταβολές στην απασχόληση στην ΕΕ-28. Στο παΔιάγραμμα 3.1.1
Μεταβολές στην απασχόληση ανδρών και γυναικών, 2008-2012, ΕΕ-28
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Πηγή: ΕΙGE, 2014:20
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ραπάνω Διάγραμμα 3.1.1, είναι εμφανείς οι μεταβολές στη γυναικεία
και ανδρική απασχόληση κατά την περίοδο της κρίσης (2008-2012):
Όπως φαίνεται, στο Διάγραμμα 3.1.1, οι αλλαγές στο εργατικό δυναμικό στην ΕΕ-28 έχουν επηρεάσει, κυρίως, το επίπεδο της ανεργίας. Δηλαδή, η αύξηση των ποσοστών επαγγελματικής δραστηριότητας που παρατηρείται στις γυναίκες μεταξύ του 2008 και του 2012, σε
συνδυασμό με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών,
εξηγούνται από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και στα δύο φύλα. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά στην
ΕΕ-28, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αυξήθηκε κατά 3% και
κατά 4% για τους άνδρες, μειώνοντας έτσι τις διαφορές ανάμεσα στα
δυο φύλα ως προς την ανεργία.
Ωστόσο, η σχετικά μικρή αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ, –από 7% σε 11%–, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση ορισμένων κρατών μελών, τα οποία έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Για παράδειγμα, στην
Ισπανία, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αυξήθηκε κατά 12 μονάδες και 15 μονάδες αντίστοιχα στους άνδρες. Στην Ελλάδα, τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 17 μονάδες, τόσο για
τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες (EIGE, 2014: 19).
Επιπλέον, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσανάλογα τους
νέους στην ΕΕ-28, ανεξαρτήτως του φύλου τους. Ειδικότερα, μεταξύ
των νέων, ηλικίας 15 έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε
δραματικά μεταξύ 2008 και 2012. Η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη
για τους νέους άνδρες (+8 μονάδες) συγκριτικά με τις νέες γυναίκες
(+7%) (EIGE, 2014: 20).
Η οικονομική κρίση μείωσε ελαφρώς το χάσμα μεταξύ των φύλων, όσον αφορά το επίπεδο φτώχειας κατά τα πρώτα δύο χρόνια,
αν και αυτό παρατηρήθηκε, γιατί αυξήθηκε ο κίνδυνος φτώχειας των
ανδρών περισσότερο από ότι των γυναικών και όχι επειδή βελτιώθηκε η κατάσταση των γυναικών. Εξάλλου, χωρίς τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, η κρίση θα δημιουργούσε μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά
φτώχειας σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών τόσο για τους άνδρες όσο και
τις γυναίκες. Αυτή η ανακατανομή υπήρξε σημαντική για τη μείωση του
χάσματος μεταξύ των φύλων ως προς τα ποσοστά φτώχειας (EIGE, 2014).
Αν και ορισμένες χώρες έχουν ενισχύσει τις δομές υγείας και
μακροχρόνιας φροντίδας, πολλές άλλες έχουν αυξήσει το κόστος ή
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έχουν μειώσει τις παροχές σε χρήμα για την υγεία ή τη φροντίδα, ως
μέρος των περικοπών των δημοσίων δαπανών. Σε χώρες, οι οποίες
υποβλήθηκαν σε μεγαλύτερη δημοσιονομική εξυγίανση, οι παροχές
μακροχρόνιας περίθαλψης και τα επιδόματα μειώθηκαν, γεγονός που
είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες (EIGE, 2014).
Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών EWL (2012), με
τίτλο: «Το τίμημα της λιτότητας - οι επιπτώσεις στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην Ευρώπη» (The price of austerity The impact on women’s rights and gender equality in Europe) πραγματεύεται το θέμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ισότητα
των φύλων. Οι επιπτώσεις για τις γυναίκες είναι δραματικές λόγω
των περικοπών των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, όπου η
πλειονότητα των εργαζόμενων είναι γυναίκες, καθώς και των περικοπών των μισθών. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την αμειβόμενη εργασία, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες
που πλέον δεν καλύπτει το κράτος και που αφορούν στη φροντίδα της
οικογένειας, των παιδιών και των ηλικιωμένων ατόμων.
Πριν την οικονομική κρίση, παρατηρούνταν χαμηλή αλλά αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, χαμηλή αλλά
αυξανόμενη συμμετοχή τους στην απασχόληση, υψηλό αλλά μειούμενο ποσοστό ανεργίας. Όπως υποστηρίζεται, η εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση
του αριθμού των συμβασιούχων, το πάγωμα των προσλήψεων στο
δημόσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα σημειώθηκαν θεσμικές αλλαγές
στο εργατικό δίκαιο, όπως μείωση του κατώτατου μισθού και καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων (EWL, 2012).
Ωστόσο, οι γυναίκες θίγονται περισσότερο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής γιατί υπερ-εκπροσωπούνται στις ευέλικτες
μορφές απασχόλησης, στους χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους και
είναι πιο ευάλωτες στις ατομικές διαπραγματεύσεις μισθών και στους
εκβιασμούς εργοδοτών για την επιβολή όρων και συνθηκών εργασίας
που καταστρατηγούν τα δικαιώματά τους (EWL, 2012).
Στη μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Gauthier (2010) με θέμα: «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις οικογενειακές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (The Impact of
the Economic Crisis on Family Policies in the European Union) επισημαίνεται ότι η οικονομική κρίση είχε και εξακολουθεί να έχει μεγάλο
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αντίκτυπο στην ευημερία των οικογενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η σοβαρότητα της κρίσης, η ικανότητα των κυβερνήσεων να ανταποκριθούν σε αυτή, καθώς και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν ποικίλλουν
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα
που προέκυψαν από τις αναφορές των εθνικών εμπειρογνωμόνων,
παρά την κρίση, οι συνεχιζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές που εφαρμόστηκαν στις οικογενειακές πολιτικές των περισσότερων χωρών, γενικά ενίσχυσαν συνολικά το επίπεδο στήριξης των οικογενειών.
Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες πολιτικές που σχεδιάστηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης δεν αφορούσαν
σε ζητήματα οικογενειακής πολιτικής, αλλά αποτελούσαν μέρος άλλων τομέων της κοινωνικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένων των
προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της
ανεργίας). Λίγες χώρες εισήγαγαν θετικές αλλαγές στην οικογενειακή τους πολιτική ως άμεση ανταπόκριση στην οικονομική κρίση. Οι
χώρες που εισήγαγαν τέτοιου είδους αλλαγές, το έκαναν μέσα από μια
σειρά προσωρινών μέτρων, που συνήθως αφορούσαν σε ένα σχετικά μικρό χρηματικό βοήθημα για κάθε οικογένεια, το οποίο όμως,
συχνά αναλογούσε σε μεγάλο αριθμό οικογενειών. Αντίθετα, ένας
μικρός αριθμός χωρών, εισήγαγε «αρνητικά» μέτρα που μείωσαν το
συνολικό επίπεδο στήριξης των οικογενειών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανταπόκριση των Ευρωπαϊκών χωρών
στην οικονομική κρίση παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία, πράγμα που
συνδέεται με την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας. Ειδικότερα,
αναφέρονται οι περιπτώσεις της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, και της
Λετονίας, όπου οι κυβερνήσεις έπρεπε να θεσπίσουν αυστηρές περικοπές στον προϋπολογισμό τους και κατά συνέπεια, τα μέτρα που
εφάρμοσαν μείωσαν το επίπεδο στήριξης για τις οικογένειες. Και οι
τρεις χώρες ήταν μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από την οικονομική κρίση.
Οι αλλαγές στις οικογενειακές πολιτικές από το 2008 διαφοροποιούνται, επίσης, σημαντικά ανάλογα με τον τομέα της οικογενειακής πολιτικής. Η πλειοψηφία των «θετικών» διαρθρωτικών αλλαγών,
αφορούσε στον τομέα της άδειας μητρότητας, της γονικής άδειας καθώς και στον τομέα της φροντίδας των παιδιών. Αυτό αντικατοπτρίζει
τη συνεχή δέσμευση των χωρών για τη βελτίωση της συμφιλίωσης
των επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών. Αντίθετα, οι περισ-
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σότερες από τις αλλαγές στις οικογενειακές πολιτικές που εισήχθησαν
ως άμεση απάντηση στην οικονομική κρίση αφορούσαν σε παροχές
σε χρήμα προς τις οικογένειες (επιδόματα παιδιών/οικογένειας και
φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με τα παιδιά). Επιπλέον,
ένας μεγάλος αριθμός «θετικών» απαντήσεων στην κρίση αφορούσε
στον τομέα των παροχών στέγασης και επιδότησης. Τέλος, παρατηρήθηκαν αντιφάσεις μεταξύ των αλλαγών που εισήγαγαν κάποιες χώρες,
καθώς άλλες είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου στήριξης
των οικογενειών, ενώ άλλες είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Οι επιπτώσεις της κρίσης εντοπίζονται και στο μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που παρατηρείται ανάμεσα
στις γυναίκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΡ-ΕΚ, 2013a) εξετάζει διάφορες πτυχές της φτώχειας και
παρουσιάζει στοιχεία σε συγκριτικό επίπεδο. Όπως διαπιστώνεται, οι
μονογονεϊκές οικογένειες με μητέρα, 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: 15).
Διάγραμμα 3.1.2
Κίνδυνος φτώχειας των μόνων μητέρων (20-59 χρ.) και των άλλων οικογενειών,
2012, ΕΕ-27
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3.2 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση
ανδρών και γυναικών και στη συμφιλίωση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής σε εθνικό επίπεδο
Η οικονομική ύφεση στην Ελλάδα επιδείνωσε δραματικά τα επίπεδα
απασχόλησης, η ανεργία έφτασε σε υψηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα
παρουσιάστηκαν πολλαπλά προβλήματα στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Με αυτό τον τρόπο, έγινε φανερό ότι οι πολιτικές που προωθήθηκαν από το 2000 και έπειτα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία ήταν πολύ
εύθραυστες, καθώς στηρίζονταν στα υψηλά επίπεδα απασχόλησης.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, παρά την πρόοδο που είχε παρουσιαστεί
πριν από την κρίση, τα επίπεδα απασχόλησης βρίσκονταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η κρίση έκανε εμφανείς τις αδύναμες προσπάθειες οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης για στήριξη της
κοινωνικής προστασίας των εργαζόμενων και των οικογενειών τους,
καθώς «κεντρικό στοιχείο των παρεμβάσεων ανασυγκρότησης του
παραγωγικού μοντέλου αποτελούν, μεταξύ των άλλων, οι πολιτικές
που συνδέονται με τη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η απασχόληση και η
επαγγελματική εξέλιξη των εργαζόμενων γονέων» (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2013).
Κατά τη χρονική περίοδο, 2008-2014 η απασχόληση των ανδρών
περιορίστηκε κατά 26,4% και αυτή των γυναικών κατά 19,5%. Τα
μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης στην ανδρική απασχόληση οφείλονται
στο γεγονός ότι στους ανδροκρατούμενους κλάδους απασχόλησης,
όπως κατασκευές και μεταποίηση, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ήταν πιο έντονες από την αρχή. Αντίστοιχα, τα πρώτα χρόνια
της κρίσης οι επιπτώσεις δεν ήταν το ίδιο έντονες για τη γυναικεία
απασχόληση, καθώς η γυναίκα υπερ-εκπροσωπείται στον τομέα των
υπηρεσιών. Στην πορεία, με τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν στον δημόσιο τομέα (όπου εργαζόταν πάνω από το ένα τρίτο των
εργαζόμενων γυναικών) σε συνδυασμό με τη μείωση της ζήτησης για
οικιακές εργασίες (όπου εργαζόταν το 80% των μεταναστριών πριν
την κρίση), η φθίνουσα πορεία της γυναικείας απασχόλησης έγινε
πιο έντονη (Καραμεσίνη, 2015).
Απόρροια όλων των παραπάνω, ήταν η αύξηση των ποσοστών
ανεργίας που επηρέασαν το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού. Τα
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ποσοστά ανήλθαν το 2015 για τους άνδρες στο 21,5% (έναντι 4,7%
το 2008) και για τις γυναίκες στο 28,3% (έναντι 10,9% το 2008).
Όπως δείχνουν τα δεδομένα του Πίνακα 3.2.1 η ανεργία πλήττει περισσότερο τους νέους (μέχρι 30 χρ.) όπου τα αντίστοιχα ποσοστά
είναι περίπου διπλάσια του συνόλου. Τα ποσοστά της ανεργίας στη
χώρα μας είναι, άλλωστε, τα υψηλότερα στην Ε.Ε-28.
Πίνακας 3.2.1
Ανδρικά και γυναικεία ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, 2008-2015
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9,0
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31,7
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20,0
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62,1

38,9

26,1

17,9

27,3
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64,9

47,0

30,2

20,6

31,2

2014

57,5

42,4

29,5

22,8

30,4

2015

54,1

39,1

28,3

21,2

28,3

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2008-2015

Η ανεργία, η μερική και εκ περιτροπής απασχόληση και η μείωση
των μισθών συντέλεσαν σε σημαντικό περιορισμό των ατομικών εισοδημάτων, καθώς και των εισοδημάτων των νοικοκυριών, ενώ οδήγη-
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σαν ένα αξιόλογο ποσοστό πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας
και σε μια κατάσταση συνεχούς οικονομικής ανασφάλειας (ΕΛΣΤΑΤ,
2016). Κατά το έτος 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 στην Ελλάδα ανήλθε
στο 36,7% το 2014 από 29,8% το 2008. Εξακολουθεί, βέβαια, να
είναι υψηλότερος στους άνδρες, 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,
αυξήθηκε από 52% το 2008 σε 75% το 2102, για να επανέλθει τελικά
στο 50% το 2014 (Καραμεσίνη, 2015, ΄Εμκε-Πουλοπούλου, 2015).
Η μακροχρόνια ανεργία στην Ελλάδα αυξήθηκε με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς, πλήττοντας 889.000 εργαζόμενους, ήτοι 18% του
εργατικού δυναμικού, στο πρώτο τρίμηνο του 2013 (από 184.000 και
3,7% που ήταν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008). Επίσης, πολλοί
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(65,6%) από τους εργαζόμενους είχαν παραμείνει άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση
με 51,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 (ΕΛΣΤΑΤ, 2016).
Στη μελέτη του Ματσαγάνη (Matsaganis, 2013) σχετικά με την ελληνική κρίση και τις κοινωνικές επιπτώσεις της (The Greek Crisis:
Social Impact and Policy Response), διαπιστώνεται ότι αναμφίβολα
το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού κοινωνικού τοπίου
στην τρέχουσα κρίση είναι η απότομη αύξηση της ανεργίας. Όπως
αναφέρει, το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε γύρω στο 10% κατά το
πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης δεκαετίας. Στη συνέχεια, άρχισε
να μειώνεται μέχρι το Μάιο του 2008, όταν τα ποσοστά ανεργίας
έφτασαν στο χαμηλότερο τους επίπεδο για πάνω από μια δεκαετία
(325.000 εργαζόμενοι ή 6,6% του εργατικού δυναμικού). Κατόπιν,
όμως, η ανεργία αυξήθηκε, για άλλη μία φορά, με ραγδαίο ρυθμό,
καθώς η ύφεση βάθυνε. Τον Μάιο του 2013, ο αριθμός των άνεργων
εργατών ήταν σχεδόν 1,4 εκατομμύρια και το ποσοστό ανεργίας έφτασε στο 27,5% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ισπανία
(26,3 %), την Πορτογαλία (17,2%), την Ιρλανδία (13,5%) και την
Ιταλία (12,1%).
Μέχρι την έναρξη της κρίσης, οι θεσμοί της αγοράς εργασίας και οι
κανόνες στην Ελλάδα, που αφορούσαν στην πρόσληψη και την απόλυση, επίσημες ή ανεπίσημες, προστάτευαν τους άνδρες με οικογένεια,
συχνά σε βάρος των συζύγων τους και των νέων. Χωρίς αμφιβολία,
αυτό το μοντέλο δεν ευνοούσε την κινητικότητα, ανάγκαζε πολλές γυναίκες να παραμείνουν νοικοκυρές και εμπόδιζε πολλούς νεαρούς ενήλικες να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους μέχρι μια ασυνήθιστα
μεγάλη ηλικία. Ωστόσο, είχε τουλάχιστον ένα βασικό πλεονέκτημα: με
την προστασία των «βασικών προμηθευτών της οικογένειας», διασφάλιζε ότι η ανεργία δεν μεταφραζόταν άμεσα σε φτώχεια. Πράγματι, οι
άνεργοι και οι φτωχοί φαίνονταν να είναι δύο διαφορετικοί πληθυσμοί:
για παράδειγμα, λίγο πριν από την κρίση, μόνο το 7% του πληθυσμού
που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας ήταν άνεργοι, γεγονός που
άλλαξε δραματικά από την επίδραση της κρίσης.
Στην Ελλάδα σήμερα οι άνδρες που παρέχουν κυρίως το βασικό
εισόδημα στην οικογένεια πλήττονται σοβαρά από την κρίση. Από
τα ποσοστά απασχόλησης, τα οποία εξετάζει η συγκεκριμένη μελέτη,
προκύπτει ότι η μείωση της απασχόλησης ήταν μεγαλύτερη μεταξύ
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των ανδρών ηλικίας 30-44 ετών: από 93,8 % κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 έφτασε στο 74,1% το πρώτο τρίμηνο του 2013, δηλαδή
επρόκειτο για μια ραγδαία πτώση σχεδόν 20 ποσοστιαίων μονάδων
σε λιγότερο από πέντε χρόνια (Μαtsaganis, 2013).
Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα και της μείωσης της απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο σύνολό τους, η δημόσια διοίκηση και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αντιπροσώπευαν
59.000 θέσεις εργασίας, που χάθηκαν (σε καθαρούς όρους) μεταξύ
2008 και 2012, και 30.000 θέσεις από τον τομέα της υγείας και της
εκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής πάντως, οι περισσότερες απώλειες θέ
σεων εργασίας παρατηρούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις κατά φύλο διαφοροποιήσεις, στην Ελλάδα, όπως και αλλού, η
κρίση φαίνεται να εξομάλυνε το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ ανδρών
και γυναικών (EIGE, 2013, EC, 2014).
Το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της ελληνικής κρίσης ήταν
πολύ υψηλό. Το εθνικό εισόδημα μειώθηκε σχεδόν κατά το ένα τέταρτο. Το χάσμα στο βιοτικό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη βρίσκεται στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από μισό
αιώνα. Ο μέσος όρος των πραγματικών αποδοχών για τους εργαζόμενους είναι κάτω από το επίπεδο που ίσχυε στα τέλη της δεκαετίας
του 1990. Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν κάτω από τα
όρια της φτώχειας το 2009, έφτασε το 38% 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 που ανήκαν στο φτωχότερο 10%
του πληθυσμού το 2012 ήταν κατά 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 παράλληλα σημειώθηκε φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης με τη μεγάλη μείωση των
συντάξεων και των εισοδημάτων από ακίνητα (Έμκε-Πουλοπούλου,
2015: 116-122).
Αξίζει να αναφερθούν σε αυτό το σημείο, ειδικότερα, οι επιπτώσεις και οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην κατά φύλο κατανομή της
αμειβόμενης εργασίας στα νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω
των 18 ετών. Μεταξύ 2008 και 2014, το ποσοστό των νοικοκυριών
χωρίς εργαζόμενο μέλος αυξήθηκε από 2,5% σε 10%, ενώ μειώθη-
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κε σημαντικά το ποσοστό των νοικοκυριών, όπου εργάζονται και οι
δυο γονείς, από 55,2% σε 44,1%. Ακόμη, καταγράφηκε σημαντική
αύξηση του ποσοστού των νοικοκυριών, στα οποία εργάζεται μόνο η
μητέρα από 2,5% σε 8,5% (Καραμεσίνη, 2015: 268).
Συνέπεια της μείωσης των εισοδημάτων, της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας φαίνεται να είναι, επίσης, η μείωση των γεννήσεων. Η γονιμότητα, η οποία είχε μια ανοδική τάση φτάνοντας τα
1,47 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας το 2010 από 1,27
το 2000, μειώθηκε και πάλι στα 1,31 παιδιά το 2013 και στα 1,30
παιδιά το 2014. Ταυτόχρονα, η μέση ηλικία των γυναικών κατά τον
χρόνο γέννησης του παιδιού ανήλθε από τα 30,2 έτη το 2008 στα
30,9 έτη το 2013. Η μέση ηλικία των μητέρων κατά τον χρόνο γέννησης του πρώτου παιδιού αυξήθηκε και αυτή το 2008, από 28,8 έτη
στα 29,9 έτη το 2013 (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2013, Καραμεσίνη, 2015)1.
Μία σημαντική επίπτωση της οικονομικής κρίσης αφορά στα μέτρα στήριξης της συμφιλίωσης της οικογένειας με την εργασία, όπως
τα οικογενειακά επιδόματα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις, τα οποία
δεν λαμβάνονται υπόψη στη συζήτηση την περίοδο αυτή. Τα φορολογικά κίνητρα για τα παιδιά, όπως και ο τρόπος φορολόγησης των
ζευγαριών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιλογή των γυναικών
να επιδιώξουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή να αναλάβουν
τις οικογενειακές εργασίες του σπιτιού. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η επίδραση των φορολογικών κινήτρων στην απασχόληση των
παντρεμένων γυναικών είναι μηδαμινή, αφού δεν διαφοροποιείται
το επίπεδο φορολόγησης των ζευγαριών σε σχέση με τους ανύπανδρους. Στα φορολογικά κίνητρα περιλαμβάνονταν, κυρίως, φορολογικές απαλλαγές με τη μορφή πίστωσης, όπως είναι η φορολογική
απαλλαγή της δαπάνης για ασφάλιστρα ζωής και ασθένειας, για ιδιαίτερα μαθήματα και δίδακτρα φροντιστηρίων και το αφορολόγητο
όριο για οικογένειες με παιδιά τα οποία διαφοροποιούνται κατά την
τελευταία πενταετία (Ματσαγάνης 2011).
Αξιοσημείωτο είναι ότι, η οικονομική κρίση επιδείνωσε ακόμα
περισσότερο τις χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας αναφορικά με τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων, αντιστρέφοντας την τάση αύ1. Σχετικά με τις αλλαγές στη δομή της οικογένειας και τις οικογενειακές συμπεριφορές βλέπε Κεφάλαιο 4, σελ. 94-102.
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ξησης των γεννήσεων που παρατηρήθηκε μετά το 2004. Κατά συνέπεια, αποδυναμώθηκε η αναπαραγωγική ικανότητα της χώρας μας
με απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ,
2013). Πιο συγκεκριμένα:
Οι παροχές προς τους εργαζόμενους γονείς, που διευκολύνουν τη
συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή,
είναι πολύ περιορισμένες και εμφανίζονται κυρίως στο δημόσιο τομέα με τη μορφή αδειών.
– Οι δημόσιες υπηρεσίες συλλογικής φροντίδας και ανατροφής
των παιδιών (παιδικοί-βρεφικοί σταθμοί) καλύπτουν μικρό μέρος των αναγκών των εργαζόμενων γονέων και το επίπεδο της
ανάπτυξής τους, υπολείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ώστε να
ανταποκρίνονται στους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για
την εναρμόνιση μεταξύ οικογένειας και εργασίας.
– Οι ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας και ανατροφής των παιδιών
είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες και ξεπερνούν το επίπεδο κάλυψης των δημόσιων υπηρεσιών, επιβαρύνοντας σημαντικά τον
οικογενειακό προϋπολογισμό των εργαζόμενων γονέων.
– Προγράμματα όπως το «Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογένειας
και Επαγγελματικής Ζωής», που χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ή τα ειδικά επιδόματα που παρέχονται
σύμφωνα με ορισμένες κλαδικές Σ.Σ.Ε. καλύπτουν μόνο έναν
περιορισμένο αριθμό γονέων που υπολείπεται του 20% των
παιδιών που βρίσκονται στην αντίστοιχη ηλικία.
– Οι γονικές άδειες αναφέρονται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των
γονέων με μικρά παιδιά που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και
σε ετήσια βάση δεν ξεπερνά το 10% των παιδιών. Συνεπώς, η
συμβολή του συγκεκριμένου θεσμού είναι πολύ περιορισμένη.
Επίσης, από το 2008 κι έπειτα, ο αριθμός των αδειών περιορίστηκε σημαντικά, γεγονός που δείχνει ότι η εργασιακή ανασφάλεια που προκαλεί η οικονομική κρίση αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα για τη χρήση των γονικών αδειών. Αυτό το έλλειμμα, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία και έρευνα, οφείλεται στο
χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού, στην αυστηρότητα
των προϋποθέσεων χορήγησής της και στη δομή της ελληνικής
οικονομίας, στην οποία επικρατούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και η εργασιακή ανασφάλεια.
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– Η χρήση των γονικών αδειών από τους πατέρες βρίσκεται σε
υποτυπώδη επίπεδα και αντιστοιχεί μόλις στο 1,9- 6% των γονικών αδειών των γυναικών.
– Τέλος, η υπονόμευση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας από την εφαρμογή των μνημονίων συνεργασίας για
την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, συνέβαλε στην ακύρωση των θετικών αποτελεσμάτων που είχαν επιτευχθεί σε κάποιους κλάδους αναφορικά με την υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων για την ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους
(ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2013).
Όπως υπογραμμίζει η Καραμεσίνη (2013), τρεις είναι οι βασικοί
πυλώνες του καθεστώτος παιδικής φροντίδας στην Ελλάδα: το σύστημα αδειών, οι επίσημες υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και
οι ανεπίσημες υπηρεσίες φροντίδας. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια
περίπου, οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν επέφεραν σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές στους δήμους, γεγονός το οποίο
οδήγησε στην παύση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών φροντίδας
των παιδιών. Επίσης, τελευταία παρατηρείται έλλειψη προσωπικού,
με αποτέλεσμα την υποστελέχωση πολλών υπηρεσιών, εξαιτίας των
περιορισμών που ισχύουν για τον δημόσιο τομέα, γεγονός που δεν
επέτρεψε την αντικατάσταση των ατόμων που συνταξιοδοτήθηκαν με
νέες προσλήψεις. Αυτό, όμως, θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των
δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών να ανταποκριθούν
στην αυξανόμενη ζήτηση των επόμενων χρόνων. Ακόμα, ο συνδυασμός της ελλιπούς στελέχωσης με τις περικοπές των μισθών και των
δικαιωμάτων του 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 των μικρών παιδιών στο σπίτι
με αμοιβή, με αποτέλεσμα να στραφούν στην κάλυψη των αναγκών
φροντίδας από τις δημόσιες δομές στήριξης. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλές οικογένειες δεν μπορούσαν να καλύψουν
ούτε και το χαμηλό ποσό των τροφείων των δημόσιων υπηρεσιών
φροντίδας (Καραμεσίνη, 2013).
Ένα σύστημα κουπονιών, που είχαν ήδη προγραμματιστεί πριν
από την κρίση με τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ, ξεκίνησε κατά την έναρ-
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ξη της κρίσης και υλοποιείται μέχρι σήμερα για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των δικαιούχων. Το 2013, 68.526 παιδιά είχαν τοποθετηθεί σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος
κουπονιών, ενώ οι δικαιούχες μητέρες αντιστοιχούσαν στο 71% του
συνόλου των υποψηφίων (ΕΕΤΑΑ, 2013).
Το σύστημα κουπονιών είναι σαφές ότι συνέβαλε στην αποφυγή
κατάρρευσης του συστήματος κοινωνικής φροντίδας. Ωστόσο, δεν κατάφερε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες κοινωνικής φροντίδας και
σίγουρα δεν έδωσε λύση στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, όσον
αφορά στην ποιότητα παροχής της δημόσιας παιδικής φροντίδας. Ο
συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων οδήγησε στην αύξηση της
άτυπης περίθαλψης των γονέων, των γιαγιάδων και των παππούδων
τα τελευταία χρόνια με τις μητέρες και τις γιαγιάδες να επωμίζονται το
μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης (Καραμεσίνη, 2015).
Σχετικά με την απασχόληση των γυναικών κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης, η σταδιακή επικράτηση επισφαλών μορφών εργασίας, η προωθούμενη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα αλλά και η
διάλυση του κοινωνικού κράτους αποτελούν ορισμένες από τις βασικές αιτίες της ολοένα και μεγαλύτερης υποβάθμισης της εργασιακής
θέσης των γυναικών. «Ειδικότερα, για το πεδίο της εργασίας, όπως
φαίνεται, μεγάλο μέρος των αναλύσεων αφιερώνεται και στην μελέτη του αντίκτυπου της έμφυλης διάστασης της κρίσης του τομέα των
υπηρεσιών, ο οποίος ιστορικά αποτέλεσε ένα προνομιακό πεδίο για
την καθιέρωση και ισχυροποίηση του ρόλου των γυναικών ως κατηγορίας στην εργασία» (Καραμεσίνη, 2015).
Άλλη μία επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ήταν
η παραβίαση των δικαιωμάτων των εγκύων και των μητέρων στην
εργασία. Σύμφωνα με την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το
έτος 2012, υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε ο Συνήγορος στο πεδίο
της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν την ένταση των προβλημάτων που έχει επιφέρει η
οικονομική κρίση στις εργασιακές σχέσεις. Οι επιπτώσεις της κρίσης
αν και έχουν επηρεάσει εμφανώς όλους τους εργαζομένους, εντούτοις
παρατηρείται διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο σε βάρος των γυναικών και μάλιστα σε θέματα που συνδέονται με την εγκυμοσύνη και
τη μητρότητα. Παρόλο που η ανεργία και η απασχόληση σε επισφαλείς μορφές εργασίας παραμένουν υψηλότερες ανάμεσα στις γυναί-
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κες, διαπιστώνεται πως εκείνες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή μόλις έχουν επιστρέψει από άδεια μητρότητας, διατρέχουν
μεγαλύτερους κινδύνους να υποστούν τα παραπάνω ενδεχόμενα.
Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι έγκυες εργαζόμενες ή εργαζόμενες που
έχουν μόλις επιστρέψει από την άδεια μητρότητας τίθενται συχνότερα
σε εκ περιτροπής απασχόληση με αντίστοιχη μείωση αποδοχών, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι σχετικές προβλέψεις του νόμου (Συνήγορος
του Πολίτη, 2012).
Είναι προφανές ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές
επιπτώσεις της κρίσης, 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 παραθέσαμε στο Κεφάλαιο
αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μεταβολές στη δομή
και τα μοντέλα της οικογένειας

4.1 Α
 λλαγές στη δομή και τα μοντέλα οικογένειας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Στις αναπτυγμένες χώρες συντελέστηκαν μεταβολές στη δομή της οικογένειας κυρίως σε δυο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στην «ιδιωτικοποίηση» της οικογένειας με την επικράτηση της «συζυγικής-πυρηνικής οικογένειας» και τον πιο ιδιωτικό χαρακτήρα που αυτή αποκτά.
Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στη σημαντική θέση που κατέχουν πλέον οι
συναισθηματικές σχέσεις στη συμβίωση, πράγμα που γίνεται εμφανές
με την επικράτηση νέων μορφών οικογένειας και την αναζήτηση της
ατομικής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο ισότιμων σχέσεων. Το δεύτερο
αφορά τη μεγαλύτερη εμπλοκή του «δημόσιου» τομέα στην «ιδιωτική»
ζωή», σε ζητήματα στα οποία παλαιότερα ήταν υπεύθυνη η οικογένεια,
ενώ τώρα τα αναλαμβάνει η πολιτεία δηλαδή, στον τρόπο οργάνωσης
του ιδιωτικού βίου, όπως τα ζητήματα συμφιλίωσης οικογένειας και
εργασίας με δομές φύλαξης μικρών παιδιών και άλλων εξαρτημένων
μελών της οικογένειας, την εκπαίδευση των παιδιών, των παιδιών
με ειδικές ανάγκες κ.ά. (Μαράτου-Αλιπράντη & Κακλαμάνη, 2011,
Μαράτου-Αλιπράντη, 2012, Μαράτου-Αλιπράντη, 2014).
Στις εξελίξεις αυτές θα πρέπει να προστεθούν και οι δημογραφικές
εξελίξεις που επιδρούν αποφασιστικά και αυτές στη δομή της οικογένειας, στο μέγεθος, στη σύνθεση των οικογενειών και των νοικοκυριών. Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες, στα κράτη-μέλη της ΕΕ παρατηρούνται τα εξής: μείωση των γεννήσεων, αλλά αύξηση των εξώγαμων
γεννήσεων, καθυστέρηση και μείωση των τελούμενων γάμων, σημαντική αύξηση των διαζυγίων και σταδιακή επικράτηση νέων μορφών
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οικογένειας με τη συγκατοίκηση/συμβίωση χωρίς γάμο, την παρουσία πολλών μονογονεϊκών οικογενειών (κυρίως μητέρα με ανήλικα
παιδιά), τα μονομελή νοικοκυριά (μοναχικά άτομα), τις οικογένειες
σε ανασύνθεση κ.ά. Παράλληλα, η μαζική είσοδος των γυναικών στην
αγορά εργασίας που συνδέεται με τις αλλαγές στους ρόλους των δυο
φύλων δημιουργεί νέες ανάγκες και παρεμβάσεις από την πλευρά της
πολιτείας (Μαράτου-Αλιπράντη, 2014).
Εξάλλου, οι τάσεις ως προς τα δημογραφικά οικογενειακά δεδομένα στην Ευρώπη και τις 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 & Rossi, 2012).
Οι μεταβολές στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου εκφράζουν ασφαλώς
τις βαθύτατες κοινωνικό-πολιτισμικές αλλαγές που συντελέστηκαν κα
οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στην άνοδο του εκπαιδευτικού
επιπέδου των γυναικών περισσότερο από τους άνδρες, στην προώθηση αντιλήψεων και πρακτικών ισοτιμίας όσον αφορά στους ρόλους
των δυο φύλων και στη σταδιακή κατάργηση έμφυλων διακρίσεων σε
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο (Scabini & Rossi, 2012).
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.) δημοσίευσε το 2011 έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που
έχουν επέλθει στη δομή και τα μοντέλα της οικογένειας. Σύμφωνα με
την έκθεση, οι οικογένειες αλλάζουν ποικιλοτρόπως σε όλες τις χώρες
που μελετάει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Οι περισσότερες χώρες εμφανίζουν πτώση του ποσοστού γονιμότητας
τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, σχεδόν καμία χώρα δεν έχει
συνολικό ποσοστό γονιμότητας πάνω από το ποσοστό αναπλήρωσης
του πληθυσμού που ισοδυναμεί με δύο παιδιά ανά γυναίκα, με αποτέλεσμα, τη μείωση του μέσου μεγέθους των νοικοκυριών κατά την περίοδο αυτή. Ταυτόχρονα, υπήρξε μια απότομη αύξηση του ποσοστού
των γυναικών που εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό. Εξακολουθούν
να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των φύλων στην απασχόληση
και τις αμοιβές ενώ ένα στα οκτώ παιδιά, κατά μέσο όρο στις χώρες
του ΟΟΣΑ, βρίσκεται σε κατάσταση σχετικής φτώχειας.
Επιπλέον, τα μοντέλα οικογένειας αλλάζουν με το πέρασμα του
χρόνου. Ολοένα και περισσότερο, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
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επιθυμούν 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
αποκτήσουν μικρότερο αριθμό παιδιών από τις προηγούμενες γενιές,
ενώ πολλές γυναίκες παραμένουν άτεκνες. Ο αριθμός γεννήσεων μειώνεται και το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερα παιδιά και περισσότερες γιαγιάδες και παππούδες σήμερα σε σχέση με παλαιότερες εποχές.
Ενώ η αύξηση της απασχόλησης των μητέρων συνέβαλε στη βελτίωση του επίπεδου ζωής των οικογενειών με παιδιά, σε συγκρίσιμες
κοινωνικές ομάδες χωρίς παιδιά όπου παρατηρούνται εξίσου 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. Επιπρόσθετα, έχει αυξηθεί η αναβολή της τεκνοποίησης των γυναικών που σε ακραίες περιπτώσεις έχει
οδηγήσει, όπως προαναφέρθηκε, σε αύξηση της τελικής ατεκνίας. Το
ποσοστό τελικής ατεκνίας φαίνεται να συνδέεται στενά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών: οι γυναίκες με υψηλότερο μορφωτικό
επίπεδο είναι πιο πιθανό να παραμείνουν άτεκνες (Ο.Ο.Σ.Α., 2011).
Τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας και η αυξημένη ατεκνία
έχουν οδηγήσει σε μείωση του μέσου μεγέθους του νοικοκυριού και
ένα μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών χωρίς παιδιά. Ακόμη, η πτώση της γαμηλιότητας και η αύξηση των διαζυγίων σημαίνει ότι λιγότεροι άνθρωποι παντρεύονται και εκείνοι που παντρεύονται, έχουν
περισσότερες πιθανότητες να πάρουν διαζύγιο. Ως εκ τούτου, αρκετά παιδιά βιώνουν την εμπειρία της οικογενειακής διάλυσης, αφού
σύμφωνα με τα μεταβαλλόμενα οικογενειακά πρότυπα, περισσότερα
παιδιά σήμερα σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες. Επιπλέον, η συγκατοίκηση γίνεται ολοένα και πιο
δημοφιλής στη νεότερη γενιά με τα ζευγάρια να συμβιώνουν πριν τον
πιθανό γάμο ή να την επιλέγουν ως εναλλακτική λύση αντί του γάμου.
H αύξηση των γεννήσεων εκτός γάμου οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της νέας αυτής μορφής συμβίωσης.
Όπως διαπιστώνεται και από τα δεδομένα πρόσφατης ευρωπαϊκής
μελέτης, η ηλικία της δημιουργίας οικογένειας διαφοροποιείται και
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αυξάνεται, ενώ η παρατηρούμενη αποθεσμοποίηση των προσωπικών
σχέσεων εξασθενεί τη σταθερότητα των σχέσεων αυτών. Η συγκατοίκηση αποτελεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες την πιο συνηθισμένη μορφή νοικοκυριού, ενώ πολλές γεννήσεις πραγματοποιούνται
εκτός γάμου. Πάντως, παρά τη σημαντική ποικιλία στις καθημερινές
οικογενειακές συμπεριφορές και την επικράτηση νέων καταστάσεων,
τα ζευγάρια-οικογένειες διπλής απασχόλησης παραμένουν ως το κυ
ρίαρχο μοντέλο οικογένειας στην Ευρώπη (Huinink, 2012: 67).

4.2 Α
 λλαγές στη δομή και τα μοντέλα της ελληνικής
οικογένειας
Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, ο θεσμός της οικογένειας
έχει υποστεί σημαντικές δομικές μεταβολές σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, ενώ παρατηρούνται αλλαγές αναφορικά με τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των ατόμων σχετικά με τη συμβίωση, τη
συντροφικότητα και την τεκνογονία. Οι αλλαγές αυτές, επηρεάζουν με
βραδύτερο 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, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα
μοναχικά άτομα κ.ά. (Μαράτου-Αλιπράντη, 2010, 2012, 2014).
Οι νέες μορφές οικογενειακής συμβίωσης που έχουν, λοιπόν,
προκύψει, συνδέονται με έναν καινούργιο καταμερισμό εργασίας και
περιλαμβάνουν:1
– Την οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας, στην οποία και οι δύο σύζυγοι εργάζονται και επομένως, οι ρόλοι διαμορφώνονται σε σχέση με τις επαγγελματικές ασχολίες και τις αξίες του ζευγαριού.
– Την ελεύθερη συμβίωση, δηλαδή τη συγκατοίκηση χωρίς γάμο, η
οποία πλέον παρουσιάζεται συχνά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
και βασίζεται στις επιλογές των συντρόφων να συμβιώσουν (ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης πλέον).
– Τη μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται συνήθως από
διαζευγμένο ή χήρο γονέα ή άγαμη μητέρα και τα παιδιά.
1. Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: μορφές, προβλήματα και προοπτικές, διαθέσιμο
online: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C109/67/540, 1953/.
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– Την οικογένεια δεύτερου γάμου, η οποία έχει προκύψει από την
αύξηση των διαζυγίων, η οποία συχνά συνεπάγεται τη δημιουργία οικογενειών δεύτερου ή και τρίτου γάμου του ενός ή και των
δύο γονέων.
Το 1983 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για την ελληνική οικογένεια και τα δικαιώματα των γυναικών καθώς, πριν από την ημερομηνία αυτή, το οικογενειακό πλαίσιο στην Ελλάδα ήταν πατριαρχικό και ο πατέρας αποφάσιζε αποκλειστικά για ό,τι αφορούσε την
οικογένεια. Με τον νόμο Ν. 1329/83, το νέο Οικογενειακό Δίκαιο
έδωσε «φωνή» στη σύζυγο ορίζοντας ότι οι σύζυγοι αποφασίζουν από
κοινού, η σύζυγος έχει αξίωση στα αποκτήματα και επίσης έχει λόγο
στην ανατροφή των παιδιών. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας σε συνδυασμό με την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και
τη διεκδίκηση της ισότητας, δημιούργησαν ένα καινούργιο οικογενειακό περιβάλλον στη χώρα μας. Οι αλλαγές αυτές επέφεραν επιπλέον,
αλλαγές στην καθημερινότητα της οικογενειακής συμβίωσης και τον
καταμερισμό της εργασίας μεταξύ των ανδρών και γυναικών καθώς
και τη σταδιακή αλλαγή των έμφυλων ρόλων2.
Στο παραδοσιακό ελληνικό οικογενειακοκεντρικό κοινωνικό μοντέλο, η κρατική στήριξη για τη μητρότητα και την οικογένεια ήταν
και παραμένει ελλειμματική, καθώς η οικογένεια είχε τη θεσμική και
ηθική υποχρέωση να μεριμνά για τα εξαρτώμενα μέλη της. Το κράτος
παρενέβαινε για να προστατεύσει τα παιδιά, μόνο εάν δεν υπήρχε πατέρας ή και οι δύο γονείς (ορφανά) και στις περιπτώσεις φτώχειας. Τα
επιδόματα τέκνου/-ων ήταν πολύ χαμηλά και καταβάλλονταν στους
εργαζόμενους γονείς από τον εργοδότη ή από το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης.
Σε θεσμικό επίπεδο έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη πρόοδος: η
άδεια μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα αντισταθμίστηκε εν μέρει καθώς πλήρεις αποδοχές δόθηκαν μετά το 1977, ενώ οι δημόσιες δομές φροντίδας των παιδιών τότε ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Το 1980
εμφανίστηκαν τα πρώτα μέτρα πολιτικής για τη «συμφιλίωση» της εργασίας και των καθηκόντων φροντίδας των γονέων και όχι μόνο των
μητέρων.
2. Ό.π.
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Η διάρκεια της άδειας μητρότητας επεκτάθηκε και θεσπίστηκαν
νέες γονικές άδειες. Επίσης, το καθεστώς άδειας βελτιώθηκε στη δεκαετία του 1990 και του 2000, αλλά, μέχρι πρόσφατα, η συνεχιζόμενη γονική άδεια μετά την άδεια μητρότητας ήταν περιορισμένης διάρκειας ή/και μη αμειβόμενη, –η οποία εξηγεί και το χαμηλό ποσοστό
χρήσης της–, παράλληλα με τα προβλήματα της εφαρμογής της στον
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Όσον αφορά στις δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, αυτές δεν καλύπτουν τις ανάγκες για δεκαετίες (Μαράτου-Αλιπράντη, [επιμ.] 2002, Μουσούρου, Στρατηγάκη
[επιμ.] 2004, Μουρίκη, 2010, Καραμεσίνη, 2013).
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, τα δημογραφικά δεδομένα σχετικά
με την οικογένεια στην Ελλάδα εμφανίζουν παρόμοιες τάσεις με τα
ευρωπαϊκά. Ωστόσο, 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 (Μαράτου-Αλιπράντη, Κακλαμάνη, 2011, Κοτζαμάνης, 2015).
Εξετάζοντας τις εξελίξεις σχετικά με τα τα δημογραφικά οικογενειακά δεδομένα οι κυριότερες τάσεις στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:
– μείωση των τελούμενων γάμων,
– αύξηση των διαζυγίων,
– αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών και των μονομελών
νοικοκυριών,
– αύξηση της μέσης ηλικίας των συζύγων κατά τον πρώτο γάμο
(καθυστέρηση σύναψης γάμου),
– συνεχής και σημαντική μείωση των γεννήσεων μετά το 2010,
– μικρή αύξηση των γεννήσεων εκτός γάμου,
– αύξηση της μέσης ηλικίας της μητέρας κατά τη γέννηση του
πρώτου παιδιού,
– αύξηση των οικογενειών διπλής απασχόλησης (και οι δύο σύζυγοι/σύντροφοι εργάζονται,
– αύξηση των πολιτικών γάμων και σταδιακή μείωση των θρησκευτικών,
– αύξηση του αριθμού των ζευγαριών με σύμφωνο συμβίωσης.
Τα στατιστικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ (2015), στους παρακάτω πίνακες αναδεικνύουν τις προαναφερθείσες τάσεις στις οικογενειακές
συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο.
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Πίνακας 4.2.1
Αριθμός γάμων ανάλογα με τον τύπο, 2003-2014
Έτος

Σύνολο Γάμων

Θρησκευτικοί

Πολιτικοί

2003

61.081

47.871

13.210

2004

51.377

37.496

13.881

2005

61.043

43.601

17.442

2006

57.802

39.579

18.223

2007

61.377

40.734

20.643

Σύμφωνο
Συμβίωσης

2008

53.500

32.380

21.120

2009

59.212

34.375

24.837

161

2010

56.338

30.327

26.011

180

2011

55.099

28.472

26.627

185

2012

49.710

23.980

25.730

314

2013

51.256

25.624

25.632

581

2014

53.105

26.190

26.915

1.573

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015
* Περιπτώσεις που μετά τον πολιτικό τελείται και θρησκευτικός γάμος, δεν καταγράφονται.

Διάγραμμα 4.2.1
Διάγραµµα
Αριθμόςγάµων
γάμωνανάλογα
ανάλογα µε
με τον τύπο,
Αριθµός
τύπο,2003-2014
2003-2014
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

2003

2004

2005

2006

2007

Θρησκευτικός

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Πολιτικός

Πηγή:http://www.statistics.gr/documents/20181/1590058/LivingConditionsInGreece_0316.pdf/e682714c-654a-414c-9c25-15f96966483f
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Πίνακας 4.2.2
Αριθμός διαζυγίων, 2003-2013
Έτος

Διαζύγια

% στους γάμους

2003

12.033

19,7

2004

12.307

24,0

2005

13.494

22,1

2006

13.218

22,9

2007

12.994

21,2

2008

13.163

24,6

2009

13.607

22,9

2010

13.275

23,6

2011

12.705

23,1

2012

14.880

30,2

2013

16.717

32,6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015

Διάγραμμα 4.2.2
Διάγραµµα
Αριθμόςδιαζυγίων,
διαζυγίων, 2003-2013
Αριθµός
2003-2013
16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Πηγή:http://www.statistics.gr/documents/20181/1590058/LivingConditionsInGreece_0316.pdf/e682714c-654a-414c-9c25-15f96966483f
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Πίνακας 4.2.3
Αριθμός διαζυγίων σε σχέση με τους λόγους,
κατά την περίοδο 2009-2013
Διαζύγια, 2009-2013

Λόγοι διαζυγίου

2009

2010

2011

2012

2013

Ισχυρός κλονισμός

4.813

4.647

4.055

3.458

3.883

Διάσταση

2.954

3.291

2.864

2.557

2.984

Συναινετικό

8.777

8.589

8.602

11.395

12.823

Δεν δηλώθηκε αιτία
Σύνολο

17

39

48

27

11

13.607

13.275

12.705

14.880

16.717

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015

Πίνακας 4.2.4
Γεννήσεις και μέση ηλικία μητέρας κατά τη γέννηση, 2003-2014
΄Eτος

Γεννήσεις

% εκτός γάμου

Ηλικία Μητέρας

2003

104.420

4,9

29,50

2004

105.655

5,1

29,72

2005

107.545

5,4

29,91

2006

112.042

5,8

29,94

2007

111.926

5,9

30,07

2008

118.302

6,6

30,16

2009

117.933

7,3

30,32

2010

114.766

7,3

30,39

2011

106.428

7,4

30,49

2012

100.371

7,6

30,68

2013

94.174

6,7

30,90

2014

92.149

7,8

30,97

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015
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Πίνακας 4.2.5
Οικογένειες ανάλογα με τον τύπο οικογένειας, 2011
Πυρηνικές Οικογένειες κατά τύπο
Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών, 2011

Τύπος

2011

Σύνολο

3.021.425

Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά

913.279

Παντρεμένα ζευγάρια με παιδί/παιδιά

1.570.422

Συμβιούντες χωρίς παιδιά

61.630

Συμβιούντες με παιδί/παιδιά

12.319

Πατέρας με παιδί/παιδιά

74.438

Μητέρα με παιδί/παιδιά

389.337

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2015

Διάγραμμα 4.2.3
Μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα (Σύνθετος Δείκτης Γονιμότητας και μέση
ηλικία στην τεκνογονία και την απόκτηση πρώτου παιδιού 1960-2013)
2.6
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1.0
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Πηγή: Βύρων Κοτζαµάνης, «Ο πληθυσµός της Ελλάδος», Δηµογραφικά Νέα, Τεύχος 25, 2015
http://www.demography-lab.prd.uth.gr/DemoNews/demonews_25.pdf

Ηλικία (σε έτη)

30,5

ΣΓΔ

2.2
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2.3
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Πλέον, σε αρκετές οικογένειες στη χώρα μας εργάζονται και οι δυο
σύζυγοι/σύντροφοι. Όλες αυτές οι αλλαγές, αν και συμβαίνουν με πιο
αργό ρυθμό σε σύγκριση με τις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, εγγράφονται στη γενικότερη μεταβολή των αναπαραστάσεων και των
πρακτικών όσον αφορά στην οικογενειακή ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις στην Ελλάδα (Μαράτου-Αλιπράντη, 2010).
Πάντως, αν και το παραδοσιακό πλαίσιο του γάμου και της τεκνοποίησης εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο στην Ελλάδα, το 2014
οι πολιτικοί γάμοι και το σύμφωνο συμβίωσης ξεπέρασαν τους θρησκευτικούς γάμους. Εξάλλου, το 2014 είναι το έτος της εκτίναξης
των σύμφωνων συμβίωσης (αύξηση 170% το 2014 σε σχέση με το
2013), παρόλο που τότε αφορούσε μόνο 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 των εργαζόμενων γυναικών-μητέρων από το κράτος συντέλεσαν
στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο των γεννήσεων (92.149) το 2014,
ενώ η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση αυξήθηκε. Ακόμη, ο
αριθμός των διαζυγίων κατά την τελευταία διετία αυξήθηκε και αυτός
πιθανότατα ως αποτέλεσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
σύγχρονη μέση ελληνική οικογένεια σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης.
Η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητα αναφορικά με τη συγκατοίκηση των ενήλικων παιδιών με τους γονείς τους. Τα άτομα νεαρής
ηλικίας στη χώρα μας τείνουν να καθυστερούν σε μεγαλύτερο βαθμό την αναχώρηση τους από το σπίτι των γονέων τους, λίγοι νέοι
ζουν μόνοι/ες τους, προτού δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.
Αναφορικά με το φύλο, τα κορίτσια εγκαταλείπουν τη γονική στέγη
νωρίτερα, κυρίως για λόγους δημιουργίας οικογένειας. Πάντως, η
καθυστέρηση στην αναχώρηση των νέων από την οικογενειακή στέγη παρατηρείται γενικά στην Ευρώπη και τα άτομα τείνουν να παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία, να αποκτούν λιγότερα παιδιά, τα
οποία γεννούν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, όπως φαίνεται και
στον Πίνακα 4.2.6 οι νέοι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια αναβάλλουν ακόμη περισσότερο την αναχώρησή τους από την πατρική εστία
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που τους πλήττει
πρωτίστως (Μαράτου-Αλιπράντη, 2012).
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Πίνακας 4.2.6
Αναλογία (%) ενήλικων νέων 18-34 χρόνων που ζουν με τους γονείς τους
Χώρα

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EΕ-27

47,6

47,5

48

47,9

47,8

47,9

EΕ-18

47,1

46,7

47,2

47,9

48,2

48,7

Ελλάδα

59,8

59,6

60,7

61,7

62,3

63,5

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

Επίσης, η αύξηση των μονομελών νοικοκυριών, σχετίζεται και με
τη γήρανση του πληθυσμού, η οποία τείνει να παράγει χήρους και
περισσότερα μονομελή νοικοκυριά. Το γεγονός επίσης ότι οι γυναίκες
ζουν περισσότερα χρόνια από τους άνδρες συντελεί στη μεγαλύτερη
παρουσία αυτών τόσο στην πληθυσμιακή κατηγορία των 65+ όσο και
στα μονομελή νοικοκυριά. Οι αλλαγές που παρατηρούνται σχετικά με
το μέγεθος των νοικοκυριών αντανακλούν μια γενική τάση προς τη
«νεοτοπική-πυρηνική» μορφή του νοικοκυριού, στο οποίο τόσο τα
νέα ζευγάρια –με ή χωρίς γάμο– όσο και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,
δημιουργούν ή διατηρούν ξεχωριστά πλέον νοικοκυριά» (ΑλιπράντηΜαράτου, 2012).
Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, η συζυγική ομάδα σήμερα είναι πιο αβέβαιη και πιο εύθραυστη, ενώ ο χωρισμός και η ρήξη είναι πλέον συνήθη φαινόμενα και στη χώρα μας. Οι νέοι και οι νέες
αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα θέματα γάμου, συμβίωσης
και συντροφικότητας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΜαράτουΑλιπράντη (2010), «περνάμε σε μια μετα-οικογενειακή οργάνωση της
κοινωνίας όπου η οικογένεια δεν θα λειτουργεί πλέον ως ενδιάμεσος
φορέας ανάμεσα στο Κράτος και στο άτομο. Θα πρέπει, όμως, όλες
οι μεριές να συμβάλουν για τη σταδιακή προσαρμογή στη νέα αυτή
εξέλιξη, ώστε να ξεπεραστούν τα σημερινά αδιέξοδα που εμφανίζει η
σύγχρονη οικογένεια».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Έρευνες/Μελέτες
για τη συμφιλίωση της εργασίας
με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις έρευνες και μελέτες που
έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη συμφιλίωση της εργασίας με
την οικογενειακή / ιδιωτική ζωή και τις ρυθμίσεις που αφορούν στη
διαχείριση του χρόνου, καθημερινά, των δυο γονέων κατά την τελευταία εικοσαετία. Τα ευρήματα των ερευνών δείχνουν ότι η κατανομή
του χρόνου στις σύγχρονες κοινωνίες εξακολουθεί να βασίζεται στο
φύλο και εστιάζουν στις νέες μορφές ανισοτήτων που αναδύονται
σε βάρος των γυναικών που επιθυμούν να επιτύχουν στο δημόσιο
χώρο/ στην επαγγελματική σφαίρα, χωρίς όμως να απαλλάσσονται
από τις παραδοσιακές ευθύνες, και κυρίως από αυτές που σχετίζονται
με τη φροντίδα των παιδιών και τις καθημερινές οικιακές εργασίες
(Vryonides, 2008).
Οι έρευνες και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές
και εθνικό επίπεδο βασίστηκαν στην έννοια της διαφοροποίησης
των ανδρικών και των γυναικείων ρόλων. Διερευνώντας τις συζυγικές ανταλλαγές στον οικιακό τομέα, επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τις
συμπεριφορές των ανδρών και των γυναικών δίνοντας έμφαση στη
μορφή που έχουν οι συζυγικές ανταλλαγές και επισημαίνοντας τους
παράγοντες που επιδρούν και διαφοροποιούν τις καθημερινές πρακτικές (Θανοπούλου κ.άλ. 1999, Μαράτου-Αλιπράντη, 1999, 2008).
Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες πρόσφατες, έρευνες
και μελέτες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό, διεθνές
και εθνικό επίπεδο κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες.
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5.1 Ερευνητικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
Η εργασία των Burnett, Gatrell, Cooper & Sparrow, (2010) πραγματεύεται την ιστορική και θεωρητική προέλευση καθώς και τις επιπτώσεις των πολιτικών για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής των οικογενειών διπλής σταδιοδρομίας με εξαρτώμενα παιδιά και το βαθμό στον οποίο οι πολιτικές αυτές έχουν διευκολύνει τον τελικό στόχο για ισότιμες-ισορροπημένες οικογένειες.
Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο το
φύλο σχετίζεται με τις σύγχρονες προσπάθειες εξισορρόπησης της
εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή. Όπως προκύπτει από
την έρευνα, ενέχει ο κίνδυνος απόκρυψης της πραγματικής ανισορροπίας που εξακολουθεί να υφίσταται σήμερα σε πολλές σύγχρονες
οικογένειες, μεσαίας τάξης, όπου και ο άνδρας και η γυναίκα εργάζονται. Η έννοια των «ουδέτερων ως προς το φύλο» πολιτικών σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να είναι ιδανική στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν καλύπτει τους γονείς όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών.
Κατ’ αρχάς, αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι, στην πράξη, η φροντίδα
των παιδιών έχει ουσιαστικά «φύλο» καθώς ανεξάρτητα από τις εργασιακές ρυθμίσεις των μητέρων και των πατέρων, στις περισσότερες
περιπτώσεις, το κύριο βάρος της φροντίδας παραμένει στις μητέρες.
Περαιτέρω, η ιδέα μιας ουδέτερης ως προς το φύλο πολιτικής αποτυγχάνει να αναγνωρίσει τις υπολειμματικές ως προς το φύλο υποθέσεις εκ μέρους πολλών εργοδοτών ότι τυπικά θα πρέπει να έχουν
πρόσβαση στις ευέλικτες ευκαιρίες εργασίας μόνο οι γυναίκες και ως
εκ τούτου είναι περιττές για τους άνδρες αποκλείοντας τους πατέρες
από επιλογές ευέλικτης εργασίας (Burnett, Gatrell & Sparrow, 2010).
Συμπερασματικά, επισημαίνεται ότι οι πολιτικές για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχουν πράγματι διευκολύνει τις οικογένειες, όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, να διαχειριστούν τις δεσμεύσεις τους προς τους εργοδότες και τα παιδιά τους σε
αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο. Ωστόσο, δεν έχουν οδηγήσει
σε μια γενιά με καλά ισορροπημένες οικογένειες. Η άρνηση να συζητηθεί η ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής ως έμφυλο θέμα δεν
πρόκειται να το καταστήσει ουδέτερο ως προς φύλο. Αντίθετα, αυτή η
έλλειψη επιβεβαίωσης διαιωνίζει τις έμφυλες ανισορροπίες οι οποίες
εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλές σύγχρονες οικογένειες διπλής
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σταδιοδρομίας όπου η ισορροπία στους ρόλους δεν είναι αληθινή
(Burnett, Gatrell & Sparrow, 2010).
Οι Buhlmann et al (2009), επίσης, διεξήγαγαν έρευνα στην οποία
εξέτασαν την κατανομή των οικιακών εργασιών μεταξύ ζευγαριών
στην Ευρώπη στηριζόμενοι σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής
Έρευνας του 2004. Σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας,
ακόμη και αν οι αξίες που τείνουν προς την έμφυλη ισότητα εξαπλώνονται όλο και περισσότερο στις νεώτερες γενιές των Ευρωπαίων, ο
καταμερισμός της εργασίας δε συμβαδίζει πάντα με αυτήν την τάση.
Η πλειονότητα των ζευγαριών βιώνει μια αρκετά ισόνομη κατάσταση
όσον αφορά στις αξίες και τις πρακτικές, πριν την απόκτηση παιδιών,
ενώ με τη γέννηση του πρώτου παιδιού τα δεδομένα αλλάζουν προς
μια κατάσταση έντασης μεταξύ των αξιών που βασίζονται στην ισότητα των ρόλων. Επιπλέον, τονίζεται ότι σε φιλελεύθερα καθεστώτα,
η ένταση μεταξύ των αξιών και των πρακτικών μετατρέπεται σε μια
διαρκή παραμονή σε κατάσταση ανισότητας, ενώ σε κοινωνικό-δημοκρατικά καθεστώτα, η μετάβαση σε άνισες πρακτικές είναι πιο σπάνια
και αναστρέψιμη.
Η Ruppanner (2009), χρησιμοποιώντας επίσης δεδομένα από
την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα του 2004, εξέτασε τις συγκρούσεις
μεταξύ ζευγαριών που συνδέονται με τις οικιακές εργασίες. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά σε άνδρες και γυναίκες
χωρών όπου παρατηρείται υψηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό με τη μορφή πλήρους απασχόλησης, η
σχέση μεταξύ των συγκρούσεων για τις οικιακές εργασίες και της ισότητας των φύλων είναι αρνητική, ενώ στην περίπτωση των ζευγαριών
από χώρες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η σχέση
αυτή προκύπτει θετική. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας,
δείχνουν επομένως μια δυναμική σχέση μεταξύ του πλαισίου της χώρας και των επιμέρους διευθετήσεων 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
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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. 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 (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., σε δείγμα 708 ατόμων το 1975 και 964 ατόμων
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. 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.
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
δημοσίευσε το 2015 μελέτη με τίτλο «Ισότητα των Φύλων και Οικονομική Ανεξαρτησία: Μερική Απασχόληση και Αυτοαπασχόληση
– Βασικά Ευρήματα» (Gender equality and economic independence:
part‑time work and self‑employment). Στη μελέτη παρουσιάζονται
μία σειρά από τρεις νέους και εννέα επιμέρους δείκτες για την πλήρη
απασχόληση, τη μερική απασχόληση και την εξέλιξη της αυτοαπασχόλησης σε περίοδο κρίσης, η ανάλυση των οποίων βασίζεται σε
ποσοτικά δεδομένα από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν την περίοδο 2008-2012. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν
ότι η απασχόληση των γυναικών παρέμεινε σταθερή για το διάστημα
2008-2012. Παράλληλα, σημειώθηκε μία σύγκλιση μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών, αλλά αυτό σχετίζεται με την
πτώση του ποσοστού απασχόλησης των ανδρών (66% ποσοστό γυ-
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ναικών – 78% ποσοστό ανδρών: 2012). Παρόλη την παρατηρούμενη
τάση για σύγκλιση στα ποσοστά εργασίας μεταξύ των δύο φύλων, η
έμφυλη κατάτμηση στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να υφίσταται
με τα δύο φύλα να υπερ-/υποεκπροσωπούνται σε διάφορους τομείς
εργασίας (Alipranti-Maratou, 2016).
Αναφορικά με τη μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής
απασχόλησης για τις γυναίκες και τους άνδρες κατά ομάδες ηλικιών,
προκύπτει ότι στην ΕΕ των 28 Κρατών-Μελών σχεδόν το ήμισυ των
γυναικών εργαζομένων με μερική απασχόληση (44%) δηλώνουν τις
προσωπικές και οικογενειακές ευθύνες ως την κύρια αιτία για το μειωμένο ωράριο τους, σε σύγκριση με έναν στους δέκα άνδρες (11%).
Όπως επισημαίνεται, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται με
μερική απασχόληση λόγω των ευθυνών φροντίδας αυξάνεται σε 55%
για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 49 ετών. Αυτό το πρότυπο αντιστρέφεται για εκείνους/-ες που δηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση να βρουν
μία θέση πλήρους απασχόλησης (38% των ανδρών σε σύγκριση με
24 % των γυναικών). Όσον αφορά τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας,
oι αυτοαπασχολούμενες εργάστηκαν πολύ λιγότερες ώρες την εβδομάδα (37) από ό,τι οι αυτοαπασχολούμενοι (46) το 2012. Αυτό είναι
αποτέλεσμα της προσπάθειας των γυναικών να επιτύχουν ισορροπία
μεταξύ της οικογενειακής ζωής και της εργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 δημοσίευσε μελέτη αναφορικά
με την «Ισότητα των φύλων στο εργατικό δυναμικό: η συμφιλίωση
της εργασίας με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή στην Ευρώπη»
(Gender equality in the workforce: Reconciling work, private and
family life in Europe) (EC, 2014a). Η μελέτη εξέτασε τις συγκρούσεις
μεταξύ επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής σε διαφορετικά στάδια στην πορεία της ζωής ενός ατόμου (από το σχολείο
στην εργασία και τη μετάβαση στην μητρότητα). Ερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυτές τις
προκλήσεις με διαφορετικό τρόπο και εξετάστηκαν: η συμμετοχή τους
στο εργατικό δυναμικό, οι ώρες εργασίας και η συμβολή στο εισόδημα των νοικοκυριών και στην κατ’ οίκον εργασία. Στο πλαίσιο της
έκθεσης αναφέρεται ότι παρατηρήθηκε πρόοδος όσον αφορά στην
ισότητα των φύλων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο οι γυναίκες
εξακολουθούν να υπολείπονται όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο
εργατικό δυναμικό και στις αμοιβές, αντιμετωπίζουν πιο αργή μετάβα-
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ση στην πρώτη θέση εργασίας, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών ακόμη και αν είναι οι κύριες
προμηθεύτριες στην οικογένεια. Οι προκλήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα
έντονες όταν υπάρχουν παιδιά.
Συγκεκριμένα η έκθεση συνόψισε τα βασικά συμπεράσματα από μια
σειρά σύντομων στατιστικών αναφορών (SSRS), οι οποίες επικεντρώνονταν στις διάφορες πτυχές της συμφιλίωσης επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής. Βασικά θέματα που εξετάστηκαν ήταν ποιες χώρες
πέτυχαν τους στόχους της Βαρκελώνης σχετικά με την παιδική μέριμνα, τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των ανδρών, των
γυναικών και των γονέων, την εξισορρόπηση εργασίας και οικογένειας
για τους μόνους γονείς, την κατανομή της οικιακής εργασία στο πλαίσιο
των ζευγαριών, τα σχέδια εργασίας φιλικά προς την οικογένεια κλπ.
Η ικανότητα των Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών να συνδυάσουν την εργασία, με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή ήταν
το γενικό θέμα σε όλες τις μελέτες. Μέσα από την ανάλυση έγινε εμφανές πως βασικοί θεσμικοί παράγοντες που διαφέρουν μεταξύ των
κρατών μελών, είτε ευνοούν είτε παρεμποδίζουν τη συμφιλίωση της
εργασίας-προσωπικής ζωής. Οι πολιτικές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί
για να βοηθήσουν το συνδυασμό της αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας με τη μορφή της φροντίδας των παιδιών, τις άδειες φροντίδας και το μειωμένο ή ελαστικό ωράριο εργασίας εξακολουθούν να
διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.
Αυτή η «καθυστερημένη επανάσταση» σε επίπεδο νοικοκυριών
φαίνεται να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας ο οποίος παρεμποδίζει
την ισότητα των φύλων και την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης
και άλλων στόχων που σχετίζονται με την απασχόληση. Άλλες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, όπως είναι η μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης
της μερικής απασχόλησης από τις γυναίκες και η ανάληψη μεγάλων
γονικών αδειών συμβάλουν αντίθετα στην αύξηση της έμφυλης εξειδίκευσης όσον αφορά την εργασία εντός του νοικοκυριού.
Η εταιρεία RAND τo 2014 (EC, 2014 b) διεξήγαγε για λογαριασμό
της ΕΕ έρευνα για τη χρήση των δομών φύλαξης παιδιών στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόοδος που έχει συντελεστεί
αναφορικά με τους στόχους της Βαρκελώνης (Use of childcare in
the EU Member States and progress towards the Barcelona targets).
Η έρευνα παρέχει μια ανάλυση της προόδου των κρατών μελών ως
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προς την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, έντεκα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν ούτε
στο γενικότερο στόχο, ούτε βρίσκονται κοντά στην επίτευξη ενός από
τους στόχους. Αυτό αφορά χώρες όπως η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Σλοβακία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Λετονία,
η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Κροατία. Αν και οι στόχοι
φαίνεται να επιτυγχάνονται, σε πολλές περιπτώσεις, η παροχή φροντίδας των παιδιών που προσφέρεται δεν ξεπερνά τις 30 ώρες την
εβδομάδα. Η ελάχιστη παροχή φροντίδας των παιδιών είναι απαραίτητη προκειμένου να βοηθηθούν οι γονείς, και ιδιαίτερα οι γυναίκες,
να αποκτήσουν και να διατηρήσουν πλήρη και μερική απασχόληση.
Στο επίκεντρο των στόχων της Βαρκελώνης ήταν σχεδόν αποκλειστικά η εισαγωγή των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οποία
μπορεί να είναι επίσης πολύ περιορισμένη. Αν και έχει εμπειρικά
αποδειχθεί ότι η φροντίδα των παιδιών συνιστά μία από τις πρωτογενείς πηγές για τον περιορισμό της σύγκρουσης μεταξύ εργασίας
και ζωής, άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες και παράγοντες σε εθνικό
ατομικό και οικογενειακό επίπεδο μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι πάνω από το 50% των γυναικών
δηλώνουν ότι δεν εργάζονται ή εργάζονται με μερική απασχόληση
επειδή η φροντίδα των παιδιών είναι πάρα πολύ ακριβή. Ο υπολογισμός του κατά πόσον οι γονείς μπορούν να «αντέξουν οικονομικά
να εργαστούν» πηγαίνει πέρα από πολιτικές για τα παιδιά. Αν και το
κόστος της πλήρους φροντίδας των παιδιών μπορεί να θεωρηθεί ως
πολύ υψηλό σε ορισμένες χώρες, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε
μείωση της απασχόλησης, αν το σύστημα φορολογίας και παροχών
εξισορροπεί την πληρωμή των υπηρεσιών αυτών με την απασχόληση. Αντιστρόφως, αν υπάρχουν υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις
για μισθωτούς, οι γονείς μπορεί να έχουν οικονομικό όφελος εργαζόμενοι ακόμη και σε αγορές με εξαιρετικά υψηλή επιδοτούμενη φροντίδα των παιδιών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.
Επομένως στο πλαίσιο της έρευνας προτείνεται να γίνει εκτενέστερη ανάλυση σχετικά με την υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων
χωρών εξετάζοντας κατά πόσο είναι δυνατή η εφαρμογή τους σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια. Επίσης προτείνεται να δοθεί έμφαση στην
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ηλικία των παιδιών συμπεριλαμβάνοντας τα παιδιά ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των φύλων EIGE (2014β) σχετικά με τις καλές πρακτικές για τη συμφιλίωση
της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής στα κράτη μέλη
της ΕΕ (Good Practices in the area of reconciliation of work, family
and private life Experience Exchange in the Frame of EIGE’s work
on good practices on gender mainstreaming) αναφέρεται στη θετική
ευελιξία και στις ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και στην παροχή εναλλακτικών επιλογών για την εξισορρόπηση εργασίας και της οικογενειακής
ζωής. Η αύξηση της ευελιξίας του χρόνου εργασίας μπορεί να έχει
θετικό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων. Οι ευέλικτες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη μερική απασχόληση, συστήματα ευέλικτου ωραρίου,
τηλεργασία, εργασία από το σπίτι, συμπιεσμένες εβδομάδες εργασίας,
σταδιακή επιστροφή από την άδεια, κατανομή των θέσεων εργασίας,
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κλπ.
Έρευνες δείχνουν σταθερά ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε ευελιξία στην εργασία παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα
στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης. Είναι σημαντικό οι ρυθμίσεις
ευελιξίας του χρόνου εργασίας να είναι ανοικτές και να κάνουν χρήση
εξίσου οι άνδρες και οι γυναίκες στο χώρο εργασίας. Οι εταιρείες που
προωθούν τη συμμετοχή των ανδρών στην οικογενειακή ζωή μέσω
ευέλικτων ωραρίων εργασίας έχουν σημαντική συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων.
Συμπερασματικά, η εν λόγω μελέτη του EIGE έχει συγκεντρώσει
καλά παραδείγματα για το πώς η θετική ευελιξία συμβάλλει στην ισότητα των φύλων. Αυτό περιλαμβάνει πολιτικές και κίνητρα που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία για τους γονείς και αλλαγές στην κουλτούρα του χώρου εργασίας σχετικές με τη μείωση των πολλών ωρών
εργασίας, καθώς και με την παρουσία του εργαζόμενου στο χώρο εργασίας, σηματοδοτώντας στροφή προς διαχείριση η οποία να βασίζεται στα αποτελέσματα.
Μια άλλη σχετική μέλετη του EIGE (2013) περιλαμβάνει ενδιαφέροντα δεδομένα για τις επιλογές των γονέων και τους τρόπους φροντίδας και φύλαξης των μικρών παιδιών (τυπική ή άτυπες μορφές)
στις ΕΕ-28 ενώ δείχνει τις διαφορές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες
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(Πίνακας 5.1.1). Η Ελλάδα και άλλες χώρες του Νότου εμφανίζουν
υψηλά ποσοστά άλλων μορφών /άτυπων μορφών για τη φύλαξη μικρών παιδιών (EIGE, 2013, σελ. 15-16).
Διάγραμμα 5.1.1
Τυπική και άτυπες μορφές φύλαξης των παιδιών (κάτω των 3 χρόνων),
ΕΕ-27, 2009
Barcelona target
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Percentage
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80
Source: Eurostat, SILC
Note: Percentage of children in formal and other types of childcare out of the total number of children in the same age
group. Data on “other types of childcare” for Denmark is not available
Πηγή: EIGE, 2013, σελ. 15
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Ο Pandolfini, το 2014 δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τη φροντίδα
της οικογένειας και την εργασία στις χώρες της Μεσογείου: ευρήματα
και μαθήματα από συγκριτική ανάλυση πολιτικών για τη συμφιλίωση της εργασίας με τη ζωή (Families, care and work in European
Mediterranean Countries: findings and lessons from a comparative
analysis of work-life balance policies). Η μελέτη διερευνά τις πολιτικές που εφαρμόζουν για την ισορροπία εργασίας-ζωής σε πέντε
ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και
Τουρκία. Στόχος της μελέτης είναι να αναλυθεί πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων ρόλων των κυβερνήσεων, των αγορών,
του τρίτου τομέα και των οικογενειών διαμορφώνουν τις διαστάσεις
επαγγελματικής και οικογενειακής φροντίδας, στο πλαίσιο του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού σύγχρονου πλαισίου καθώς και τις
προκλήσεις που αναδύονται από τις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Μέσα από μια διακρατική σύγκριση των στοιχείων της
Eurostat και του ΟΟΣΑ, κάνει τη σύνθεση των χαρακτηριστικών των
εθνικών αγορών εργασίας και δείχνει τις κυριότερες τάσεις όσον αφορά το μέγεθος των οικογενειών, τη σύνθεση και τα μοντέλα οικογένειας, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τη νομοθεσία σχετικά με τα επιδόματα μητρότητας, πατρότητας, οικογενειακά και ρυθμίσεις για τη γονική
άδεια, τις υπηρεσίες και τη διαθεσιμότητα δομών παιδικής φροντίδας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, εντοπίστηκαν κοινά στοιχεία και διαφορές μεταξύ των κανονισμών των χωρών, επιβεβαιώνοντας τη σχέση
μεταξύ των πολιτικών που εφαρμόζουν οι χώρες για τη συμφιλίωση
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τα διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά πλαίσια, καθώς και τα πολιτισμικά μοντέλα και τα καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας.
Η μελέτη εντοπίζει τρεις πτυχές οι οποίες επηρεάζουν την επίτευξη
μεγαλύτερης ισότητας των φύλων. Πρώτα απ ‘όλα, η άδεια πατρότητας πρέπει να εκλαμβάνεται ως υποχρεωτική. Η δεύτερη πτυχή αφορά την αποζημίωση που προβλέπεται κατά τη διάρκεια αυτών των
αδειών δεδομένου ότι οι άνδρες εργαζόμενοι έχουν συνήθως υψηλότερες αμοιβές από τις γυναίκες και έτσι πολλοί από αυτούς δεν κάνουν
χρήση της άδειας πατρότητας για οικονομικούς λόγους. Τέλος, η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν γονική άδεια σε μορφή μερικής απασχόλησης φαίνεται να είναι μια καλή πρακτική, διότι θα επιτρέψει στους
δύο γονείς να μην εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για μεγάλο χρονικό
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διάστημα και θα συμβάλει σε μια πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών
οικογενειακής φροντίδας και σε μια μεγαλύτερη συμμετρία στην αγορά εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
υπερβολικά μεγάλες άδειες που λαμβάνονται από τις μητέρες συχνά
προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική τους θέση και,
κατά συνέπεια, στη σταδιοδρομία τους.
Ένα ισχυρό μειονέκτημα προς την αποτελεσματική εφαρμογή των
πολιτικών να βοηθήσουν τους εργαζόμενους στην εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής που φαίνεται να είναι κοινό σε όλες τις
χώρες που αναλύθηκαν, είναι η χαμηλή διαθεσιμότητα και ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών μικρής ηλικίας. Μια άμεση συνέπεια αυτής της κατάστασης, λαμβάνοντας επίσης
υπόψη τις υψηλές αμοιβές των ιδιωτικών δομών, είναι η σημαντική
συμμετοχή των γιαγιάδων και των παππούδων στη φροντίδα των παιδιών, η οποία έχει γίνει όλο και πιο σημαντική τόσο ως υποκατάστατο
των επίσημων υπηρεσιών όσο και ως υποστήριξη για τη χρήση τους,
δεδομένου ότι αυτό το είδος της στήριξης είναι ευέλικτο όσον αφορά
το χρόνο και είναι δωρεάν. Ωστόσο, όλα τα ζευγάρια δε μπορούν να
βασίζονται σε αυτό το είδος της υποστήριξης, είτε γιατί οι παππούδες
είναι άρρωστοι, έχουν πεθάνει ή συνεχίζουν να εργάζονται (κατάσταση όλο και πιο συχνή λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες ρυθμίσεις
για συνταξιοδότηση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ). Είναι φανερή
η ανάγκη για το σχεδιασμό αναπτυγμένης διαθεσιμότητας των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας από νωρίς, απορρίπτοντας την ιδέα ότι οι
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών είναι συμπληρωματική
με την «δωρεάν υπηρεσία» που παρέχεται από τους παππούδες.
Μέσα από τη μελέτη γίνονται εμφανείς οι διαφορές μεταξύ των
χωρών. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός ανατροφής του παιδιού με
την εργασία φαίνεται να είναι πιο ασυμβίβαστος στις Μεσογειακές
χώρες και σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτό καταδεικνύει τη στενή σχέση μεταξύ των πολιτικών συμφιλίωσης και των
διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών εθνικών πλαισίων, καθώς και
τις πολιτισμικές συνήθειες και τα καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας
που χαρακτηρίζουν κάθε χώρα.
Τέλος, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη
αφορά στο φαινόμενο της σύγκρουσης μεταξύ εργασίας και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην
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Ευρώπη. Εκτιμάται ότι πάνω από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων γονέων παρουσιάζουν κάποια μορφή σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας
σε σχέση με τη διάθεση του χρόνο στους διάφορους τομείς:
– 27% των εργαζομένων στην ΕΕ θεωρεί ότι αφιερώνει πάρα
πολύ χρόνο στην εργασία
– 28% θεωρεί ότι αφιερώνει πολύ λίγο χρόνο με τις οικογένειές
του
– 36% θεωρεί ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για τους φίλους και άλλες κοινωνικές επαφές
– 51% πιστεύει ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για τα δικά τους χόμπι και ενδιαφέροντα.
Αναφορικά με τις έμφυλες σχέσεις, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναφέρουν ότι έχουν πολύ λίγο χρόνο για δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής, ενώ οι άνδρες πιστεύουν ότι αφιερώνουν πάρα
πολύ χρόνο στην εργασία. Ωστόσο, αυτή η διαφορά μεταξύ των φύλων δεν παρατηρείται στις σκανδιναβικές χώρες. Ένας σημαντικός
αριθμός των εργαζομένων έχουν δυσκολίες στην εκτέλεση των οικογενειακών ευθυνών λόγω της εργασιακής έντασης και της πίεσης του
χρόνου: για παράδειγμα, το 22% ανέφερε ότι είναι πολύ κουρασμένοι
από τη δουλειά για τις δουλειές του σπιτιού, και το 10% ανέφερε ότι
ο χρόνος που δαπανάται σε εργασία επηρεάζει τις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις. Οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν αυτές τις
πιέσεις πιο συχνά συγκριτικά με τους άνδρες.
Περίπου το 50% των εργαζομένων θεωρούν ότι οι απαιτήσεις οικογένειας και της εργασίας επικαλύπτονται, από την πίεση που υφίστανται στο χώρο εργασίας ή /και στην οικογένεια. Λιγότερο από 10%
των εργαζομένων δήλωσαν ότι δεν πιέζονται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σύγκρουσης εργασίας με την οικογένεια. Συνολικά, η σύγκρουση που βασίζεται στην ένταση βρέθηκε να είναι ελαφρώς υψηλότερη
ανάμεσα στις γυναίκες. Η σύγκρουση εργασίας με τις οικογενειακές
υποχρεώσεις μπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας άγχους για τα άτομα.
Η έρευνα καταδεικνύει ότι η σύγκρουση μεταξύ της εργασίας και της
οικογένειάς προκαλεί μια σειρά από σημαντικές αρνητικές συνέπειες
για τα μεμονωμένα άτομα και επηρεάζουν την υγεία και την ευεξία.
Η 3η ευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound (2014) για την ποιότητα
ζωής: «Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: η οικογένεια στην οικονομική

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

115

κρίση» είχε ως κύριο στόχο να περιγράψει την ποιότητα ζωής των διαφορετικών τύπων οικογενειών με παιδιά σε όλη την ΕΕ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και να αξιολογήσει τις αλλαγές που έχουν
συντελεστεί από το 2007, λίγο δηλαδή πριν η οικονομική κρίση οδηγήσει στην οικονομική ύφεση που βιώνει η Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το EQLS, η έρευνα θέτει τέσσερις βασικούς στόχους:
– Συγκρίνει το βαθμό ευημερίας και ποιότητας ζωής των ευρωπαϊκών οικογενειών με παιδιά.
– Προσδιορίζει και περιγράφει σημαντικές αλλαγές στους σχετικούς δείκτες από το 2007 με στόχο να διαφανεί σε ποιο βαθμό
η οικονομική κρίση μπορεί να επηρέασε αυτές τις οικογένειες.
– Εξετάζει τις διαφορές μεταξύ ομάδων των χωρών, προκειμένου
να εντοπίσει πιθανά μοτίβα που μπορεί να σχετίζονται με τα ποικίλα επίπεδα στήριξης για τις οικογένειες και τις οικογενειακές
πολιτικές.
– Εξετάζει πως η κατάσταση των οικογενειών με παιδιά σε όλη
την ΕΕ διαφέρει, ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες απασχόλησης.
Τα συμπεράσματα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με 3 τύπους
οικογένειας: μονογονεϊκή οικογένεια, οικογένεια με δύο γονείς και
εκτεταμένη οικογένεια. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια
από τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της ερευνητικής έκθεσης.
Όπως διαπιστώνεται, σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, οι οικογένειες βιώνουν αυξημένη την οικονομική πίεση και τη στέρηση.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι οικογένειες, κυρίως οι
μονογονεϊκές ή οι οικογένειες ανέργων, είναι πιο πιθανό να είναι
φτωχές σήμερα από ό,τι πριν την οικονομική ύφεση. Η φτώχεια και
η στέρηση είναι προβληματική, όχι μόνο από την οπτική της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά μπορεί επίσης να παρεμποδίσει τη μελλοντική κοινωνική κινητικότητα, λόγω αναποτελεσματικών προσωπικών
επιλογών γεγονός που μπορεί να διαιωνίσει περαιτέρω τη φτώχεια.
Η ίδια Έκθεση επισημαίνει πως σε περιόδους ραγδαίων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών και αυξανόμενης ανεργίας, η μέτρηση
της ποιότητας ζωής έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η μέτρηση της
ποιότητας ζωής μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, και παρέχει χρήσιμα στοιχεία
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για τη λήψη αποφάσεων και πώς να διαθέσουν ή να δώσουν προτεραιότητα στη διάθεση πόρων.
Ειδικότερα όσον αφορά το θέμα της συμφιλίωσης της εργασίας με
την οικογένεια, σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία
των μόνων μητέρων και των μητέρων που είναι παντρεμένες ή συμβιώνουν, δήλωσαν πρόθυμες να εργαστούν αν τους δοθεί η ευκαιρία
να επιλέξουν τις ώρες εργασίας τους, με πάνω από το 50% των μηενεργών μητέρων να απαντούν ότι προτιμούν να εργάζονται με μερική
απασχόληση. Οι περισσότερες μητέρες οι οποίες εργάζονται με καθεστώς πλήρης απασχόλησης θα προτιμούσαν να εργάζονται λιγότερο,
ανεξάρτητα από την κατάσταση του νοικοκυριού στην οποία ανήκουν.
Ωστόσο, οι περισσότερες μόνες μητέρες, οι οποίες εργάζονται με μερική απασχόληση, θα ήθελαν να αυξήσουν τις ώρες εργασίας τους,
ενώ οι περισσότερες μητέρες που είναι παντρεμένες ή σε σχέση και
εργάζονται με μερική απασχόληση δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένες
με τις ώρες εργασίας τους.
Όσον αφορά τους πατέρες, οι περισσότεροι μόνοι πατέρες θα
προτιμούσαν να εργάζονται με πλήρες ωράριο, αν και εκείνοι που
εργάζονταν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας με πλήρες, δήλωσαν ότι
θα ήθελαν να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους. Αναφορικά με τις
ομάδες χωρών διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, καθώς η εργασία μερικής απασχόλησης αποτελεί συχνά προτίμηση για
τις μητέρες στις χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στον τομέα
της εργασίας, ενώ η εργασία πλήρους απασχόλησης διαπιστώθηκε
ότι προτιμάται από τις μητέρες των πιο παραδοσιακών ως προς τα
εργασιακά ζητήματα χωρών.
Για όλους τους τύπους των οικογενειών με παιδιά, οι συγκρούσεις
της εργασίας με την οικογένεια διαπιστώθηκε να έχουν αυξηθεί διαχρονικά, από το 2007, τόσο από την άποψη της συχνότητας σοβαρής
σύγκρουσης (προβλήματα τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι) όσο
και της συχνότητας σύγκρουσης μετρίου βαθμού (προβλήματα είτε
στο σπίτι είτε στη δουλειά). Εξάλλου, οι μόνοι γονείς που εργάζονται
με πλήρες ωράριο είναι πιο πιθανό να βιώνουν σύγκρουση μεταξύ
της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής, και η αύξηση που παρατηρείται
γι αυτούς είναι πολύ μεγαλύτερη (αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σοβαρή σύγκρουση) από ότι για τα νοικοκυριά με δύο γονείς
(αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων).
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Πίνακας 5.1.1
Βαθμός σύγκρουσης εργασίας και ιδιωτικής ζωής το 2007 και το 2011 (%)
2007

2011

Only little
conflict
or none

Conflict
either at
work or
home

Lone parent working
part time

51

39

10

36

46

18

Lone parent working
full time

42

46

13

28

49

23

All single parents

45

44

12

30

48

22

39

45

16

41

47

12

52

37

11

51

43

7

Conflict
Only little
both at
conflict
work and
or none
home

Couple: both working
full time
Couple: respondent
full time, partner part
time
Couple: respondent
part time, partner full
time
Couple: both working
part time
Couple: respondent
works full time,
partner does not work
Couple: respondent
works part time,
partner does not work
All couple families

Conflict
either at
work or
home

Conflict
both at
work and
home

46

43

12

37

44

19

53

28

18

40

40

20

46

41

12

41

44

15

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

Είναι ενδιαφέρον ότι, στις οικογένειες με δύο γονείς όπου εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, αυτός που δουλεύει, όπως προέκυψε από
την έρευνα, βιώνει υψηλό βαθμό σύγκρουσης εργασίας-προσωπικής
ζωής, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται με μερική απασχόληση ή πλήρη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο ο ένας γονέας
χρειάζεται να ισορροπήσει την επαγγελματική και την οικογενειακή
του ζωή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 75% των ατόμων που
είναι οι μόνοι εργαζόμενοι στο ζευγάρι, είτε εργάζονται με πλήρη ή
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μερική απασχόληση, θα προτιμούσαν ο/η σύντροφός τους να εργάζεται (72% και 74% αντίστοιχα). Τέλος, στα ζευγάρια όπου και οι δύο
εργάζονται, ο γονέας που εργάζεται με μερική απασχόληση είναι σημαντικά λιγότερο πιθανό να βιώσει τέτοια σύγκρουση συγκριτικά με
το γονέα που εργάζεται με πλήρες ωράριο (Πίνακας 5.1.1).
Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα ως
πρόταση πολιτικής, είναι ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι κρίσιμης σημασίας, δεδομένου
ότι τα αυξημένα επίπεδα άγχους έχουν συμβάλει στη διάλυση των
οικογενειών και τη δημιουργία ενός αυξανόμενου αριθμού μόνων
γονέων.
Μια άλλη έκθεση του Eurofound του 2013 σχετικά με τις γυναίκες, τους άντρες και τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη (Women,
men and working conditions in Europe) υπογραμμίζει την έμφυλη
διάσταση στα πρότυπα απασχόλησης και τις τάσεις που επικρατούν
στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Παρά την ευνοϊκή νομοθεσία η
οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια για την προώθηση της ισότητας
των φύλων, το χάσμα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλές πτυχές της αγοράς εργασίας. Επιπλέον,
στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, οι διαφορές μεταξύ των φύλων
είναι εμφανείς κατά την αρχική επίδραση της ύφεσης και των μέτρων
λιτότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει μέχρι στιγμής
επιτευχθεί στον τομέα.
Το Eurofound (2013) δημοσίευσε και άλλη μια έκθεση με θέμα
τη φροντίδα των παιδιών και των εξαρτώμενων μελών (Caring for
children and dependants: effect on careers of young workers). Η
Έκθεση 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 στις εν λόγω υπηρεσίες. Περιλαμβάνει μια ανάλυση των δεδομένων από την Έρευνα Ποιότητας Ζωής
του Eurofound του 2011 (EQLS), την έρευνα του 2013 του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) και την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου
του 2011. Όπως αναφέρεται, οι γυναίκες εκτιμάται ότι διαθέτουν κατά
μέσο όρο 30 ώρες την εβδομάδα για τη φροντίδα των παιδιών σε σύγκριση με τις 17 ώρες που αφιερώνουν οι άνδρες, και 14 ώρες για τη
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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 προκειμένου τα νέα εργαζόμενα άτομα να αναλάβουν αμειβόμενη απασχόληση. Η αδυναμία πρόσβασης σε παιδικούς σταθμούς ή άλλες δομές
φροντίδας, καθιστά επίσης πιο πιθανή τη σύγκρουση της εργασίας με
την οικογενειακή και προσωπική ζωή.
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 οι παππούδες και οι γιαγιάδες φροντίζουν τα παιδιά
τους. Ωστόσο, η επίδραση της άτυπης φροντίδας που παρέχεται από
τους παππούδες σε σχέση με τη συμμετοχή της μητέρας στο εργατικό
δυναμικό, δεν είναι απλή και εξαρτάται από το πλαίσιο και τις διαγενεακές σχέσεις σε κάθε χώρα.
Τα αποτελέσματα ευρωπαϊκής μελέτης σχετικά με τον ρόλο των
ανδρών στην ισότητα των δυο φύλων (EC, 2013) (Study on the Role
of Men in Gender Equality) δείχνουν μια αξιοσημείωτη αλλαγή όσον
αφορά τη συμμετοχή των ανδρών/ πατέρων σε εργασίες καθημερινής φροντίδας με αυξανόμενη συμμετοχή σε ορισμένες περιοχές της
Ευρώπης (ιδίως στις Βόρειες χώρες: Φινλανδία, η Δανία, Σουηδία)
όπου οι άνδρες είναι πιο ενεργοί στην παροχή φροντίδας στα μικρά
παιδιά και στην πραγματοποίηση οικιακών εργασιών. Έτσι, μεταξύ
του 2005 και του 2010, η αναλογία της συμμετοχής των ανδρών στην
εβδομαδιαία μη αμειβόμενη εργασία αντιστοιχεί στο 40% περίπου
του συνόλου. Στα ζευγάρια διπλής σταδιοδρομίας, οι σύγχρονες αντιλήψεις και η ισόρροπη κατανομή των πόρων των γονέων επιδρά θετικά τόσο στην ισότιμη κατανομή των καθημερινών εργασιών όσο και
στη φροντίδα των παιδιών (EC, 2013, σελ. 15).
Σε μια άλλη σχετική έκθεση (EUROFOUND, 2011) για τη συμφιλίωση της εργασίας με την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (Reconciliation of work, private and family life in the
1. EL, ES, LT, BG, HU, LV, RO

120

(Αν)ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής

European Union) εξετάζονται τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και
γυναικών, ο αντίκτυπος της απόκτησης παιδιών σχετικά με τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, οι διάφορες μορφές ευελιξίας για την
ενίσχυση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής
ζωής (εργασία μερικής απασχόλησης, ευελιξία του χρόνου εργασίας,
οργάνωση της εργασίας και τόπος εργασίας) και η ικανοποίηση των
εργαζομένων όσον αφορά το ζήτημα της ισορροπίας εργασίας και ιδιωτικής ζωής.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, μεγάλο μέρος της δυσκολίας συνδυασμού της εργασίας με τη φροντίδα των παιδιών προέρχεται από το υψηλό κόστος της φροντίδας των παιδιών, η οποία
έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά. Ενώ οι γυναίκες με ένα μόνο παιδί μπορεί να επιτύχουν να
συνδυάσουν τη μητρότητα και την εργασία με κάποια οργανωτική
αναδιάρθρωση, αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο όταν έχουν δύο
ή περισσότερα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες, ιδίως εκείνες
σε σχετικά χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, προτιμούν να αναλαμβάνουν οι ίδιες τη φροντίδα των παιδιών και να αποσυρθούν
από την αγορά εργασίας. Μερικοί από τους βασικούς τρόπους με
τους οποίους τα άτομα προσπαθούν να συνδυάσουν την εργασία με
την οικογένεια και την ιδιωτική ζωή περιλαμβάνουν: εργασία μερικής απασχόλησης, ευελιξία στην εργασία, ευελιξία στην οργάνωση
της εργασίας – συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάρκειας του
χρόνου εργασίας και της δυνατότητας να απουσιάζουν όποτε και όταν
χρειάζεται, καθώς και ευελιξία στο χώρο εργασίας, κυρίως μέσω της
τηλεργασίας από το σπίτι.
Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την ώρα εργασίας και την εξισορρόπηση εργασίας και οικογένειας 2004-2005 (Establishment Survey on
Working Time and Work-Life Balance) όπως παρουσιάζεται στην εν
λόγω έκθεση, περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι/ες με την ισορροπία εργασίας-ζωής τους,
συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων σχετικά με το αν ήθελαν να εργαστούν ή να εργάζονται περισσότερο και να μειώσουν τις δραστηριότητες φροντίδας, ή αν ήθελαν να εργάζονται λιγότερο και να αυξήσουν
τις δραστηριότητές τους ως φροντιστές. Γενικά όλοι οι ερωτώμενοι
δήλωσαν ικανοποίηση με τις τρέχουσες μορφές εργασιακών ρυθμίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών με ευθύνες φροντίδας. Συνολικά,
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μόνο το 2,3% των ατόμων το 2005, δήλωσε ότι ήθελαν να εργάζονται
περισσότερο ή να αρχίσουν να εργάζονται, ενώ το 5,9% δήλωσε ότι
θα ήθελε να εργάζεται λιγότερο και να έχει περισσότερο χρόνο για
δραστηριότητες φροντίδας. Υπήρχαν κάποιες διαφορές μεταξύ των
κρατών μελών. Σε χώρες όπως η Κύπρος, η Δανία, Φινλανδία, την
Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία και τη Σλοβενία, σημαντικά υψηλότερο
ποσοστό εργαζομένων από το μέσο όρο της ΕΕ, δήλωσαν ότι ήθελαν
να εργάζονται λιγότερο, προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο για
τις εργασίες φροντίδας.
Οι γυναίκες έτειναν να είναι λιγότερο ικανοποιημένες με τις ρυθμίσεις στον τομέα της εργασίας τους από τους άνδρες: 2,9% των γυναικών στην ΕΕ-27 ανέφεραν ότι θα ήθελαν να εργαστούν περισσότερο ή να αρχίσουν να εργάζονται σε σύγκριση με το 1,8% των
ανδρών (3,6% στην ΕΕ - 15 σε σύγκριση με 2,2%), ενώ το 7% των
γυναικών στην ΕΕ-27 δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εργάζονται λιγότερο
σε σύγκριση με το 5% των ανδρών (7,5% στην ΕΕ - 15 σε σύγκριση
με 5,7%).
Η δεύτερη ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής (EQLS), που
δημοσιεύτηκε από το Eurofound 2010 και διενεργήθηκε το 2007,
προσφέρει μια ευρεία οπτική σχετικά με την ποικιλομορφία που παρατηρείται στο θέμα της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σε
όλη την Ευρώπη, στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και τις
υποψήφιες χώρες, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Τουρκία. Η Έκθεση διερευνά το θέμα
της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αναζητώντας νέους τρόπους ρύθμισης και καλύτερης εξισορρόπησης των απαιτήσεων της
εργασίας και των οικογενειακών ευθυνών. Οι πιέσεις για αύξηση
της ευελιξίας στο καθεστώς απασχόλησης, οι ώρες εργασίας (μη κανονικό ωράριο, εντατική εργασία) και η κινητικότητα, καθώς και η
αυξανόμενη αβεβαιότητα στην απασχόληση και στην επαγγελματική
σταδιοδρομία, επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και συμβάλουν στη
δημιουργία εντάσεων μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Η έκθεση αναλύει αυτές τις εντάσεις και εξετάζει το ιστορικό των διαφόρων θεσμικών ρυθμίσεων, τις δομές της αγοράς εργασίας και πολιτισμικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη
συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στη σημερινή
κοινωνία. Επιπλέον, η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο σημαντικές δια
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στάσεις οι οποίες σχετίζονται με τη συμφιλίωση εργασίας-οικογένειας στις χώρες της Ευρώπης: κοινές τάσεις και ποικιλομορφία σε όλη
την Ευρώπη.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν, ότι η απασχόληση
συμβάλλει θετικά στην ανεξάρτητη διαβίωση των νεαρών ενηλίκων,
είτε μόνοι τους ή ως ζευγάρι. Η απασχόληση φαίνεται να θεωρείται
όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση για τη γονικότητα. Το ζευγάρι
με παιδιά είναι εξάλλου το κυρίαρχο μοντέλο διαβίωσης μεταξύ των
ανδρών και των γυναικών ηλικίας 35-49 ετών. Όπως διαπιστώθηκε, οι δυσκολίες στην εξισορρόπηση εργασίας με την οικογενειακή
ζωή και το έμφυλο χάσμα αυξάνονται από γεωγραφικής άποψης, ενώ
κινείται από τις σκανδιναβικές χώρες, στις χώρες της Νότιας και της
Κεντρικής Ευρώπης και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης - που
είναι από τις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα γονιμότητας και με
το μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων γυναικών, προς τις χώρες με το
χαμηλότερο επίπεδο γονιμότητας και απασχόλησης των γυναικών.
Αυτές οι διαφορές που παρατηρούνται στη γυναικεία απασχόληση
δεν προκύπτουν μόνο ως αποτέλεσμα των πολιτισμικών και κοινωνικών επιπτώσεων, αλλά επίσης προκύπτουν από την έλλειψη
μέτρων στήριξης για τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής. Επίσης, η δυσαρέσκεια των ατόμων που σχετίζεται με το χρόνο
που αφιερώνουν στην οικογενειακή ζωή είναι μεγαλύτερη από τη δυσαρέσκεια που σχετίζεται με το χρόνο που αφιερώνουν στην εργασία.
Σε μελέτη της Eurostat, EC (2009) σχετικά με τη συμφιλίωση της
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και τις έμφυλες διαφοροποιήσεις, διαπιστώθηκε η σημαντικά πιο έντονη συμμετοχή των γυναικών
στη λεγόμενη απλήρωτη εργασία – τη φροντίδα των παιδιών και τις οικιακές εργασίες. Όπως δείχνουν τα δεδομένα του Πίνακα 5.1.2 παρακάτω, με βάση τις απαντήσεις των ανδρών και γυναικών ερωτώμενων,
οι γυναίκες αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στις μη αμειβόμενες
εργασίες, τάση που παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και
γενικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (Eurostat, 2009, σελ. 50).
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Πίνακας 5.1.2
Απλήρωτη εργασία, ώρες ανά εβδομάδα ανάλογα με το φύλο
και την ηλικία, ΕΕ-27, 2005
Age of respondent

Men

Women

24 years or younger

3.2

10.4

25-39 years

9.2

31.8

40-54 years

8.6

26.9

55 years or older

5.2

17.9

Note: Total weekly unpaid hours (caring for children and adults and hours spent on
housework), declaired by male and female respondents aged 15 or over.
Source: EWCS, Πηγή: Eurostat, EC, 2009, σελ. 50

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης με υψηλό βιοτικό επίπεδο
και ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, το μοντέλο του άνδρα ως κύριου
οικονομικού προμηθευτή της οικογένειας (breadwinner) έχει εγκαταλειφθεί και έχει αντικατασταθεί με το μοντέλο της οικογένειας διπλής σταδιοδρομίας (dual career family), σύμφωνα με το οποίο και
οι δύο σύζυγοι συνεισφέρουν το ίδιο στις οικιακές δραστηριότητες
και ενισχύουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όλες οι πρόσφατες
ευρωπαϊκές μελέτες που παρουσιάστηκαν έδειξαν ότι η απασχόληση συμβάλλει θετικά στην ανεξάρτητη διαβίωση των νεαρών ενηλίκων, είτε μόνοι τους είτε ως ζευγάρι, καθώς και ότι η απασχόληση φαίνεται να θεωρείται όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση για
τη γονικότητα. Το ζευγάρι με παιδιά αποτελεί εξάλλου το κυρίαρχο
μοντέλο διαβίωσης μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ηλικίας
35-49 ετών. Πάντως, οι δυσκολίες στην εξισορρόπηση εργασίας με
την οικογενειακή ζωή και οι έμφυλες ανισότητες εξακολουθούν να
υφίστανται στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής, ενώ αυξάνονται από
γεωγραφικής άποψης, κινούμενοι από τις σκανδιναβικές χώρες προς
τις χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Ευρώπης, όπου οι ανισότητες
είναι περισσότερο έντονες.
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5.2 Έρευνες και μελέτες σε εθνικό επίπεδο
Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες εμπειρικές έρευνες
σχετικά με το θέμα της κατανομής των ανδρικών και γυναικείων ρόλων στο πλαίσιο της οικογένειας, ένα ζήτημα που συνδέεται με το
θέμα της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή. Όπως επισημαίνεται, η σχέση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής δεν έχει μελετηθεί στη χώρα μας ως κεντρικό θέμα αλλά
ως δευτερεύον, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προβληματικής είτε για
τη γυναίκα είτε για την οικογένεια είτε για την εργασία (Θανοπούλου
κ.ά., 1999).
Ευρήματα εμπειρικών ερευνών δείχνουν ότι στην Ελλάδα οι εργαζόμενες γυναίκες συνεχίζουν να είναι οι κύριες υπεύθυνες του νοικοκυριού και της οικογένειας. Επιπλέον, οι υπάρχουσες παραδοσιακές
αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων αναδεικνύονται ως οι ισχυρότεροι παράγοντες αναπαραγωγής του προβλήματος. Κάποιες από
τις εμπειρικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πραγματεύονται το
θέμα της κατανομής των οικιακών εργασιών και της φροντίδας των
μικρών παιδιών σε σχέση με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των συζύγων/γονέων και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας, ενώ άλλες διερευνούν τη χρήση του χρόνου των ανδρών
και των γυναικών. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά
μερικές παλαιότερες και πιο πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας σχετικά με το θέμα αυτό (Mαράτου-Αλιπράντη
(επιμ.) 1999, Συμεωνίδου 2006, Κορωναίου & συν. 2006).
Στην κλασική έρευνα της Μαράτου-Αλιπράντη στη δεκαετία του 90,
με δείγμα 1924 παντρεμένες γυναίκες της περιοχής της Αθήνας, διαπιστώθηκε, ότι στο πλαίσιο της οικογένειας στην Πρωτεύουσα επικρατούν παραδοσιακά οικογενειακά σχήματα ως προς την κατανομή των
οικιακών εργασιών και τη φροντίδα των μικρών παιδιών. Ωστόσο, οι
πιο νέοι σύζυγοι/πατέρες, αυτοί που έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, βοηθούν και συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις καθημερινές
οικογενειακές υποχρεώσεις συγκριτικά με τους υπόλοιπους, γεγονός
που δείχνει τις πιο προοδευτικές αντιλήψεις και πρακτικές μεταξύ των
νεότερων συζύγων/πατέρων (Μαράτου-Αλιπράντη, 1999).
Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και μια σχετική έρευνα, με
πανελλήνιο δείγμα όμως, που διεξήχθη την ίδια περίοδο. Η Συμεω-
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νίδου αναφέρεται στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) το 1999,
χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Ελληνική Έρευνα για τη Γονιμότητα και την Οικογένεια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της
προσωπικής συνέντευξης σε ένα τυχαίο δείγμα 3.048 γυναικών και
1.026 ανδρών, στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας FFS, που πραγματοποιήθηκε το 1999 υπό το συντονισμό των Ηνωμένων Εθνών. Το
κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την έρευνα είναι ότι η
παραδοσιακή κατανομή των ρόλων μεταξύ των φύλων εξακολουθεί
να είναι αρκετά εμφανής στην Ελλάδα. Οι άνδρες εξακολουθούν να
είναι οι κύριοι προμηθευτές της οικογένειας, ενώ οι γυναίκες έχουν
συνήθως το ρόλο της νοικοκυράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το
γεγονός ότι οι γυναίκες δε λαμβάνουν βοήθεια από τους συζύγους
τους στην Ελλάδα, παρατηρείται να λειτουργούν ιδιαίτερα τα οικογενειακά δίκτυα, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν σημαντική βοήθεια, σε
τακτική βάση, στον τομέα της φροντίδα των παιδιών από τους γονείς
τους ή τα πεθερικά τους, ειδικά όταν εργάζονται (Συμεωνίδου 2005,
Συμεωνίδου 2006).
Μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 με θέμα τη συνεργασία στην οικογένεια και την εργασία από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος
με συντονιστή φορέα το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων-Βιοτεχνών Ελλάδος, κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα. Η έρευνα διενεργήθηκε με ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν σε 14 μεγάλες πόλεις από
όλες τις Περιφέρειες της χώρας σε Ημερίδες Ευαισθητοποίησης όπου
συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες εμποροβιοτέχνες μέλη της ΓΕΣΒΕΕ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συμμετοχή των γυναικών
στην αγορά εργασίας αποτελεί δεδομένο για την πλειοψηφία των οικογενειών τόσο για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος όσο
και ως προσωπική επιλογή. Εντούτοις, η αναγνώριση της εργασίας
των ανδρών ως αυτή που είναι σημαντικότερη και ως η βασική πηγή
εισοδήματος στην οικογένεια εξακολουθεί να υφίσταται. Όσον αφορά
στον καταμερισμό των οικιακών εργασιών μεταξύ των συζύγων δεν
εμφανίζεται το ίδιο αυστηρός όπως παραδοσιακά ήταν, ωστόσο δεν
μπορούμε να αναφερόμαστε σε μια πιο ισορροπημένη κατανομή των
οικογενειακών υποχρεώσεων και ευθυνών (ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ, 2003).
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Παρά το γεγονός ότι η εναρμόνιση μεταξύ των οικογενειακών και
επαγγελματικών υποχρεώσεων απασχολεί τόσο τις γυναίκες όσο και
τους άνδρες, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι γυναίκες βιώνουν τη σύγκρουση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής πολύ πιο
έντονα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία
αλλαγής των έμφυλων στερεότυπων αναφορικά με τους ρόλους των
ανδρών και των γυναικών εντός του πλαισίου της οικογένειας. Στις
απαντήσεις των ερωτώμενων έγινε πολύ συχνά αναφορά στη συνεργασία και τη συν-αρμοδιότητα και των δύο φύλων στις οικογενειακές
ευθύνες και καθήκοντα. Όσον αφορά στις αντιλήψεις των ανδρών,
οι πιο αρνητικές ήταν αυτές που αφορούν στο ρόλο τους ως πατέρες
και όπως προκύπτει από την έρευνα υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση από το να συμμετέχουν περισσότερο στις οικιακές εργασίες για τις
οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να θεωρούνται καταλληλότερες. Το
ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, οι οποίες θεωρούν ότι είναι καταλληλότερες για τις οικιακές εργασίες, γεγονός που δυσχεραίνει τη συμμετοχή των ανδρών, καθώς οι οικιακές εργασίες θεωρούνται «απαξιωτικές εργασίες», παραγνωρίζοντας τη σημασία τους στην καθημερινή
κοινωνική αναπαραγωγή της οικογένειας (ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ, 2003).
Πιο πρόσφατη έρευνα του Κ.Ε.Θ.Ι. (2007) σχετικά με το ρόλο των
πατέρων στην καθημερινή / οικογενειακή ζωή κατέληξε σε παρόμοιες
τάσεις. Τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε το Κ.Ε.Θ.Ι. σχετικά
με το ρόλο των πατέρων στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και
οικογενειακής - προσωπικής ζωής, τυγχάνουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Κορωναίου και συν., 2007). Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε
ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανδρών (91,4%) σε ό,τι
αφορά τη συμμετοχή τους στις οικιακές εργασίες και την ανατροφή
των παιδιών αναλαμβάνει τις εξωτερικές εργασίες όπως, τα ψώνια,
τις πληρωμές λογαριασμών κ.λπ., τις μετακινήσεις των παιδιών από
το σχολείο στο σπίτι, στα φροντιστήρια κ.λπ., ενώ ένα πολύ μικρό
ποσοστό αναλαμβάνει κάποιες «εσωτερικές», δουλειές του νοικοκυριού, που έχουν να κάνουν με το μαγείρεμα, την καθαριότητα κ.λπ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το (54,5%) των ανδρών που
συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι ασχολείται με τη φροντίδα των
παιδιών, ενώ στην πραγματικότητα συμμετέχει κυρίως στις εξωτερικές εργασίες και πολύ λιγότερο σε συγκεκριμένες εργασίες στο εσωτερικό του σπιτιού. Με βάση τα δεδομένα της μελέτης είναι εμφανής η
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διατήρηση αρκετών παραδοσιακών έμφυλων προτύπων στην καθημερινή οικογενειακή ζωή.
Η χώρα µας, εξάλλου, σύµφωνα µε έρευνα της Eurostat που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2007, καταλαμβάνει την τελευταία θέση
στην ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή των ανδρών στα οικογενειακά
καθήκοντα µε ποσοστό 3% (Γκασούκα, 2008).
Επιπρόσθετα, η Μουρίκη (2008β) αναφέρει ευρήματα εμπειρικής
έρευνας στην Ελλάδα σχετικά με την κατανομή των οικιακών εργασιών μεταξύ των παντρεμένων ζευγαριών. Σύμφωνα με την εν λόγω
έρευνα η κατανομή των οικιακών εργασιών στην Ελλάδα εξακολουθεί
να έχει παραδοσιακό χαρακτήρα και να προσανατολίζεται στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες διαθέτουν σχεδόν τετραπλάσιο χρόνο την εβδομάδα σε οικιακές εργασίες
και διπλάσιο χρόνο στην ανατροφή των παιδιών σε σύγκριση με τους
συζύγους τους. Επιπλέον, επιβαρύνονται με τη φροντίδα εξαρτώμενων συγγενικών προσώπων. Τέλος, οι γυναίκες αφιερώνουν λιγότερο
χρόνο στην αμειβόμενη εργασία σε σχέση με τους άνδρες ως αποτέλεσμα της άνισης κατανομής των οικιακών εργασιών και του φόρτου
που τους επιφέρουν οι πολλαπλοί ρόλοι τους και έχουν πολύ μικρή
βοήθεια από τους συζύγους τους ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι
άνδρες εκφράσουν προοδευτικές αντιλήψεις σχετικά με την κατανομή
των οικιακών εργασιών.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)2 διενήργησε –για πρώτη
φορά στη Χώρα μας– την Έρευνα Χρήσης Χρόνου στα νοικοκυριά
(ΕΧΧ), με περίοδο αναφοράς το Μάρτιο του 2013 έως το Φεβρουάριο
του 2014. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώνονται πληροφορίες,
για τη χρήση του χρόνου του πληθυσμού της Χώρας και την κατανομή
του σε διάφορες δραστηριότητες, όπως η εργασία, οι σπουδές, η φροντίδα των παιδιών, η κοινωνική ζωή, οι μετακινήσεις κ.α. Στην έρευνα συμμετείχαν μέλη νοικοκυριών ηλικίας 10 ετών και άνω, καταγράφοντας τις δραστηριότητες τους –κύριες και δευτερεύουσες– σε δύο
ημερολόγια, ένα για μία εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή,
και ένα για Σάββατο ή Κυριακή, για όλο το 24ωρο, ανά δεκάλεπτο, με
έναρξη την 04:00 π.μ. και λήξη την 04:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

2. ΕΛΣΤΑΤ (2014) Δελτίο Τύπου: Έρευνα Χρήσης Χρόνου 2013-2014
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Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
– Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γυναίκες ηλικίας
20 έως 74 ετών αφιερώνουν σημαντικό μέρος του ημερήσιου
χρόνου τους για τη φροντίδα του νοικοκυριού, ενώ οι άνδρες
της ίδιας ομάδας ηλικιών για την εργασία τους.
– Επισημαίνεται ότι, στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη
φροντίδα του νοικοκυριού καταγράφεται και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στη κατανομή του χρόνου, μεταξύ ανδρών και
γυναικών. Οι άνδρες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 1 ώρα και 31
λεπτά και οι γυναίκες 4 ώρες και 36 λεπτά.
– Ο ελεύθερος χρόνος –δηλαδή, ο χρόνος που αφιερώνεται σε
δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή και αναψυχή, τα αθλήματα και τις υπαίθριες δραστηριότητες, τις τέχνες, τα χόμπι, τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα παιχνίδια, την ενημέρωση και λοιπές εθελοντικές
εργασίες– ανέρχεται σε 5 ώρες και 10 λεπτά για τις γυναίκες 20
έως 74 ετών, και σε 6 ώρες και 24 λεπτά για τους άνδρες της
ίδιας ηλικιακής ομάδας .
– Για τον πληθυσμό ηλικίας 20 έως 74 ετών, ο μέσος ημερήσιος
χρόνος ύπνου είναι 8 ώρες και 25 λεπτά, χρόνος που περιλαμβάνει τον ύπνο τη νύχτα και την ημέρα, αλλά και το χρόνο στο
κρεβάτι πριν ή και μετά τον ύπνο.
– Για προσωπική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης
και του ύπνου, οι άνδρες ηλικίας 20 έως 74 ετών αφιερώνουν
κατά μέσο όρο 14 λεπτά περισσότερο από τις γυναίκες της ίδιας
ηλικιακής ομάδας.
Σε πρόσφατη έκδοση του ΕΚΚΕ το 2015 με θέμα: «Απασχόληση
και Κοινωνική Πολιτική στο Δήμο της Αθήνας: Ερευνητικές Προσεγγίσεις» περιλαμβάνεται έρευνα της Μαράτου-Αλιπράντη με τίτλο:
«Διερευνώντας τις ανάγκες των γονέων των παιδιών σε παιδικούς
σταθμούς της Αθήνας», η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2007-2008. Σκοπός της έρευνας αποτελούσε η διερεύνηση
των αναγκών και των απόψεων των γονέων με μικρά παιδιά για τις
δομές φύλαξης του Δήμου Αθήνας με στόχο τη διάγνωση των συνθηκών λειτουργίας αυτών. Η έρευνα υλοποιήθηκε το 2008, έπειτα από
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σχετική άδεια της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Αθήνα για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από γονείς. Στο δείγμα
περιλαμβάνονταν εργαζόμενες μητέρες και πατέρες με τυπικό και μη
τυπικό ωράριο εργασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 172 γονείς 32 πατέρες και 140 μητέρες οι οποίοι ήταν σε ποσοστό 64% είχαν ελληνική
υπηκοότητα. Η πλειοψηφία των γονέων (92,4%) ήταν παντρεμένοι
και είχαν κατά 87% 1-2 παιδιά. Σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των
παιδικών σταθμών οι γονείς σε ποσοστό 64% θεωρούν ως το σημαντικότερο πρόβλημα την πίεση του χρόνου για την παραλαβή του
παιδιού από τον παιδικό σταθμό ενώ ένα ποσοστό 25,6% θεωρεί ότι
το ωράριο λειτουργίας δεν εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς. Από
τις προτάσεις των γονέων για τη βελτίωση των υπηρεσιών δομών
προέκυψε η ανάγκη για επέκταση ωραρίου και λειτουργίας τους κατά
της ημέρες αργίας και τα Σαββατοκύριακα γεγονός που καταδεικνύει
την ανάγκη διαφοροποίησης των ωραρίων λειτουργίας προκειμένου
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι γονείς δηλώνουν ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές από τις συνθήκες λειτουργίας των παιδικών
σταθμών ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των γονέων δηλαδή
από τις 7:00 έως 15:00.
Το 2013 η εταιρεία ΟPINION Α.Ε. διεξήγαγε έρευνα με θέμα: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού». Η έρευνα περιλάμβανε
δυο μέρη: α) Βιβλιογραφική επισκόπηση για την πορεία υλοποίησης
της δράσης της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και β) Πρωτογενής Έρευνα πεδίου στους άμεσα εμπλεκόμενους αποδέκτες από την υλοποίηση της δράσης «Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής στις άμεσα ωφελούμενες και εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων». Στην έρευνα
συμμετείχαν:
– γυναίκες που ωφελήθηκαν από τη δράση την περίοδο αναφοράς 2011-2012 ή/ και την περίοδο αναφοράς 2012-2013,
– δομές που πρόσφεραν θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας την
περίοδο αναφοράς 2011-2012 ή/ και την περίοδο αναφοράς
2012-2013.
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Αναφορικά με το βαθμό υποστήριξης των ωφελουμένων γυναικών ως την εξεύρεση ή τη διασφάλιση απασχόλησης έξι στις δέκα
(60%) ερωτηθείσες γυναίκες, οι οποίες κατά το διάστημα υποβολής
της αίτησης τους ήταν εργαζόμενες, δήλωσαν ότι μέσω του προγράμματος επέτυχαν την διατήρηση της θέσης εργασίας τους. Σχεδόν μία
στις τρεις (28%) εργαζόμενες γυναίκες πιστεύει ότι η μη συμμετοχή
της στο πρόγραμμα θα είχε δυσχερείς συνέπειες στην εργασιακή της
κατάσταση ενώ το 17% εξ αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι χωρίς το πρόγραμμα θα ήταν αναγκασμένες να διακόψουν
την εργασία τους και 11% να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους. Η
πλειοψηφία (95%) των γυναικών θεωρεί εξάλλου ότι το πρόγραμμα
συνέβαλε στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου για τις οικογενειακές υποχρεώσεις και στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης της
οικογένειας.
Ο Παπαοικονόμου (2013) δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας
που υλοποίησε σε 63 ζευγάρια σχετικά με την κατανομή των οικογενειακών ρόλων στην ελληνική οικογένεια. Δόθηκε έμφαση στην
επίδραση που έχουν οι σχέσεις των συζύγων στην κοινωνικοποίηση
των παιδιών. Κύριος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της κατανομής των συζυγικών ρόλων στην ελληνική οικογένεια. Για το σκοπό
αυτό ρωτήθηκαν 126 άτομα (63 ζευγάρια) για τον τρόπο με τον οποίο
θα έπρεπε να κατανέμονται οι οικογενειακοί ρόλοι στην οικογένεια.
Ως συμπέρασμα της έρευνας προκύπτει ότι ακόμη υπάρχει προσκόλληση στο παραδοσιακό μοντέλο, που θέλει τον άνδρα να ασχολείται
με τις εξωτερικές εργασίες του σπιτιού, ενώ τη γυναίκα να έχει αναλάβει κυρίως τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών.
Από τα ευρήματα των ερευνών που παραθέσαμε στο πλαίσιο της
ενότητας αυτής διαπιστώθηκε ότι η κατανομή των οικιακών εργασιών
παραμένει προσκολλημένη στο παραδοσιακό μοντέλο, σύμφωνα με
το οποίο η γυναίκα στην Ελλάδα αναλαμβάνει το κύριο βάρος των
οικιακών εργασιών. Ο άνδρας παραμένει στον εκτελεστικό του ρόλο
έχοντας την ευθύνη για τις εξωτερικές εργασίες και για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες. Αναφορικά με τη συμμετοχή των ανδρών στην
ανάληψη ευθυνών για τη φροντίδα του παιδιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι το κύριο βάρος
της φροντίδας το επωμίζονται οι γυναίκες/μητέρες με τους άνδρες/
πατέρες να δρουν επικουρικά. Πάντως, τα δεδομένα έδειξαν ότι στο
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πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας έχουν συντελεστεί κάποιες θετικές
εξελίξεις όσον αφορά τις στάσεις και τις πρακτικές των ανδρών/πατέρων σχετικά με τη σταδιακή συμμετοχή τους στις καθημερινές οικιακές εργασίες και στη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών, αν και
απέχουμε ακόμη από την ισότιμη κατανομή ευθυνών και υποχρεώσεων στην οικογενειακή/ιδιωτική ζωή.

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Έρευνα πεδίου για τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας
στην Ελλάδα της κρίσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Στόχοι και μεθοδολογία
της έρευνας πεδίου

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

6.1 Στόχοι της μελέτης και ερευνητικά ερωτήματα
Η έρευνα επικεντρώνεται στο θέμα της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής
πραγματικότητας, αλλά και στη διερεύνηση των αλλαγών που παρατηρούνται στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας της οικονομικής κρίσης
στην επαγγελματική/ιδιωτική ζωή των εργαζόμενων μητέρων.
Βασικοί στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση των δεδομένων
και των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα, η καταγραφή των αλλαγών που
συντελέστηκαν στις πρακτικές εναρμόνισης εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης που διέρχεται η χώρα από το 2009, καθώς και η τεκμηρίωση
των αναγκών των εργαζόμενων γυναικών.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση των προηγούμενων
κεφαλαίων, ιδιαίτεροι στόχοι της έρευνας αποτελούν επιπλέον η διερεύνηση των συνθηκών που επικρατούν τόσο στον επαγγελματικό
όσο και στον οικογενειακό χώρο των εργαζόμενων γυναικών, καθώς
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και η ανίχνευση των παραγόντων που επηρεάζουν την ισορροπία μεταξύ οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Ακόμη, η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
έργου επιχειρεί να διερευνήσει τα παρακάτω ζητήματα:
1.	Ποιο είναι το δημογραφικό προφίλ και τα χαρακτηριστικά απασχόλησης των εργαζόμενων γυναικών και των συζύγων/συντρόφων τους και τι δυσκολίες συναντούν στην προσπάθεια τους να
συνδυάσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή;
2.	Ποιες είναι οι δυνατότητες και οι τρόποι συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου σήμερα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, και πώς διαμορφώνονται
σε διαφορετικές οικογενειακές συνθήκες, σε διαφορετικές περιοχές κατοικίας και σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης;
3.	Πώς συνδέεται το ζήτημα της εξισορρόπησης εργασίας και οικογένειας με την κατανομή των υποχρεώσεων στον ιδιωτικό χώρο (της
λεγόμενης μη αμειβόμενης εργασίας) και σε τι βαθμό συμμετέχει
το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον;
Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα στοχεύει στην περιγραφή των βασικών, δημογραφικών κυρίως, στοιχείων των εργαζόμενων γυναικών
που περιλήφθηκαν στο δείγμα της έρευνας. Βασικές μεταβλητές, μεταξύ άλλων, είναι η εκπαίδευση, η απασχόληση των ιδίων και των συζύγων/συντρόφων τους, ο αριθμός και η ηλικία των παιδιών καθώς
και η εισοδηματική τους κατάσταση.
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα συνδέει την έννοια της συμφιλίωσης με την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή της γυναίκας, με σκοπό να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που συναντούν
οι γυναίκες στην καθημερινότητά τους, καθώς και να αποκαλυφθούν
οι προσδοκίες τους, μέσω της διερεύνησης στατιστικά σημαντικών
σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών ελέγχου.
Τέλος, στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζονται οι παράγοντες
που επηρεάζουν τη σχέση της συμφιλίωσης με τις μη αμειβόμενες
εργασίες (εργασίες φροντίδας και οικιακές εργασίες). Τέτοιοι παράγοντες είναι, για παράδειγμα, οι δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές καθώς και η συμβολή του συζύγου/συντρόφου αλλά και της ευρύτερης
οικογένειας στην ιδιωτική σφαίρα.
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι ο λειτουργικός ορισμός της
συμφιλίωσης στα πλαίσια της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει τις
εξής τρεις διαστάσεις:
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–	Συμμετοχή στην αγορά εργασίας,
–	Συμμετοχή στις οικογενειακές υποχρεώσεις, και
–	Ελεύθερο χρόνο.
Τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως συμβάλλοντας: (α) στον εντοπισμό των αναγκών των εργαζόμενων γυναικών και στην έμμεση εκτίμηση της επάρκειας των παρεχόμενων υποδομών και υπηρεσιών, (β)
στην καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών και δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που εργάζονται σήμερα σε περίοδο κρίσης, (γ) στην διερεύνηση των πρακτικών και ανταλλαγών μεταξύ των
συζύγων/συντρόφων στον ιδιωτικό χώρο καθώς και (δ) στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών που θα προάγουν τη
συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο πλαίσιο της
ελληνικής κοινωνίας.

6.2 Μεθοδολογία
Με βάση τις προδιαγραφές του έργου «Ισορροπία μεταξύ εργασίας
και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά
εργασίας στην Ελλάδα» και το ερευνητικό του αντικείμενο, ορίστηκε
ο πληθυσμός της εμπειρικής μελέτης ως το σύνολο των εργαζόμενων
γυναικών ηλικίας 25 έως 55 ετών με παιδιά μέχρι 18 ετών που ζουν
μαζί τους. Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα
1.000 γυναικών από τις εξής περιοχές:
–	Δύο αστικές περιοχές: Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες συμμετείχαν στο δείγμα με 400 και 200 γυναίκες από κάθε πόλη.
–	Δύο ημιαστικές περιοχές: Άρτα και Έδεσσα, οι οποίες συμμετείχαν στο δείγμα με 125 γυναίκες από κάθε πόλη.
–	Δύο αγροτικές περιοχές: Ξυλόκαστρο Κορινθίας και Σοφάδες
Καρδίτσας, οι οποίες συμμετείχαν στο δείγμα με 75 γυναίκες
από κάθε περιοχή.
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 συμπλή-
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ρωση των ερωτηματολογίων διεξήχθη το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου
2016.
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των
δομημένων ερωτηματολόγιων, τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τους
στόχους της έρευνας και περιλάμβαναν ερωτήσεις κλειστού τύπου.
Το ερωτηματολόγιο απαρτιζόταν συνολικά από έξι ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε κυρίως πληροφορίες για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων και των συζύγων/συντρόφων τους, όπως
την ηλικία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική θέση κά. Η δεύτερη
ενότητα κατέγραφε τον καθημερινό χρόνο απασχόλησης σε επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις αλλά και τον ελεύθερο χρόνο που
διαθέτουν, τόσο οι ερωτώμενες όσο και οι σύζυγοι/σύντροφοι τους.
Στην τρίτη ενότητα περιλήφθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τη βοήθειασυμμετοχή των μελών της ευρύτερης οικογένειας (γιαγιά, παππούς,
κλπ.) στις οικογενειακές υποχρεώσεις καθώς και το είδος της βοήθειας που λαμβάνει η ερωτώμενη, ενώ στην τέταρτη ενότητα διερευνάται
η χρήση δημόσιων και ιδιωτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως
π.χ. παιδικοί σταθμοί, θερινές ασχολίες κλπ. Τα τελευταία δύο μέρη
του ερωτηματολογίου επικεντρώθηκαν αφενός στις αντιλήψεις των γυναικών για τη συμφιλίωση (π.χ. κούραση από τη δουλειά, δυνατότητα
έκτακτων αλλαγών κλπ.) και αφετέρου στην καταγραφή των εισοδημάτων του νοικοκυριού σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος τόμου.
Για την επεξεργασία των τριών προαναφερθέντων 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
–	Για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, από τις Ενότητες 3 έως 5
Ένα άλλο σημείο που απασχόλησε την ερευνητική ομάδα ήταν η
εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, οι
ερευνητές προέβησαν στις παρακάτω ενέργειες:
– Ζητήθηκε από ορισμένες γυναίκες που είχαν αρχικά επιλεγεί
στο δείγμα να εκφράσουν την άποψή τους για την εγκυρότητα
των ερωτήσεων. Οι συγκεκριμένες ερωτώμενες δεν συμμετείχαν στην έρευνα.
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–	Συνεργασία και συμβολή ειδικών επιστημόνων του ΕΚΚΕ στη
διαμόρφωση του ερωτηματολογίου
–	Εφαρμόστηκε η τεχνική της δοκιμασίας-επαναδοκιμασίας (testretest) σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον έλεγχο της αξιοπιστίας.
–	Μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων από τις προηγηθείσες τεχνικές, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε πιλοτικά από
έναν μικρό αριθμό γυναικών προκειμένου να οριστικοποιηθεί
το περιεχόμενό του.
Τέλος, η επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων
της έρευνας έγινε με τη χρήση του λογισμικού SPSS. Οι στατιστικές
τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν μεθόδους και διαγράμματα περιγραφικής στατιστικής, συντελεστές συσχέτισης, έλεγχο
υποθέσεων με τη μεθοδολογία χ2 και t-test, δείκτες effect size (κυρίως Cohen’s d) και στατιστικά μοντέλα παλινδρόμησης. Σε όλες τις
περιπτώσεις ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 5%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Δημογραφικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά των γυναικών
του δείγματος

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συστηματική αποτύπωση των βασικότερων δημογραφικών και οικονομικών μεταβλητών του δείγματος. Ο
στόχος είναι διττός, αρχικά (στις ενότητες 7.1 έως 7.5), παρουσιάζεται μία πρώτη εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών των γυναικών
του δείγματος και των συζύγων/συντρόφων τους, ώστε στα επόμενα
κεφάλαια να είναι ξεκάθαρη η αποτύπωση της συσχέτισης των παραπάνω χαρακτηριστικών με τα δεδομένα που αφορούν τη συμφιλίωση
της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. Στη συνέχεια, κυρίαρχη
θέση καταλαμβάνουν τα οικονομικά χαρακτηριστικά των γυναικών,
η επαγγελματική τους εξέλιξη, η συγκριτική διερεύνηση σε σχέση με
την πρόκρισης περίοδο και η συσχέτισή τους με ορισμένες από τις
δημογραφικές και οικονομικές μεταβλητές.

7.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Η μέση ελληνική οικογένεια, όπως αναλύεται και στο Α΄ μέρος της μελέτης (Κεφάλαιο 4), παρουσιάζει κατά κύριο λόγο τα χαρακτηριστικά
της πυρηνικής οικογένειας δυτικού τύπου, όπου και οι δύο σύζυγοι εργάζονται. Επιπρόσθετα, η γυναίκα έχει αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος και
νέο ρόλο, αυτόν της εργαζόμενης μητέρας. Ας δούμε στη συνέχεια τα
δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των γυναικών του δείγματος της έρευνας.
Αναφορικά με την ηλικία των γυναικών, ο μέσος όρος ηλικίας των
συμμετεχουσών στην έρευνα είναι τα 40,5 έτη (Πίνακας 7.1.1), ενώ
όπως καταδεικνύει η συμμετρική κατανομή της ηλικίας των γυναικών,
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το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος εντοπίζεται μεταξύ των 33 και
των 47 ετών. Στο ιστόγραμμα (Διάγραμμα 7.1.1) παρουσιάζεται το
πλήθος των γυναικών ανά ηλικιακές κατηγορίες. Παρατηρούμε ότι
43% των γυναικών του δείγματος είναι κάτω των 40 χρόνων ενώ το
31% του δείγματος βρίσκονται μεταξύ 40 και 45 ετών.
Πίνακας 7.1.1
Στατιστικά στοιχεία για την ηλικία των γυναικών του δείγματος
Μέσος όρος

40,5 έτη

Διάμεσος

40 έτη

Τυπική απόκλιση

6,7 έτη

Διάγραμμα 7.1.1
Ιστόγραμμα της ηλικίας των γυναικών του δείγματος
350

27.47%
267

300

31.48%
306

250

19.75%
192

200

13.79%
134

150
100
50
0

5.04%
49

2.47%
24
25-30 ετών

30-35 ετών

35-40 ετών

40-45 ετών

45-50 ετών

50-55 ετών

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία (87,6%) οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ζουν
με σύζυγο ή σύντροφο, είτε δηλαδή με γάμο, είτε με σύμφωνο συμβίωσης και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 11% περίπου είναι σε
διάσταση ή διαζευγμένες. Οι γυναίκες/μητέρες με ανήλικο/-α παιδί/ιά της κατηγορίας αυτής αποτελούν δηλαδή τον τύπο οικογένειας των
λεγόμενων μονογονεϊκών οικογενειών (Διάγραμμα 7.1.2).
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Διάγραμμα 7.1.2
Οικογενειακή κατάσταση των γυναικών του δείγματος
Σε διάσταση/διαζευγµένη
10,5%
Χήρα
0,4%

Συζεί/σε συγκατοίκηση
1,1%

Eλεύθερη
0,4%

Παντρεµένη/Σύµφωνο
συµβίωσης
87,6%

Πίνακας 7.1.2
Διάρκεια γάμου ή συμβίωσης των γυναικών του δείγματος
Μέσος όρος

12,2 έτη

Διάμεσος

11 έτη

Τυπική απόκλιση

7,1 έτη

Πίνακας 7.1.3
Κατανομή γυναικών και συζύγων/συντρόφων
ως προς την χώρα υπηκοότητας
Χώρα

Γυναίκα

Σύζυγος/Σύντροφος

(Συχνότητα)

(%)

(Συχνότητα)

(%)

Ελλάδα

977

96,6

898

95,9

Αλβανία

7

0,7

9

1

Βουλγαρία

2

0,2

0

-

Ρωσία

4

0,4

2

0,2

Γεωργία

9

0,9

18

1,9

Άλλη ευρωπαϊκή χώρα

7

0,7

6

0,6

Άλλη χώρα

5

0,5

3

0,3

1011

100,0

936

100,0

Σύνολο
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Η διάρκεια της συμβίωσης σε γάμο ή σε σύμφωνο συμβίωσης των
ερωτώμενων είναι κατά μέσο όρο τα 12,2 έτη (Πίνακας 7.1.2) και η
υπηκοότητα των γυναικών του δείγματος καθώς και του συντρόφου/
συζύγου τους είναι κατά κύριο λόγο ελληνική (96%) (Πίνακας 7.1.3).
Όπως αναφέραμε και στο πρώτο μέρος του τόμου (Κεφ. 4), οι τάσεις της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας ως προς τα οικογενειακά
δημογραφικά δεδομένα ακολουθούν τις δυτικοευρωπαϊκές εξελίξεις,
ενώ κάποιες μεταβολές κατά την πρόσφατη περίοδο συνδέονται και
με την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας από το 2009 και
ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να διερευνηθούν περαιτέρω και στο
πλαίσιο της παρούσης μελέτης. Οι κυριότερες τάσεις για την Ελλάδα
περιλαμβάνουν τη σταδιακή μείωση των τελούμενων γάμων, την αύξηση των διαζυγίων, την αύξηση των πολιτικών γάμων και σταδιακή
μείωση των θρησκευτικών γάμων με παράλληλη αύξηση του αριθμού
των ζευγαριών με σύμφωνο συμβίωσης (Μαράτου-Αλιπράντη, Κακλαμάνη, 2011, Κοτζαμάνης 2015).
Όπως επισημαίνεται σε διάφορες σχετικές μελέτες, στην Ελλάδα οι
θεσμοί της οικογένειας και του γάμου παραμένουν σημαντικοί.Παρά
τη σημαντική ποικιλία στις καθημερινές οικογενειακές συμπεριφορές και την επικράτηση νέων καταστάσεων, τα ζευγάρια διπλής απασχόλησης παραμένουν το κυρίαρχο μοντέλο οικογένειας στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Τα νέα οικογενειακά σχήματα και μορφές
συμβίωσης, όπως η συμβίωση χωρίς να έχει προηγηθεί γάμος, οι
μονογονεϊκές οικογένειες (κυρίως μητέρες με ανήλικα παιδιά), κλπ,
αποτελούν την νέα οικογενειακή πραγματικότητα, τάσεις που διαπιστώθηκαν και στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.
Εξάλλου, γάμος, η συμβίωση και η απόκτηση παιδιών συχνά διαφοροποιούν τις γυναικείες συμπεριφορές και συμβάλλουν στη μείωση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, ενώ οι ίδιοι παράγοντες συμβάλουν στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας των
ανδρών. Οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο συχνά με το καθεστώς
μερικής απασχόλησης από τους άνδρες, ενώ διακόπτουν την εργασία
τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους.
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7.2 Χαρακτηριστικά απασχόλησης των γυναικών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά των γυναικών
του δείγματος που αφορούν την εργασία. Όπως φαίνεται στο Πίνακα
7.2.1 που ακολουθεί, σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων (14,6%)
εργάζεται με ευέλικτο καθεστώς απασχόλησης (μερική απασχόληση)
ενώ εξαιρετικά υψηλό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, το οποίο πλησιάζει το 1/5 του δείγματος. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει η συγκριτική αποτύπωση του καθεστώτος απασχόλησης το 2016 σε σχέση με το 2010, όταν ακόμα η οικονομική κρίση
δεν είχε κάνει αισθητές τις επιπτώσεις της.
Όσον αφορά τον τομέα απασχόλησης 7 στις 10 ερωτώμενες απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ μόλις το 27% του δείγματος εργάζεται στον δημόσιο τομέα και το υπόλοιπο 3% στον αγροτικό τομέα
και σε ΜΚΟ (Διάγραμμα 7.2.1).
Πίνακας 7.2.1
Καθεστώς απασχόλησης των γυναικών του δείγματος το 2016
Πλήθος

Ποσοστό

Μισθωτές πλήρους απασχόλησης

666

65,90%

Μισθωτές μερικής απασχόλησης

147

14,60%

Αυτοαπασχολούμενες

197

19,50%

Διάγραμμα 7.2.1
Τομέας απασχόλησης των γυναικών του δείγματος το 2016
1.85% 1.54%

26.54%

Δηµόσιο
Ιδιωτικός
ΜΚΟ
Αγροτικός
70.06%
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7.3 Α
 πασχόληση και οικογενειακές υποχρεώσεις
(αριθμός και ηλικία παιδιών)
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι εργασιακές επιλογές των
γυναικών καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις. Η ηλικία της γυναίκας κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, ο αριθμός των παιδιών και η ηλικία του μικρότερου παιδιού είναι μερικές από τις μεταβλητές που είναι καθοριστικές στις αποφάσεις
των γυναικών σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και
τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Πολλές μελέτες συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις
αποτελούν έναν από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους οι
γυναίκες, είτε παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό
διάστημα, είτε εγκαταλείπουν την εργασία τους (Lewis, 2001, Μουρίκη, 2006, EIGE, 2013, EC, 2014, ΕP, 2016).
Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 7.3.1 (βλ. και Πίνακα 7.3.1),
η πλειοψηφία των γυναικών του δείγματος έχει 1 ή 2 παιδιά (με μέσο
αριθμό παιδιών 1,7). Τα αποτελέσματα σχετικά με τον χαμηλό αριθμό παιδιών ανά οικογένεια (1 ή 2 παιδιά) αναδεικνύουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας της χώρας, το οποίο έχει οξυνθεί κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης και πιο συγκεκριμένα μετά το 2010.
Διάγραμμα 7.3.1
Ιστόγραμμα του αριθμού των παιδιών ανά ερωτώμενη
500

Συχνότητα

400

300

200

100

0
1

2

3
Αριθµός παιδιών

4

5

6
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Πίνακας 7.3.1
Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των παιδιών
Μέσος όρος

1,7

Διάμεσος

2

Τυπική απόκλιση

0,7

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 7.3.2, κατά μέσο όρο η ηλικία του μεγαλύτερου παιδιού του νοικοκυριού (νοικοκυριά με 2 ή
περισσότερα παιδιά) είναι πάνω από 10,4 χρόνια και η ηλικία του
μικρότερου παιδιού είναι κάτω των 8 χρόνων. Επιπλέον, όπως γίνεται αντιληπτό από τον Πίνακα 7.3.3, υπάρχει στατιστικά σημαντική
σχέση και έχει νόημα να εξεταστεί περαιτέρω ο συσχετισμός επαγγελματικής θέσης της μητέρας με την ηλικία του μικρότερου παιδιού.
Πίνακας 7.3.2
Στατιστικά στοιχεία για τις ηλικίες του μεγαλύτερου
και του μικρότερου παιδιού
Μεγαλύτερο παιδί

Μέσος όρος

Μικρότερο παιδί

10,4 έτη

8 έτη

Διάμεσος

10 έτη

7 έτη

Τυπική απόκλιση

6,1 έτη

5,2 έτη

Εξετάζοντας την επαγγελματική θέση των γυναικών του δείγματος
σε σχέση με την ηλικία του μικρότερου παιδιού διαπιστώνουμε ότι
το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή αυτοαπασχολούνται και έχουν παιδί κάτω των
6 ετών (16,08% και 21,86%) είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο
ποσοστό των γυναικών με μικρότερο παιδί άνω των 6 ετών (13,51%
και 17,96%) στο ίδιο καθεστώς απασχόλησης.
Αντίστοιχα, το ποσοστό στην κατηγορία των μισθωτών γυναικών
με καθεστώς πλήρους απασχόλησης με παιδί κάτω των 6 ετών είναι
μικρότερο από αυτό της κατηγορίας μισθωτών πλήρους απασχόλησης με μεγαλύτερο παιδί (άνω των 6 ετών). Οι παραπάνω παρατηρήσεις πιθανόν να συνδέονται με τις αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας
του σπιτιού και της οικογένειας που παρουσιάζονται στις γυναίκες με
παιδί κάτω των 6 ετών, καθώς και με την μεγαλύτερη ευελιξία στα
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ωράρια εργασίας και άρα στη δυνατότητα ενασχόλησης τους με την
ανατροφή των παιδιών και τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις
των μισθωτών με καθεστώς μερικής απασχόλησης και των αυτοαπασχολούμενων γυναικών του δείγματος (Πίνακας 7.3.3).
Πίνακας 7.3.3
Σημερινή επαγγελματική θέση σε σχέση με ηλικία μικρότερου παιδιού

Μισθωτές πλήρους απασχόλησης
Μισθωτές μερικής απασχόλησης
Αυτοαπασχολούμενες
Σύνολο

Μικρότερο
από 6 ετών
247
(62,06%)
64
(16,08%)
87
(21,86%)
398
(100%)

Μεγαλύτερο
από 6 ετών
416
(68,53%)
82
(13,51%)
109
(17,96%)
607
(100%)

Σύνολο

663
(65,97%)
146
(14,53%)
196
(19,50%)
1005
(100%)

Η έρευνα επιβεβαιώνει την ευρύτερη βιβλιογραφική παρατήρηση
–Μέρος Α΄ Κεφάλαιο 2 του παρόντος– σύμφωνα με την οποία στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναίκες που έχουν παιδιά κάτω
από την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και δηλώνουν ότι
δεν εργάζονται ή εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, το
επιλέγουν για λόγους που συνδέονται με τη φροντίδα των παιδιών
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη φύλαξη τους.
Εξετάζοντας στη συνέχεια το καθεστώς απασχόλησης των εργαζόμενων γυναικών σε σχέση με την ηλικία τους, όπως μας δείχνουν τα
δεδομένα του Πίνακα 7.3.4 οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας απασχολούνται πιο συχνά με καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε αντίθεση
με τις νεότερες ερωτώμενες (κάτω των 40 ετών) που εργάζονται σε
μεγαλύτερο ποσοστό ως μισθωτές με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή ως αυτοαπασχολούμενες. Αυτό πιθανόν να συνδέεται με την
οικονομική κρίση και τις δυσκολίες ανεύρεσης εργασίας πλήρους
απασχόλησης αλλά και με τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις
των νεότερων γυναικών, λόγω της παρουσίας παιδιών μικρότερης
ηλικίας, όπως προαναφέραμε.
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Πίνακας 7.3.4
Καθεστώς απασχόλησης ανάλογα με την ηλικία των γυναικών του δείγματος
Μισθωτές
πλήρους
απασχόλησης

Μισθωτές
μερικής
απασχόλησης

Αυτοαπασχολούμενες

Σύνολο

25-30 ετών

45
(57,69%)

17
(21,79%)

16
(20,51%)

78
(100,00%)

30-35 ετών

117
(68,82%)

18
(10,59%)

35
(20,59%)

170
(100,00%)

35-40 ετών

176
(61,75%)

47
(16,49%)

62
(21,75%)

285
(100,00%)

40-45 ετών

184
(66,19%)

38
(13,67%)

56
(20,14%)

278
(100,00%)

45-50 ετών

119
(73,46%)

20
(12,35%)

23
(14,20%)

162
(100,00%)

50-55 ετών

24
(70,59%)

5
(14,71%)

5
(14,71%)

34
(100,00%)

665
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197

1007

Σύνολο

Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν τις τάσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο που επισημαίνουν ότι 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, ενώ συχνά μειώνουν τις ώρες εργασίας τους προκειμένου να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, κάτι που δεν φαίνεται να επιλέγουν οι άνδρες εργαζόμενοι.

7.4 Π
 εριοχή κατοικίας ερωτώμενων γυναικών και μορφή
οικογένειας
Η περιοχή κατοικίας αποτελεί μεταβλητή, η οποία κατόπιν ελέγχου
εμφανίζει στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τον αριθμό παιδιών,
τον τομέα εργασίας των γυναικών αλλά και ευρύτερα το μοντέλο της
οικογένειας. Το δείγμα της μελέτης ανά περιοχή κατοικίας, όπως ήδη
αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, κατανέμεται ως εξής:
600 γυναίκες (60%) σε μητροπολιτικές περιοχές, 250 γυναίκες
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(25%) σε επαρχιακές περιοχές και 150 γυναίκες (15%) σε αγροτικές
περιοχές.
Εξετάζοντας την περιοχή κατοικίας των γυναικών και το καθεστώς
απασχόλησης παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι ο τόπος κατοικίας σχετίζεται
με τον τομέα απασχόλησης των γυναικών. Έτσι, στις αστικές περιοχές οι περισσότερες γυναίκες (περίπου 70%) εργάζονται ως μισθωτές με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, σε αντίθεση με τις αγροτικές
περιοχές, όπου το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται στο 50%. Ακόμη,
στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό αυτοαπασχόλησης είναι αρκετά
υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό που παρατηρείται στις αστικές
περιοχές.
Γενικά, διαπιστώνεται ότι στα αστικά κέντρα οι γυναίκες απασχολούνται ως μισθωτές (πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης) σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι στην επαρχία, γεγονός που αποδίδεται στις λιγότερες ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης που υπάρχουν στην επαρχία, ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Ως αντιστάθμισμα
σε αυτή την έλλειψη ευκαιριών, οι γυναίκες σε επαρχιακές περιοχές
και αγροτικά κέντρα φαίνεται ότι στρέφονται στην αυτοαπασχόληση
(Πίνακας 7.4.1).
Πίνακας 7.4.1
Καθεστώς απασχόλησης των γυναικών σε σχέση με την περιοχή κατοικίας

Μητροπολιτική
περιοχή
Επαρχιακή
περιοχή
Αγροτική
περιοχή
Σύνολο

Μισθωτές
πλήρους
απασχόλησης
417
(69,73%)
183
(65,12%)
67
(50,76%)

Μισθωτές
μερικής
απασχόλησης
92
(15,38%)
40
(14,23%)
15
(11,36%)

667

147

Αυτοαπασχολούμενες

Σύνολο

89
(14,88%)
58
(20,64%)
50
(37,88%)

598
(100,00%)
281
(100,00%)
132
(100,00%)

197

1.011
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Διερευνώντας των αριθμό των παιδιών του νοικοκυριού σε σχέση
με την περιοχή κατοικίας, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στις αγροτικές περιοχές, οι γυναίκες έχουν σε αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό δύο ή περισσότερα παιδιά (72%), συγκριτικά με τις
γυναίκες που ζουν σε αστικές (53%) ή επαρχιακές περιοχές (56%).
Το γεγονός αυτό συνδέεται με τον τρόπο ζωής, τα πιο παραδοσιακά πρότυπα που επικρατούν στον αγροτικό χώρο σε σχέση με την
οικογένεια και τη μεγαλύτερη οικογενειακή αλληλεγγύη και βοήθεια
(Πίνακας 7.4.2).
Πίνακας 7.4.2
Αριθμός παιδιών ανάλογα με την περιοχή κατοικίας των γυναικών του δείγματος

1 παιδί
2 παιδιά
3+ παιδιά
Σύνολο

Μητροπολιτική
περιοχή
279
(46,97%)
251
(42,26%)
64
(10,77%)
594
(100,00%)

Επαρχιακή
περιοχή
123
(43,31%)
134
(47,18%)
27
(9,51%)
284
(100,00%)

Αγροτική
περιοχή
36
(27,27%)
80
(60,61%)
16
(12,12%)
132
(100,00%)

Σύνολο

438
465
107
1010

Με βάση τα δεδομένα της εμπειρικής έρευνας, μόνο στο 8,6% των
νοικοκυριών (87 νοικοκυριά) υπήρχαν εξαρτώμενα μέλη εκτός παιδιών, ως επί το πλείστον γονείς και πεθερικά. Το μοντέλο της εκτεταμένης οικογένειας συναντάται πλέον σε πολύ λίγες οικογένειες,
εφόσον η πλειοψηφία των γυναικών του δείγματος ζει σε πυρηνικές/
συζυγικές οικογένειες και δεν υπάρχουν άλλα εξαρτώμενα μέλη εκτός
των παιδιών τους.
Τα εξαρτώμενα μέλη είναι, όπως αναφέραμε, στην πλειοψηφία
τους γονείς και πεθερικά, ιδιαίτερα στις αστικές και επαρχιακές περιοχές (αθροιστικά 87,60%, Πίνακας 7.4.3). Εξάλλου, ο αριθμός των
εξαρτώμενων μελών (εκτός των παιδιών) ήταν, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, 1 ή 2 άτομα, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7.4.1.
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Πίνακας 7.4.3
Εξαρτώμενα μέλη ανάλογα με την περιοχή κατοικίας των ερωτώμενων

Γονείς
Πεθερικά
Άλλοι
συγγενείς
Άλλη σχέση
Σύνολο

Μητροπολιτική
περιοχή
34
(58,62%)
15
(25,86%)
8
(13,79%)
1
(1,72%)
58
(100%)

Επαρχιακή
περιοχή
28
(59,57%)
15
(31,91%)
2
(4,26%)
2
(4,26%)
47
(100%)

Αγροτική
περιοχή
4
(66,67%)
0
(0,00%)
2
(33,33%)
0
(0,00%)
6
(100%)

Σύνολο

66
30
12
3
111

Διάγραμμα 7.4.1
Αριθμός εξαρτώμενων μελών (εκτός παιδιών)
60,0%

50,0%

Ποσοστό

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,0%
1

2

4

Αριθµός εξαρτώµενων µελών (εκτός παιδιών)

5
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7.5 Α
 πασχόληση και εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών
και των συντρόφων τους
Στη σχετική βιβλιογραφία (EWL, 2012) επισημαίνεται ότι αν και οι
γυναίκες φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχουν παρόμοιες εκπαιδευτικές και εργασιακές ευκαιρίες με τους άνδρες, οι δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης στη συνέχεια, περιορίζονται εξαιτίας κοινωνικών εμποδίων και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας μελέτης, το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις εργασιακές δυνατότητες αλλά και τις επιλογές των γυναικών, ενώ φαίνεται ότι δρα
προστατευτικά απέναντι στις δυσκολίες που εμφανίζονται σε περίοδο
οικονομικής κρίσης.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο στο πλαίσιο της μελέτης αναλύεται σε
τρεις κατηγορίες:
–	Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό)
–	Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο)
–	Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μεταλυκειακές σπουδές, ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό)
Πίνακας 7.5.1
Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενων γυναικών και των συντρόφων/συζύγων τους
Ερωτώμενη

Σύντροφος

Δημοτικό

1,60%

0,90%

Γυμνάσιο

3,50%

6,00%

Λύκειο

24,20%

34,10%

Μεταλυκειακές σπουδές

23,90%

19,00%

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ

32,80%

27,40%

Μεταπτυχιακό

11,70%

8,10%

Διδακτορικό

2,30%

4,50%

Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 7.5.1 η πλειοψηφία των ερωτώμενων γυναικών έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς το 46,8%
έχει τουλάχιστον Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι γυναί-
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κες απόφοιτες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/Μεταλυκειακές σπουδές
αποτελούν το 51,6%. Αντίστοιχα, οι σύζυγοι/σύντροφοι των γυναικών εμφανίζουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης καθώς 59,1% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/Μεταλυκειακές σπουδές
και μόνο 40% είναι τουλάχιστον κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Όπως παρατηρούμε, συνολικά 70% των γυναικών έχει ακολουθήσει Μεταλυκειακές σπουδές σε σύγκριση με το σαφώς χαμηλότερο
ποσοστό (59%) που αφορά τους συζύγους/συντρόφους τους.
Διερευνώντας τη συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και
την επαγγελματική θέση των γυναικών εμφανίζεται μία στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Συγκεκριμένα, το 72%
των απόφοιτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μισθωτές πλήρους
απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζεται με όρους πλήρους απασχόλησης
είναι 52,5%. Αντίθετα, στις κατηγορίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι γυναίκες απασχολούνται σε μεγαλύτερο
βαθμό ως αυτοαπασχολούμενες (56,2% και 24,5%) και μισθωτές
μερικής απασχόλησης (18,8% και 23%), όπως αποτυπώνεται στον
Πίνακα 7.5.2.
Πίνακας 7.5.2
Σχέση εκπαίδευσης με καθεστώς απασχόλησης ερωτώμενων

Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια
Τριτοβάθμια
Σύνολο

Μισθωτή
μερικής
απασχόλησης
3
(18,80%)
64
(23,00%)
80
(11,30%)
147
(14,70%)

Μισθωτή
πλήρους
απασχόλησης
4
(25,00%)
146
(52,50%)
511
(72,20%)
661
(66,00%)

Αυτοαπασχολούμενη

Σύνολο

9
(56,20%)
68
(24,50%)
117
(16,50%)
194
(19,40%)

16
(100,00%)
278
(100,00%)
708
(100,00%)
1002
(100,00%)

Η σχέση εκπαίδευσης και τομέα απασχόλησης είναι σαφής, όπως
προκύπτει από τον Πίνακα 7.5.3 που ακολουθεί. Συγκεκριμένα, οι
απόφοιτες Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φέρονται να απασχολούνται λιγότερο στον αγροτικό (0,4% έναντι του μέσου όρου απασχόλησης με
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τον τομέα που είναι 1,6%) και τον ιδιωτικό τομέα (68,3% έναντι του
μέσου όρου απασχόλησης με τον τομέα που είναι 70%), ενώ σε μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούνται στον δημόσιο τομέα (29,1% έναντι
του μέσου όρου απασχόλησης με τον τομέα που είναι 26,7%). Το σχετικό εύρημα επιβεβαιώνει την αντίληψη περί σταθερότητας και εξασφάλισης, που παραδοσιακά ενέπνεε ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα.
Οι απόφοιτες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την άλλη, φέρονται να απασχολούνται περισσότερο στον ιδιωτικό (74,4% έναντι
του μέσου όρου απασχόλησης με τον τομέα που είναι 70%) και στον
αγροτικό τομέα (4,1% έναντι του μέσου όρου απασχόλησης με τον
τομέα που είναι 1,6%) παρά στον δημόσιο τομέα (20,7% έναντι του
μέσου όρου απασχόλησης με τον τομέα που είναι 26,7%).
Τέλος, σημαντικό εύρημα αποτελεί το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολούμενων σε ΜΚΟ, καθώς η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι απόφοιτες Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ελάχιστες από
αυτές να είναι απόφοιτες Δευτεροβάθμιας.
Πίνακας 7.5.3
Σχέση εκπαίδευσης με τομέα απασχόλησης ερωτώμενων

Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια
Τριτοβάθμια
Σύνολο

Δημόσιος
τομέας
4
(25,00%)
56
(20,70%)
197
(29,10%)
257
(26,70%)

Ιδιωτικός
τομέας
11
(68,80%)
201
(74,40%)
463
(68,30%)
675
(70,00%)

ΜΚΟ

Αγροτικός

Σύνολο

0
(0,00%)
2
(0,70%)
15
(2,20%)
17
(1,80%)

1
(6,20%)
11
(4,10%)
3
(0,40%)
15
(1,60%)

16
(100%)
270
(100%)
678
(100%)
964
(100%)

Αντίστοιχη συσχέτιση εντοπίζουμε ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και στις μηνιαίες απολαβές των ερωτώμενων, όπως φαίνεται και
στον Πίνακα 7.5.4. Στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, παρατηρείται υψηλότερη συγκέντρωση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναντι αυτών της Τριτοβάθμιας. Αντίθετα, στα κλιμάκια αμοιβών από 900€ και πάνω, παρατηρείται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό
αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που επιβεβαιώνει
ότι η υψηλότερη εκπαίδευση/ειδίκευση συνεπάγεται και υψηλότερες
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αμοιβές. Επιπλέον, παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων για εισοδήματα
μεγαλύτερα των 1.500€, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συσχέτιση
αποδυναμώνεται στα πολύ υψηλά εισοδήματα.
Πίνακας 7.5.4
Σχέση εκπαίδευσης με μηνιαίο εισόδημα ερωτώμενων

Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια
Τριτοβάθμια
Σύνολο

έως
450€

451€
έως
900€

901€
έως
1.500€

1.501€
έως
3.000€

3.001€
έως
5.000€

άνω
των
5.000€

Σύνολο

3
(18,80%)
81
(29,70%)
89
(12,80%)
173
(17,60%)

6
(37,50%)
134
(49,10%)
327
(47,10%)
467
(47,50%)

6
(37,50%)
43
(15,80%)
237
(34,10%)
286
(29,10%)

1
(6,20%)
7
(2,60%)
21
(3,00%)
29
(3,00%)

0
(0,00%)
3
(1,10%)
8
(1,20%)
11
(1,10%)

0
(0,00%)
5
(1,80%)
12
(1,70%)
17
(1,70%)

16
(100%)
273
(100%)
694
(100%)
983
(100%)

Στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό να εξετάσουμε και τη σχέση εκπαίδευσης με τη θέση ευθύνης στο πλαίσιο τις εργασίας που
έχουν οι ερωτώμενες γυναίκες που εργάζονται με καθεστώς μισθωτής
απασχόλησης (Πίνακας 7.5.5). Αν και μικρό ποσοστό του δείγματος
δήλωσε ότι κατέχει θέση ευθύνης (10,1%), η ποσοστιαία αναλογία
των γυναικών με θέση ευθύνης είναι μεγαλύτερη στην κατηγορία της
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (12,2%) συγκριτικά με τις απόφοιτες Δευτεροβάθμιας (4,8%) και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (0%).
Πίνακας 7.5.5
Σχέση επιπέδου εκπαίδευσης με θέση ευθύνης των μισθωτών γυναικών
Χωρίς θέση
ευθύνης

Με θέση ευθύνης

Σύνολο

Πρωτοβάθμια

7 (100,00%)

0 (0,00%)

7 (100%)

Δευτεροβάθμια

197 (95,20%)

10 (4,80%)

207 (100%)

Τριτοβάθμια

505 (87,80%)

70 (12,2%)

575 (100%)

Σύνολο

709 (89,90%)

80 (10,10%)

789 (100%)
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7.6 Ε
 ισοδήματα και απασχόληση: Συγκριτική διερεύνηση
μεταξύ γυναικών του δείγματος και των συντρόφων τους
Η οικονομική κρίση έχει μειώσει ελαφρώς το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, αν και αυτό παρατηρείται, διότι αυξήθηκε ο κίνδυνος φτώχειας των ανδρών περισσότερο από ότι των γυναικών και
όχι επειδή βελτιώθηκε η κατάσταση των γυναικών. Ακόμα, η μελέτη
του EIGE (2014) επισημαίνει ότι χωρίς τις κοινωνικές μεταβιβάσεις,
η κρίση θα δημιουργούσε μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά φτώχειας
στις περισσότερες χώρες τόσο για τους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
Αυτή η ανακατανομή υπήρξε σημαντική για τη μείωση του χάσματος
μεταξύ των φύλων και στα ποσοστά φτώχειας.
Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 7.6.1, το ποσοστό των γυναικών
του δείγματος είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό των συζύγων/συντρόφων τους στις υψηλές εισοδηματικές κατηγορίες, δηλαδή πάνω
από 901 ευρώ μηνιαίως. Αντίθετα, στις κατηγορίες που αφορούν χαμηλές μηνιαίες απολαβές, δηλαδή μέχρι 900 ευρώ, παρατηρούνται
υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες.
Διάγραμμα 7.6.1
Εισόδημα ερωτώμενων και εισόδημα συζύγου/συντρόφου τους
60,0%

47,8

50,0%

41,6
40,0%

33,9
28,8

30,0%

20,0%

10,0%

17,4
10,0

8,7
3,1

0,0%

Μέχρι 450

451-900

901-1500
Eισόδηµα ερωτώµενης

1501-3000

1,1

2,8

3001-5000

Eισόδηµα συντρόφου

1,7 2,8
5000+
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Το Διάγραμμα 7.6.2 παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες, οι
οποίες αναδεικνύουν τον συσχετισμό ανάμεσα στις μηνιαίες απολαβές και τις ημερήσιες ώρες απασχόλησης των γυναικών. Παρατηρείται, λοιπόν, μία διαρκώς ανοδική πορεία ωρών ημερήσιας απασχόλησης μέχρι την εισοδηματική κατηγορία των 1.501-3.000 ευρώ,
την οποία, όμως, 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, ενώ
οι γυναίκες οι οποίες αμείβονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες
(901-1.500 ευρώ και 1.501-3.000 ευρώ) εργάζονται περίπου 8,5
έως και 9 ώρες ημερησίως. Στην πολύ υψηλή εισοδηματική κατηγορία (5000+) οι ώρες εργασίας μειώνονται.
Διάγραμμα 7.6.2
Ώρες επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών ημερησίως
σε σχέση με το εισόδημα
10
9
8
7
6
5

Μέχρι 450

451-900

901-1500

1501-3000

3001-5000

5000+

Συνεχίζοντας την συγκριτική μας διερεύνηση στο καθεστώς απασχόλησης φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα
στην επαγγελματική θέση των γυναικών και σε αυτή του συζύγου/
συντρόφου τους. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η πλειοψηφία (64,46%)
των γυναικών που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
έχει σύντροφο/σύζυγο που εργάζεται με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. Αντίθετα, για τις μισθωτές μερικής απασχόλησης το ποσοστό
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που έχουν σύζυγο απασχολούμενο με καθεστώς μερικής απασχόλησης είναι μόλις 6,54%. Τέλος, όσον αφορά την κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών του δείγματος, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία αυτών (59,6%) έχει σύζυγο/σύντροφο που είναι και αυτός
αυτοαπασχολούμενος (Πίνακας 7.6.1).
Συνεπώς, παρατηρούμε ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης ο ένας
τουλάχιστον εκ των δυο συζύγων/συντρόφων, αλλά και πολύ συχνά
και οι δυο σύζυγοι, απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Πίνακας 7.6.1
Επαγγελματική θέση ερωτώμενων σε σχέση με του συντρόφου/συζύγου

Μισθωτή πλήρους
απασχόλησης
Μισθωτή μερικής
απασχόλησης
Αυτοαπασχολούμενη
Σύνολο

Μισθωτός
πλήρους
απασχόλησης
341
(64,46%)
56
(52,34%)
62
(38,51%)
459
(57,59%)

Μισθωτός
μερικής
απασχόλησης
12
(2,27%)
7
(6,54%)
3
(1,86%)
22
(2,76%)

Αυτόαπασχολούμενος
176
(33,27%)
44
(41,12%)
96
(59,63%)
316
(39,65%)

Σύνολο

529
(100%)
107
(100%)
161
(100%)
797
(100%)

7.7 Η
 επίδραση της κρίσης στην επαγγελματική
απασχόληση των γυναικών
Προκειμένου να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επαγγελματική απασχόληση των γυναικών, στο ερωτηματολόγιο της εμπειρικής έρευνας οι συμμετέχουσες απαντούσαν σε σχετική ερώτηση για το καθεστώς απασχόλησής τους κατά το 2010. Στον
παρακάτω πίνακα, εντοπίζουμε την επίδραση της οικονομικής κρίσης
στην εργασιακή πραγματικότητα των ερωτώμενων.
Αρχικά, βλέπουμε ότι από όσες εργάζονταν την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα (2016) ως μισθωτές με καθεστώς μερικής απασχόλησης μόλις το ένα τρίτο από αυτές (36,14%) ήταν μερικής απασχόλη-
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σης και το έτος 2010, ενώ το 59,04% από αυτές, το 2010 εργαζόταν
με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (Πίνακας 7.7.1).
Αντίθετα, αυτές που τώρα εργάζονται ως μισθωτές πλήρους απασχόλησης, εργάζονταν με το ίδιο καθεστώς και το 2010 σε μεγάλο
ποσοστό (87,12%). Οι αυτοαπασχολούμενες που συμμετείχαν στην
έρευνα δήλωσαν ότι το 2010 ήταν πάλι αυτοαπασχολούμενες σε
ποσοστό 53,34% και μισθωτές πλήρους απασχόλησης σε ποσοστό
43,70%. Παρατηρείται συνεπώς ότι μεγάλο μέρος των πρότινος απασχολούμενων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στράφηκε στην
αυτοαπασχόληση την περίοδο της κρίσης.
Πίνακας 7.7.1
Σύγκριση καθεστώτος απασχόλησης των γυναικών σήμερα σε σχέση με το 2010

Μισθωτή μερικής
απασχόλησης (2016)
Μισθωτή πλήρους
απασχόλησης (2016)
Αυτοαπασχολούμενη
(2016)
Σύνολο

Μισθωτή
μερικής
απασχόλησης
(2010)

Μισθωτή
πλήρους
απασχόλησης
(2010)

Αυτόαπασχολούμενη
(2010)

Σύνολο

30
(36,14%)
39
(7,98%)
4
(2,96%)

49
(59,04%)
426
(87,12%)
59
(43,70%)

4
(4,82%)
24
(4,91%)
72
(53,34%)

83
(100%)
489
(100%)
135
(100%)

73

534

100

707

Στο σύνολο του δείγματος, την περίοδο 2010-2016 παρατηρείται σημαντική αύξηση των ποσοστών των εργαζόμενων με καθεστώς
μερικής απασχόλησης, της τάξης του 41%, και των αυτοαπασχολούμενων, της τάξης του 38%. Αντίθετα, σημειώνεται μείωση (13%) του
ποσοστού των γυναικών μισθωτών πλήρους απασχόλησης, όπως
προκύπτει από τον Πίνακα 7.7.2. Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν τις έντονες ανακατατάξεις που έχουν συντελεστεί στο εργασιακό
πεδίο τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Ενδεικτικό της οικονομικής αλλά και κοινωνικής αβεβαιότητας
που επικρατεί στην Ελλάδα της κρίσης, είναι και το ποσοστό των ερωτώμενων γυναικών που θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό (συνολικά
52,1%) το ενδεχόμενο απώλειας της κύριας εργασίας τους σε διάστη-
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Πίνακας 7.7.2
Καθεστώς απασχόλησης το 2016 και το 2010 για το σύνολο του δείγματος
2010

Μισθωτές πλήρους
απασχόλησης
Μισθωτές μερικής
απασχόλησης
Αυτοαπασχολούμενες

535
(75,57%)
73
(10,31%)
100
(14,12%)

2016

- 13%
+ 41%
+ 38%

666
(65,90%)
147
(14,60%)
197
(19,50%)

μα 6 μηνών από τη διεξαγωγή της έρευνας. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα
υψηλό είναι το ποσοστό του δείγματος (προσεγγίζει το 78%) που θεωρεί μάλλον ή πολύ απίθανο το ενδεχόμενο εύρεσης άλλης εργασίας
με παρόμοιες απολαβές (Πίνακας 7.7.3).
Πίνακας 7.7.3
Ενδεχόμενο απώλειας εργασίας σε 6 μήνες/εύρεσης εργασίας με παρόμοιο μισθό

Πολύ πιθανό
Αρκετά πιθανό

απώλεια κύριας εργασίας
σε 6 μήνες
31,00%

εύρεση άλλης εργασίας
με παρόμοιο μισθό
6,50%

21,10%

15,80%

Μάλλον απίθανο

32,00%

33,40%

Πολύ απίθανο

15,90%

44,30%

Διερευνώντας σε μεγαλύτερο βάθος τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, παρατηρούμε ότι τα 2/3 των μισθωτών μερικής απασχόλησης εκφράζουν φόβο απώλειας της εργασίας τους το προσεχές διάστημα, ενώ μόλις το 1/3 εξ αυτών νιώθει σχετική ασφάλεια.
Υψηλό είναι το επίπεδο αβεβαιότητας και μεταξύ των εργαζομένων
σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης με περισσότερες από τις μισές
ερωτώμενες να θεωρούν το ενδεχόμενο απώλειας της εργασίας τους
το επόμενο εξάμηνο αρκετά έως πολύ πιθανό (Πίνακας 7.7.4). Ως
προς το ενδεχόμενο εύρεσης εργασίας ανάλογων απολαβών, παρατηρούμε ότι τόσο οι μισθωτές πλήρους απασχόλησης όσο και οι αυτοαπασχολούμενες το θεωρούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (80%)
μάλλον απίθανο ή πολύ απίθανο. Το ποσοστό των μισθωτών μερικής
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απασχόλησης που θεωρεί το παραπάνω ενδεχόμενο πιθανό είναι σαφώς αυξημένο (34,30%) γεγονός που πιθανά αντανακλά το χαμηλό
επίπεδο απολαβών της εν λόγω κατηγορίας.
Πίνακας 7.7.4
Επαγγελματική αβεβαιότητα σε σχέση με το καθεστώς απασχόλησης

Μισθωτές μερικής
απασχόλησης
Ενδεχόμενο
Μισθωτές πλήρους
απώλειας εργασίας
απασχόλησης
το επόμενο 6μηνο
Αυτό-απασχολούμενες
Ενδεχόμενο
εύρεσης άλλης
εργασίας με
παρόμοιο μισθό

Μισθωτές μερικής
απασχόλησης
Μισθωτές πλήρους
απασχόλησης
Αυτό-απασχολούμενες

Πιθανό

Απίθανο

ΣΥΝΟΛΟ

95
(66,90%)
338
(51,90%)
80
(41,80%)
48
(34,30%)
130
(20,00%)
40
(20,90%)

47
(33,10%)
314
(48,10%)
111
(58,20%)
92
(65,70%)
520
(80,00%)
151
(79,10%)

142
(100%)
652
(100%)
191
(100%)
140
(100%)
650
(100%)
191
(100%)

Διερευνώντας με έλεγχο chi square τα παραπάνω ερωτήματα σε σχέση με τον τομέα εργασίας, παρατηρούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση
οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.
Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι ο τομέας απασχόλησης επηρεάζει
το φόβο των ερωτώμενων για την απώλεια της εργασίας τους, με τις
γυναίκες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα να απαντάνε σε μεγάλο
ποσοστό ότι το θεωρούν πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό (57,60%),
ενώ αυτές που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα να απαντάνε σε
ανάλογο ποσοστό (58,60%) ότι το θεωρούν μάλλον απίθανο ή πολύ
απίθανο. Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι παρά τη μονιμότητα που
σχετίζεται με την απασχόληση στο Δημόσιο τομέα, είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό των εργαζόμενων που θεωρούν πιθανό να απωλέσουν
τη θέση εργασίας τους – συνέπεια εμφανώς της αντίληψης περί των
μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας.
Όσον αφορά την συγκριτική διερεύνηση της εύρεσης εργασίας με
παρόμοιο μισθό σε κάθε τομέα απασχόλησης, παρατηρούμε ότι οι εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα πιστεύουν πως είναι πιθανό να βρουν
μια δουλεία με ανάλογες απολαβές σε ποσοστό μόλις 17%. Αντιθέ-
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τως στον ιδιωτικό τομέα, πιθανά λόγω των ήδη περιορισμένων απολαβών, το ποσοστό των γυναικών που θεωρούν πιθανό να βρουν
μια δουλειά με παρόμοιο μισθό είναι αισθητά υψηλότερο (23,90%)
όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.7.5.
Τα παραπάνω αποτελέσματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι
εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα εργάζονται σε ευνοϊκότερες οικονομικά συνθήκες σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και σε ασφαλέστερο περιβάλλον όσον αφορά τον κίνδυνο απώλειας της θέσης
εργασίας τους.
Πίνακας 7.7.5
Επαγγελματική αβεβαιότητα σε σχέση με τον τομέα εργασίας

Δημόσιος τομέας
Ιδιωτικός τομέας
Ενδεχόμενο
απώλειας εργασίας
το επόμενο 6μηνο ΜΚΟ
Αγροτικός τομέας
Δημόσιος τομέας
Ενδεχόμενο
εύρεσης άλλης
εργασίας με
παρόμοιο μισθό

Ιδιωτικός τομέας
ΜΚΟ
Αγροτικός τομέας

Πιθανό

Απίθανο

ΣΥΝΟΛΟ

103
(41,40%)
384
(57,60%)
9
(50,00%)
4
(26,70%)
42
(17,00%)
159
(23,90%)
8
(44,40%)
5
(33,30%)

146
(58,60%)
282
(42,40%)
9
(50,00%)
11
(73,30%)
205
(83,00%)
505
(76,10%)
10
(55,60%)
10
(66,70%)

249
(100%)
666
(100%)
18
(100%)
15
(100%)
247
(100%)
664
(100%)
18
(100%)
15
(100%)

Όπως έχει επισημανθεί, η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει
νέες προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορέσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλες οι χώρες
σε παγκόσμιο επίπεδο να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Οι γυναίκες θίγονται περισσότερο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής γιατί υπερεκπροσωπούνται στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και στους χαμηλά
αμειβόμενους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα είναι πιο ευάλωτες στις
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ατομικές διαπραγματεύσεις μισθών και στους εκβιασμούς εργοδοτών
για την επιβολή όρων και συνθηκών εργασίας που καταστρατηγούν τα
δικαιώματά τους (EWL, 2012).

7.8 Σύνοψη
Οι τάσεις που διαπιστώθηκαν, ως προς τα δημογραφικά - οικονομικά
χαρακτηριστικά των ερωτώμενων γυναικών και ως προς τη σύνθεση
και το μέγεθος των νοικοκυριών, δεν διαφέρουν από τις γενικότερες
τάσεις που παρατηρούνται στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την πρόσφατη περίοδο.
Οι περισσότερες γυναίκες (90%) ζουν με σύζυγο/σύντροφο και
έχουν 1 έως 2 παιδιά, ενώ σε πολύ λίγα νοικοκυριά υπάρχουν εξαρτώμενα μέλη, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το κυρίαρχο σχήμα οικογένειας στην Ελλάδα είναι αυτό της πυρηνικής/συζυγικής οικογένειας.
Σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα και τα εργασιακά χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκε σαφώς η επίδραση της κρίσης στην απασχόληση
των γυναικών δεδομένου ότι μειώνεται η αναλογία των απασχολούμενων γυναικών με καθεστώς πλήρης απασχόλησης, ενώ αυξάνεται
αντίστοιχα το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή ως αυτοαπασχολούμενες. Επιπλέον, αν
και οι γυναίκες έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης συγκριτικά με
αυτό των συζύγων/συντρόφων τους, έχουν μικρότερο μηνιαίο εισόδημα από αυτούς, τάση η οποία επιβεβαιώνεται από την σχετική βιβλιογραφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως, η υψηλότερη μόρφωση,
συνεπάγεται και υψηλότερα εισοδήματα και για την περίπτωση των
γυναικών του δείγματος.
Οι αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης επιβεβαιώνουν τη σχετική βιβλιογραφία όσον αναφορά την επίδραση και τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στη γυναικεία απασχόληση, με την ανασφάλεια
όσον αφορά τη διατήρηση της εργασίας μελλοντικά, την εξισορρόπηση
προς τα κάτω των έμφυλων διαφορών στην απασχόληση, την υψηλή
ανεργία, τις διαφορές στους μισθούς και τις αποδοχές και τη γενικότερη αβεβαιότητα στο χώρο της εργασίας (Βλ. Μέρος Α΄, Κεφάλαιο 3.2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

H συμφιλίωση επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής σε διαφορετικές
συνθήκες και χαρακτηριστικά
απασχόλησης και ο ελεύθερος χρόνος
των γυναικών

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος, η έννοια “work-life
balance”/«συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής
ζωής» αναφέρεται σε τρεις σφαίρες του χρόνου ενός ατόμου: (α) στην
αμειβόμενη εργασία (δημόσια σφαίρα), (β) στη μη αμειβόμενη εργασία (ιδιωτική σφαίρα) που αφορά τη φροντίδα των ανήλικων και
εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (και τις οικιακές εργασίες και (γ)
στον ελεύθερο χρόνο που το άτομο διαθέτει (δημόσια και ιδιωτική
σφαίρα). Ωστόσο, ο διαχωρισμός των τριών αυτών τομέων δεν είναι
σαφής και υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, δηλ. αυτό που ευρύτερα ονομάζεται “work-life conflict”/«σύγκρουση εργασιακής και
ιδιωτικής ζωής» (European Parliament 2016, σελ. 6).
Στο κεφάλαιο αυτό διερευνώνται οι συνθήκες και οι πρακτικές
συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των γυναικών
και των συζύγων/συντρόφων τους σε σχέση με τα κοινωνικά και οικονομικά τους χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα 8.1
καταγράφεται ο χρόνος απασχόλησης στην επαγγελματική αλλά και
στη μη αμειβόμενη εργασία (οικιακή εργασία) των γυναικών και των
συζύγων/συντρόφων τους ανά τομέα απασχόλησης και ανά είδος εργασίας, ενώ στο τέλος της ενότητας παρατίθεται ένα στατιστικό μοντέλο προσδιορισμού των μεταβλητών που σχετίζονται με το χρόνο
επαγγελματικής απασχόλησης των ερωτώμενων. Ακολούθως, στην
ενότητα 8.2 εξετάζεται ο χρόνος απασχόλησης των συζύγων/συντρό-
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φων σε οικογενειακές υποχρεώσεις, σε σχέση με τα οικογενειακά χαρακτηριστικά (αριθμός παιδιών και ηλικία μικρότερου παιδιού), ενώ
στην ενότητα 8.3 διερευνάται το είδος της βοήθειας που προσφέρει ο
σύζυγος/σύντροφος στην καθημερινή ζωή. Ο χρόνος που διατίθεται
για τη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (εκτός παιδιών) από τις γυναίκες και τους συντρόφους/συζύγους τους. αναλύεται στην ενότητα 8.4. Η ύπαρξη ή απουσία ελεύθερου χρόνου των γυναικών εξετάζεται στην επόμενη ενότητα (8.5), ενώ, τέλος, στην ενότητα 8.6 εξετάζεται ο χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης σε σχέση
με την ισότιμη (ή μη) συμμετοχή των συζύγων στις οικογενειακές
υποχρεώσεις και παρατίθεται ένα οικονομετρικό μοντέλο σχετικά με
τη συμμετοχή των γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις και τους
διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες που επιδρούν σε αυτή.

8.1 Χ
 ρόνος επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών και
συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Εξετάζοντας τον χρόνο επαγγελματικής απασχόλησης (μέσος όρος
ημερήσιας απασχόλησης) ανά τομέα εργασίας, διαπιστώνουμε ότι
οι γυναίκες που απασχολούνται στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό
τομέα προσεγγίζουν τις 8 ώρες ημερήσιας απασχόλησης κατά μέσο
όρο (Διάγραμμα 8.1.1). Ακολουθούν οι ερωτώμενες που εργάζονται
σε ΜΚΟ (7,56 ώρες), ενώ όσες απασχολούνται στον αγροτικό τομέα
εργάζονται σαφώς λιγότερες ώρες, περίπου 5,6 ώρες ημερησίως κατά
μέσο όρο. Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό των μέσων όρων συνυπολογίζονται τα ευέλικτα καθεστώτα μερικής απασχόλησης.
Προκειμένου να δούμε πως διαμορφώνεται η καθημερινότητα των
γυναικών διερευνήσαμε στη συνέχεια τις ώρες που αφιερώνουν οι
γυναίκες στις οικιακές εργασίες και στη φροντίδα των παιδιών (Διάγραμμα 8.1.2) ανά τομέα εργασίας καθημερινά. Διαπιστώνουμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι οι εργαζόμενες στον αγροτικό τομέα αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα του σπιτιού και
των παιδιών (4,5 ώρες για τη φροντίδα του σπιτιού και 4,3 ώρες για
τη φροντίδα των παιδιών) σε σχέση με αυτές που εργάζονται στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και στις ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, οι
γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αφιερώ-
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Διάγραμμα 8.1.1
Ώρες επαγγελματικής απασχόλησης ημερησίως
ανά επαγγελματικό τομέα (μέσος όρος)

Αγροτικός τοµέας

5.60

ΜΚΟ

7.56

7.84

Ιδιωτικός τοµέας

7.97

Δηµόσιο

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Διάγραμμα 8.1.2
Ώρες για οικιακές εργασίες και φροντίδα παιδιών ημερησίως (μέσοι όροι)
ανά επαγγελματικό τομέα (γυναίκες)

4.3

Αγροτικός τοµέας

4.5
2.5

ΜΚΟ

2.5
3.2

Ιδιωτικός τοµέας

2.8
3.3

Δηµόσιο

3.1
0

0.5

1

1.5

2

‘Ωρες φροντίδας παιδιών

2.5

3

3.5

4

‘Ωρες για φροντίδα σπιτιού

4.5

5
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νουν περίπου 3 ώρες για τις οικιακές εργασίες καθώς και 3 ώρες για
τη φροντίδα των παιδιών τους. Οι εργαζόμενες στις ΜΚΟ αφιερώνουν
ελαφρώς λιγότερο χρόνο (περίπου 2,5 ώρες για κάθε κατηγορία).
Προκειμένου να σχηματίσουμε μία εικόνα για τον τρόπο κατανομής
των καθημερινών επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
ανάμεσα στους δυο συζύγους/συντρόφους, εξετάσαμε συγκριτικά τους
χρόνους (ώρες) απασχόλησης των ερωτώμενων γυναικών και των συζύγων/συντρόφων τους σε αυτές. Στον Πίνακα 8.1.1 παρουσιάζονται
πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία οι άντρες
εργάζονται καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 40-45 λεπτά περισσότερο στον τομέα της επαγγελματικής απασχόλησης συγκριτικά με τις
γυναίκες, οι οποίες εργάζονται λίγο λιγότερο (περίπου 7,8 ώρες έναντι 8,5 ώρες των ανδρών). Αντίθετα, όμως οι γυναίκες αφιερώνουν
σχεδόν διπλάσιο χρόνο σε σχέση με τον σύζυγο/σύντροφό τους τόσο
στις καθημερινές οικιακές εργασίες (2,8 ώρες έναντι 1,1 ώρες των ανδρών) όσο και στη φροντίδα των παιδιών (3,2 ώρες έναντι 1,8 ώρες).
Πίνακας 8.1.1
Ώρες απασχόλησης σε επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις
Μέσος
όρος

Τυπική
απόκλιση

10ο
εκατοστιαίο
σημείο*

90ο
εκατοστιαίο
σημείο*

7,8

1,9

5

10

0,9

2,2

0,1

2

2,8

1,7

1

5

3,2

1,9

1

5

8,5

2,7

6

11

1

1,6

0,1

2

Οικογενειακές
υποχρεώσεις

1,1

1,6

≈0

3

Φροντίδα παιδιών

1,8

1,7

≈0

3

Σύζυγος/Σύντροφος

Ερωτώμενη

Ώρες ημερησίως

Επαγγελματική
απασχόληση
Μετακίνηση
Οικογενειακές
υποχρεώσεις
Φροντίδα παιδιών
Επαγγελματική
απασχόληση
Μετακίνηση

* Τιμή 10% στο 10ο εκατοστιαίο σημείο, σημαίνει ότι 10% του δείγματος βρίσκεται κάτω από
τη συγκεκριμένη τιμή.
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Ακόμη διαπιστώθηκε, ότι η οικογενειακή κατάσταση δεν διαφοροποιεί σημαντικά τις ώρες καθημερινής επαγγελματικής απασχόλησης (Πίνακας 8.1.2), καθώς οι γυναίκες που είναι παντρεμένες ή
που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τους συντρόφους τους
αφιερώνουν 7,81 ώρες ημερησίως κατά μέσο όρο σε σχέση με τις
ερωτώμενες που ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι οποίες απασχολούνται επαγγελματικά κατά 7,92 ώρες αντίστοιχα.
Αντίθετα, οι ώρες ημερήσιας απασχόλησης για τη φροντίδα του
σπιτιού και των παιδιών διαφέρει στατιστικά σημαντικά στις δύο κατηγορίες γυναικών, όπως προκύπτει με χρήση του στατιστικού ελέγχου Student’s t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες που είναι παντρεμένες ή που έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης με τους συντρόφους τους αφιερώνουν περισσότερο χρόνο κατά μέσο όρο τόσο για τις οικιακές εργασίες καθημερινά (2,91 ώρες έναντι 2,52 ωρών) όσο και για τη φροντίδα των
παιδιών τους σε σχέση με τις υπόλοιπες γυναίκες (3,26 ώρες έναντι
2,81 ωρών καθημερινά) γεγονός που πιθανόν συνδέεται και με την
ηλικία των παιδιών.
Πίνακας 8.1.2
Ώρες συνολικής απασχόλησης ημερησίως,
σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση
N

Μέσος
όρος

Τυπική
απόκλιση

Παντρεμένη/
Σύμφωνο

884

7,81

1,95

Υπόλοιπες
Κατηγορίες

125

7,92

1,96

Παντρεμένη/
Σύμφωνο

877

2,91

1,7

Υπόλοιπες
Κατηγορίες

121

2,52

1,29

Παντρεμένη/
Σύμφωνο

868

3,26

2,36

Υπόλοιπες
Κατηγορίες

120

Φροντίδα
παιδιών

Οικιακές
εργασίες

Επάγγελμα

Ώρες Απασχόλησης

2,81

1,68

p-value

Cohen’s
d

0,570

0,06

0,015

0,24

0,046

0,20
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Ο χρόνος επαγγελματικής απασχόλησης αποτελεί, όπως διαπιστώνεται και πο πάνω, βασικό παράγοντα προκειμένου να επιτευχθεί η
αποτελεσματική εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
σήμερα. Για το λόγο αυτό, σε αυτό το σημείο αναπτύσσεται ένα οικονομετρικό μοντέλο με αναφορά στους συντελεστές που καταδεικνύουν
το συσχετισμό ανάμεσα σε στατιστικά σημαντικές μεταβλητές και στις
ημερήσιες ώρες επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών.
Στον Πίνακα 8.1.3, αναπτύσσουμε ένα στατιστικό μοντέλο μέσω
του οποίου εντοπίζουμε μία ευθέως ανάλογη σχέση για τους θετικούς
συντελεστές και αρνητική σχέση, όταν παρουσιάζονται αρνητικοί συντελεστές.
Όσον αφορά το εισόδημα, όσο υψηλότερες απολαβές έχει η ερωτώμενη, τόσο περισσότερο χρόνο απασχολείται επαγγελματικά ημερησίως. Αντίθετα, όσο χαμηλότερα είναι τα τυπικά προσόντα των
ερωτώμενων (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) τόσο
λιγότερες είναι και οι ώρες επαγγελματικής απασχόλησής τους.
Επιπλέον, οι γυναίκες που κάνουν χρήση προγραμμάτων, όπως
Βοήθεια στο σπίτι, Επιδοτούμενα θερινά προγράμματα ή και Ιδιωτικά
θερινά προγράμματα, απασχολούνται περισσότερες ώρες στην εργασία
τους. Αντίθετα, όσες κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, των Ολοήμερων σχολείων ή τα παιδιά τους
φοιτούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εργάζονται λιγότερες ώρες.
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι κάποιες διευκολύνσεις δεν αυξάνουν τις
ώρες επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών – πιθανά απλώς να
απελευθερώνουν χρόνο ενασχόλησής τους με τη φροντίδα του σπιτιού
ή/και της οικογένειας. Άλλοι παράγοντες που δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας πιθανόν να προσδιορίζουν περισσότερο τον
βαθμό επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών (Πίνακας 8.1.3).
Με βάση τα παρακάτω στοιχεία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
η πραγματοποίηση των οικιακών εργασιών καθώς και οι εργασίες
φροντίδας των παιδιών, επιβαρύνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις μητέρες (6 ώρες συνολικά ημερησίως κατά μέσο όρο) σε σχέση με τους
πατέρες (2,9 ώρες συνολικά ημερησίως κατά μέσο όρο). Συνυπολογίζοντας το χρόνο επαγγελματικής απασχόλησης, οι ερωτώμενες εργάζονται (πλην των μετακινήσεων) συνολικά 13,8 ώρες ημερησίως,
έναντι 11,4 ωρών των συζύγων/συντρόφων τους (Πίνακας 8.1.1.
ανωτέρω).
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Πίνακας 8.1.3
Στατιστικό μοντέλο: Ώρες απασχόλησης και προσδιοριστικοί παράγοντες
Ανεξάρτητες μεταβλητές:

Εξαρτημένη μεταβλητή:
Ώρες επαγγελματικής απασχόλησης
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

Αστικές περιοχές

-0,55

0,004

Κέντρα απασχόλησης

-0,43

0,004

Δημόσιοι παιδικοί 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

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και είναι ευρέως αποδεκτό, παρατηρείται άνιση κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων στο πλάισιο του ιδιωτικού βίου η οποία συνδέεται
άμεσα με τις έμφυλες ανισότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν παρόμοιες τάσεις και επιβεβαιώνουν ότι η συμφιλίωση εργασίας και οικογενειακής ζωής αποτελεί βασικό παράγοντα για την
ισότητα των φύλων.

8.2 Ο
 ικογενειακά χαρακτηριστικά και συμβολή του συζύγου
στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
της γυναίκας
Όπως αναφέρεται στο πρώτο μέρος του τόμου, η Ελλάδα παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι μία 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 ενδέχεται να αποτελεί λόγο για την εξαιρετικά περιορι-
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σμένη ικανοποίησή τους από την ισορροπία μεταξύ οικογενειακών
και επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Διερευνώντας τους χρόνους των συζύγων, όπως προαναφέραμε, ο
σύζυγος/σύντροφος απασχολείται σχεδόν 8,5 ώρες ημερησίως, ενώ
η γυναίκα αγγίζει περίπου τις 8 ώρες (Πίνακας 8.2.1). Όσον αφορά
όμως την ενασχόληση του ζευγαριού με τη φροντίδα των παιδιών σε
σχέση με τον αριθμό και την ηλικία των παιδιών προκύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία αποτυπώνονται στον Πίνακα 8.2.2. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που υπάρχει ένα μόνο παιδί, ο χρόνος
απασχόλησης της γυναίκας με το παιδί είναι σχεδόν διπλάσιος από
τον χρόνο του συζύγου/συντρόφου (3,3 ώρες και 1,77 ώρα αντίστοιχα), ενώ στην περίπτωση των δύο ή περισσότερων παιδιών η διαφορά αυτή μειώνεται (3,15 ώρες και 1,9 ώρες αντίστοιχα).
Πίνακας 8.2.1
Ώρες ημερήσιας επαγγελματικής απασχόλησης γυναίκας
και συζύγου/συντρόφου
Χρόνος επαγγελματικής
απασχόλησης γυναίκας

Χρόνος επαγγελματικής
απασχόλησης συντρόφου

Μέσος όρος

7,83

8,43

Τυπική απόκλιση

1,94

2,75

Πίνακας 8.2.2
Ώρες φροντίδας παιδιών ημερησίως, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών

1 παιδί

Χρόνος σε φροντίδα παιδιών
της γυναίκας

Χρόνος σε φροντίδα παιδιών
του συζύγου/συντρόφου

3,30

1,77

2+ παιδιά

3,15

1,90

Σύνολο

3,21

1,80

Σε σχέση με την ηλικία του μικρότερου παιδιού παρατηρείται ότι
ανεξάρτητα από την ηλικία του, η γυναίκα αφιερώνει για τη φροντίδα
του/των παιδιού/-ών σχεδόν διπλάσιο χρόνο καθημερινά συγκριτικά με το χρόνο του συζύγου/συντρόφου της. Παράλληλα, βάσει των
δεδομένων του Πίνακα 8.2.3, γίνεται αντιληπτή η αντιστρόφως ανά-
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λογη σχέση χρόνου απασχόλησης των δύο γονέων με τη φροντίδα
του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του, καθώς όσο μεγαλύτερη ηλικία έχει το παιδί τόσο λιγότερο χρόνο διαθέτουν γι’αυτό ημερησίως
και οι δυο γονείς.
Πίνακας 8.2.3
Ώρες φροντίδας παιδιών ημερησίως,
ανάλογα με την ηλικία του μικρότερου παιδιού
Χρόνος σε φροντίδα
παιδιών της γυναίκας

Χρόνος σε φροντίδα παιδιών
του συζύγου/συντρόφου

< 6 ετών

4,09

2,17

6 έως 11 ετών

2,84

1,74

11 +

2,34

1,37

Σύνολο

3,21

1,85

Γενικά, διαπιστώνουμε σαφή υπεροχή των γυναικών στην ενασχόλησή τους με τα παιδιά σε σχέση με τους συζύγους/συντρόφους τους,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών και την ηλικία του μικρότερου παιδιού, και συγχρόνως μια σταδιακή μείωση του χρόνου καθημερινής ενασχόλησης με τη φροντίδα τους, όσο αυτά μεγαλώνουν.
Εξετάζοντας, στη συνέχεια, τις ώρες που διαθέτουν καθημερινά οι
γυναίκες και οι άντρες για την πραγματοποίηση των οικιακών εργασιών, παρουσιάζονται παρόμοιες τάσεις με αυτές της ενασχόλησης του
ζευγαριού με τη φροντίδα των παιδιών. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 8.2.4, οι γυναίκες αφιερώνουν υπερδιπλάσιο χρόνο κατά μέσο
όρο καθημερινά στον τομέα των οικιακών εργασιών συγκριτικά με
τους συζύγους τους (2,88 ώρες έναντι 1,12 ώρες).
Πίνακας 8.2.4
Ώρες οικιακών εργασιών ημερησίως των ερωτώμενων και των συντρόφων τους
Χρόνος απασχόλησης
Χρόνος απασχόλησης
σε οικιακές εργασίες γυναίκας σε οικιακές εργασίες συντρόφου

Μέσος όρος

2,88

1,12

Τυπική απόκλιση

1,67

1,61
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Ο αριθμός των παιδιών επιβαρύνει και τους δύο γονείς καθημερινά (μισή ώρα) στον τομέα των οικιακών εργασιών, περισσότερο
δε τις γυναίκες που έχουν επιφορτιστεί με πολλαπλούς ρόλους, με
αποτέλεσμα να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε σχέση με τους συζύγους/συντρόφους τους (Πίνακας 8.2.5).
Πίνακας 8.2.5
Ώρες οικιακών εργασιών ημερησίως σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών
Χρόνος απασχόλησης
σε οικιακές εργασίες γυναίκας

Χρόνος απασχόλησης
σε οικιακές εργασίες συντρόφου

1 παιδί

2,52

1,25

2+ παιδιά

3,16

1,80

Σύνολο

2,88

1,12

Η ηλικία του μικρότερου παιδιού αυξάνει τις ώρες που αφιερώνουν και οι δύο γονείς στην πραγματοποίηση των οικιακών εργασιών
καθημερινά αντίθετα από ότι αναμενόταν. Όπως γίνεται φανερό από
τον Πίνακα 8.2.6, όσο μεγαλύτερη ηλικία έχει το μικρότερο παιδί
(12+ χρόνια) τόσο περισσότερες ώρες ασχολούνται καθημερινά με
τις οικιακές εργασίες, γεγονός που ίσως συνδέεται με τις αυξημένες
υποχρεώσεις των παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας.
Πίνακας 8.2.6
Ώρες οικιακών εργασιών ημερησίως
ανάλογα με την ηλικία του μικρότερου παιδιού
Χρόνος απασχόλησης
σε οικιακές εργασίες γυναίκας

Χρόνος απασχόλησης
σε οικιακές εργασίες συντρόφου

< 6 ετών

2,72

1,03

6 έως 12 ετών

2,83

1,09

12 +

3,17

1,29

Σύνολο

2,88

1,12

Τέλος, στον πίνακα 8.2.7 παρατίθενται οι συντελεστές συσχέτισης
της ηλικίας των μικρότερων παιδιών με τις ώρες που αφιερώνει το
ζευγάρι για τις οικιακές εργασίες αλλά και τη φροντίδα των παιδιών
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ημερησίως. Παρατηρείται μία ευθέως ανάλογη σχέση για τους συντελεστές συσχέτισης που προσεγγίζουν τη μονάδα, ενώ οι συντελεστές που προσεγγίζουν το 0 δεν διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο.
Αντίθετα, όταν υπάρχει αρνητικός συντελεστής, υπάρχει και αρνητική
σχέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόλυτη τιμή του συντελεστή, τόσο
μεγαλύτερη είναι και η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών.
Συνεπώς παρατηρείται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του μικρότερου παιδιού στο σπίτι, τόσο λιγότερο χρόνο αφιερώνει η μητέρα και ο σύζυγος/σύντροφος στη φροντίδα του (-0,42 και -0,31 αντίστοιχα). Παράλληλα παρατηρείται ότι η ηλικία του μικρότερου παιδιού δεν σχετίζεται με το χρόνο που αφιερώνει ο σύζυγος/σύντροφος
στις οικιακές εργασίες (0,04). Όσον αφορά το χρόνο που αφιερώνει
ο σύζυγος/σύντροφος στην φροντίδα των παιδιών, παρατηρείται συσχέτιση (0,29) με το χρόνο που αφιερώνει εν γένει στις οικιακές
εργασίες. Ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, είναι το γεγονός ότι ο χρόνος που αφιερώνει ο σύζυγος/
σύντροφος στη μη αμειβόμενη εργασία σχετίζεται θετικά με το χρόνο
που αφιερώνει η ερωτώμενη (0,18 στις οικιακές εργασίες και 0,39
στη φροντίδα των παιδιών). Συνεπώς η υποστήριξη του συζύγου/
συντρόφου στη μη αμειβόμενη εργασία, δε φαίνεται να ελαττώνει το
χρόνο απασχόλησης των γυναικών, αλλά αντίθετα να τον αυξάνει.
Πίνακας 8.2.7
Συντελεστές συσχέτισης ηλικίας μικρότερου παιδιού
με ώρες μη επαγγελματικής απασχόλησης
Ώρες για οικιακές
εργασίες

Ηλικία μικρότερου παιδιού
Ώρες για οικιακές εργασίες
(ερωτώμενης)
Ώρες για οικιακές εργασίες
(συντρόφου)
Ώρες φροντίδας παιδιών

Ώρες φροντίδας παιδιών

Ερωτώμενη

Σύζυγος/
Σύντροφος

Ερωτώμενη

Σύζυγος/
Σύντροφος

0,13

0,04

-0,42

-0,31

0,18

0,04

0,09

-0,03

0,29
0,39
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8.3 Είδος βοήθειας που προσφέρει ο σύζυγος/σύντροφος
Συνεχίζοντας την ανάλυση μας σχετικά με τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε
με το είδος της βοήθειας που προσφέρει ο σύζυγος στις καθημερινές
υποχρεώσεις του νοικοκυριού. Όπως φάνηκε και στην προηγούμενη
ενότητα, γενικά η συμβολή του είναι μικρή στις οικιακές εργασίες ενώ
όπως φαίνεται, συμβάλλει περισσότερο σε εξωτερικές εργασίες και
στη φύλαξη των παιδιών που είναι πιο ελαφριές και συνήθως “ανδρικές” ασχολίες (Πίνακας 8.3.1).
Πραγματοποιώντας έλεγχo χ2 (Pearson chi-square) σε κάθε κατηγορία, διαπιστώσαμε ότι οι πρώτες τέσσερις δραστηριότητες που
αφορούν εργασίες σχετικά με τη φροντίδα παιδιών εξαρτώνται από
την ηλικία του μικρότερου παιδιού. Έτσι, σύμφωνα με τα δεδομένα
του παρακάτω πίνακα, όσο αυξάνεται η ηλικία του μικρότερου παιδιού, τόσο μειώνεται η συμμετοχή των πατέρων στους περιπάτους και
τις σχολικές δραστηριότητες. Αντίθετα, οι τελευταίες δύο κατηγορίες
που αφορούν οικιακές και εξωτερικές εργασίες είναι ανεξάρτητες από
την ηλικία του μικρότερου παιδιού σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο
(Πίνακας 8.3.1).
Πίνακας 8.3.1
Είδος βοήθειας των συντρόφων σε σχέση με την ηλικία του μικρότερου παιδιού
Ηλικία μικρότερου
παιδιού

0-6

6-12

12+

Σύνολο

Περίπατοι/Σχολικές
δραστηριότητες

245
(63,60%)

159
(58,20%)

64
(27,50%)

468
(52,50%)

Μετακινήσεις
παιδιών

253
(65,70%)

209
(76,60%)

119
(51,10%)

581
(65,20%)

Φύλαξη για λόγους
επαγγελματικούς

254
(66,00%)

170
(62,30%)

81
(34,80%)

505
(56,70%)

Φύλαξη για άλλο
λόγο

239
(62,10%)

176
(64,50%)

63
(27,00%)

478
(53,60%)

Οικιακές εργασίες

107
(27,80%)

74
(27,10%)

58
(24,90%)

239
(26,80%)

Εξωτερικές εργασίες

252
(65,50%)

191
(70,00%)

150
(64,40%)

593
(66,60%)
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Σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών, ο έλεγχος χ2 (Pearson chisquare) σε κάθε κατηγορία κατέδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μόνο στην κατηγορία «φύλαξη παιδιού για άλλους λόγους», ενώ οριακά ανεξάρτητες είναι η πρώτη και η τρίτη κατηγορία
ως προς τον αριθμό των παιδιών. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες είναι
ανεξάρτητες από τον αριθμό των παιδιών (Πίνακας 8.3.2).
Πίνακας 8.3.2
Είδος βοήθειας των συζύγων/συντρόφων σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών
Αριθμός παιδιών

1 παιδί

2 παιδιά

3+ παιδιά

Σύνολο

Περίπατοι/Σχολικές
δραστηριότητες

206
(57,40%)

211
(49,20%)

51
(49,50%)

468
(52,50%)

Μετακινήσεις
παιδιών

221
(61,60%)

286
(66,70%)

74
(71,80%)

581
(65,20%)

Φύλαξη για λόγους
επαγγελματικούς

218
(60,70%)

236
(55,00%)

51
(49,50%)

505
(56,70%)

Φύλαξη για άλλο λόγο

215
(59,90%)

216
(50,30%)

47
(45,60%)

478
(53,60%)

Οικιακές εργασίες

107
(29,80%)

111
(25,90%)

21
(20,40%)

239
(26,80%)

Εξωτερικές εργασίες

234
(65,20%)

294
(68,50%)

65
(63,10%)

593
(66,60%)

Τέλος, εξετάζοντας το είδος συμμετοχής των πατέρων σε σχέση με
την περιοχή κατοικίας, η συμμετοχή τους, όπως φάνηκε, μειώνεται
σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων (με εξαίρεση τις οικιακές εργασίες) όσο απομακρυνόμαστε
από τα αστικά κέντρα. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι στον αγροτικό
χώρο, εξακολουθεί η παραδοσιακή κατανομή των συζυγικών ρόλων
στο πλαίσιο της καθημερινότητας (Πίνακας 8.3.3).
Η άνιση κατανομή των οικογενειακών ευθυνών που συνιστούν τη
μη αμειβόμενη εργασία έχει άμεσο αντίκτυπο στις έμφυλες ανισότητες, καθώς οι γυναίκες, όπως είδαμε και στο πλαίσιο της παρούσας
μελέτης, εξακολουθούν να έχουν επιφορτιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό
με τις ευθύνες της φροντίδας των ανήλικων παιδιών και τις καθημερινές οικιακές εργασίες.
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Πίνακας 8.3.3
Είδος βοήθειας των συζύγων/συντρόφων σε σχέση με την περιοχή κατοικίας
Περιοχή Κατοικίας

Μητροπολιτική

Επαρχιακή

Αγροτική

Σύνολο

Περίπατοι/Σχολικές
δραστηριότητες
Μετακινήσεις
παιδιών
Φύλαξη για λόγους
επαγγελματικούς
Φύλαξη για άλλο
λόγο

299
(57,30%)
359
(68,80%)
316
(60,50%)
294
(56,30%)
152
(29,10%)
372
(71,30%)

117
(47,00%)
149
(59,80%)
129
(51,80%)
137
(55,00%)
61
(24,50%)
155
(62,20%)

52
(43,30%)
73
(60,80%)
60
(50,00%)
48
(40,00%)
26
(21,70%)
66
(55,00%)

468
(52,50%)
581
(65,20%)
505
(56,70%)
479
(53,60%)
239
(26,80%)
593
(66,60%)

Οικιακές εργασίες
Εξωτερικές
εργασίες

Αν και τα ζευγάρια «διπλής σταδιοδρομίας» τα οποία χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας στην
αμειβόμενη εργασία, αποτελούν πλέον το κύριο μοντέλο της σύγχρονης οικογένειας, στην πραγματικότητα ωστόσο, η κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και υποχρεώσεων δεν είναι ίδια και για τους
δύο, με αποτέλεσμα οι έμφυλες ανισότητες να εξακολουθούν να υφίστανται στην ιδιωτική ζωή.

8.4 Φ
 ροντίδα/στήριξη εξαρτώμενων μελών της οικογένειας
(εκτός των παιδιών)
Προκειμένου να διερευνήσουμε τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις κατά
περίπτωση απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται για κάποιες
εργαζόμενες μητέρες στο θέμα της φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους (πλην των παιδιών τους) περιλήφθηκε
στο ερωτηματολόγιο της έρευνας σχετική ερώτηση. Τα παρακάτω
διαγράμματα και οι πίνακες καταδεικνύουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τις υποχρεώσεις των γυναικών
όσον αφορά τη στήριξή που παρέχουν σε εξαρτώμενα άτομα της οικογένειάς τους.
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Συγκεκριμένα, όπως είδαμε και στην Ενότητα 8.4, σε λίγες περιπτώσεις συναντάται συγκατοίκηση (8,6%) με άλλα εξαρτώμενα μέλη,
κυρίως με γονείς και πεθερικά. Οι γυναίκες αυτές, όπως διαπιστώθηκε, διαθέτουν αρκετό χρόνο καθημερινά για τη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών (κατά μέσο όρο 2,03 ώρες ημερησίως, Πίνακας 8.4.1),
χρόνος σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχο χρόνο
που διαθέτουν οι σύζυγοί/σύντροφοί τους για τον ίδιο σκοπό (0,85
ώρες κατά μέσο όρο).
Πίνακας 8.4.1
Ώρες ημερήσιας απασχόλησης με εξαρτώμενα μέλη
Χρόνος απασχόλησης
γυναίκας

Χρόνος απασχόλησης
συζύγου/συντρόφου

Μέσος όρος

2,03

0,85

Διάμεσος

1,50

1

Τυπική απόκλιση

2,39

0,90

Παράλληλα, όπως διαφαίνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν
(8.4.1 και 8.4.2), η πλειοψηφία των γυναικών (81%) δεν λαμβάνει
καμία βοήθεια από άλλα άτομα για τη φροντίδα των εξαρτώμενων
μελών που ζουν στο πλαίσιο του νοικοκυριού, ενώ επίσης οι γυναίκες στο σύνολο τους (97%) δεν απευθύνονται σε κάποια οργανωμένη
δομή ή φορέα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες φροντίδας των
εξαρτώμενων αυτών μελών (εκτός δηλαδή των παιδιών).
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στις μεσογειακές χώρες της
Ευρώπης η φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί θεσμική και πολιτισμική ευθύνη και υποχρέωση της οικογένειας και ιδιαίτερα των
γυναικών. Η δημόσια ευθύνη και οι προβλεπόμενες πολιτικές είναι
περιορισμένες, γεγονός που, όπως έχει επισημανθεί, επηρεάζει τα
αντίστοιχα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης αλλά και την άνιση επιβάρυνση των γυναικών.
Παρόμοια δεδομένα επισημαίνονται και σε σχετικές μελέτες, όπως
η μελέτη του Eurofound (2015), η οποία μελετά το θέμα της συμφιλίωσης των εργαζόμενων ατόμων με την ιδιωτική ζωή και επισημαίνει
τις δυσκολίες των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών στη φροντίδα
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Διάγραμμα 8.4.1
Βοήθεια από άλλο άτομο (εκτός συζύγου/συντρόφου)

ΝΑΙ 19%

ΟΧΙ 81%

Διάγραμμα 8.4.2
Βοήθεια από άλλο φορέα (π.χ. γηροκομείο)

ΝΑΙ 3%

ΟΧΙ 97%

των εξαρτώμενων, είτε ανήλικων, είτε ηλικιωμένων, μελών της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή τονίζεται ότι οι γυναίκες
φροντίζουν πιο συχνά έναν εξαρτώμενο ενήλικα σε καθημερινή βάση
σε σύγκριση με τους άνδρες, γεγονός που ενισχύει σε μεγάλο βαθμό
τις έμφυλες ανισότητες.
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8.5 Ε
 λεύθερος χρόνος και συμφιλίωση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής
Στη συνέχεια, όπως θα δούμε, ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της προσωπικής ζωής (τριτη σφαίρα) που επηρεάζει και διαφοροποιεί τις συνθήκες σχετικά με τη συμφιλίωση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Εξετάζοντας την ύπαρξη ή την απουσία προσωπικού ελεύθερου
χρόνου των γυναικών του δείγματος σε σχέση με τα οικογενειακά τους
βάρη και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, διαπιστώνουμε ότι
από το σύνολο των ερωτώμενων μόνο οι μισές (Ν=504) απάντησαν
ότι έχουν ελεύθερο χρόνο και οι υπόλοιπες (Ν=486) δήλωσαν ότι
δεν έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο.
Διερευνώντας την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου σε σχέση με την
οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων γυναικών τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Πίνακας
8.5.1). Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των γυναικών,
που δεν είναι παντρεμένες και δηλώνουν ότι έχουν ελεύθερο χρόνο
(54,9%), είναι λίγο μεγαλύτερο από το ποσοστό των γυναικών που
είναι παντρεμένες και έχουν ελεύθερο χρόνο (50,2%).
Πίνακας 8.5.1
Ελεύθερος χρόνος των γυναικών ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση

Δεν έχει ελεύθερο
χρόνο
Έχει ελεύθερο χρόνο
Σύνολο

Παντρεμένη/Σύμφωνο
Συμβίωσης
431
(49,80%)
435
(50,20%)
866
(100%)

Υπόλοιπες
Κατηγορίες
55
(45,10%)
67
(54,90%)
122
(100%)

Σύνολο

486
(49,20%)
502
(50,80%)
988
(100%)

Έπειτα, μέσω του στατιστικού ελέγχου χ2 (Pearson chi-square) δια
πιστώνουμε ότι ο ελεύθερος χρόνος συσχετίζεται με τον τομέα εργασίας σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο και τα αντίστοιχα ποσοστά του
δείγματος εμφανίζονται στον Πίνακα 8.5.2. Όπως φαίνεται, παρουσιάζεται σημαντική διαφορά στα ποσοστά των γυναικών που έχουν
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ελεύθερο χρόνο σε κάθε τομέα εργασίας. Συγκεκριμένα, οι καλύτερες
επαγγελματικές συνθήκες του δημόσιου τομέα και των ΜΚΟ είναι εμφανείς, αφού οι εργαζόμενες στις δύο αυτές κατηγορίες δήλωσαν σε
ποσοστό 57,7% και 77,8% αντίστοιχα ότι διαθέτουν ελεύθερο χρόνο.
Αντίθετα, τα ποσοστά των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό και
αγροτικό τομέα που ανέφεραν ότι διαθέτουν ελεύθερο χρόνο ήταν
αρκετά χαμηλότερα (47,5% και 26,7% αντίστοιχα).
Πίνακας 8.5.2
Ελεύθερος χρόνος των γυναικών ανάλογα με τον τομέα εργασίας

Δεν έχει ελεύθερο
χρόνο
Έχει ελεύθερο
χρόνο
Σύνολο

Δημόσιος
τομέας
107
(42,30%)
146
(57,70%)
253
(100%)

Ιδιωτικός
τομέας
349
(52,50%)
316
(47,50%)
665
(100%)

ΜΚΟ

4
(22,20%)
14
(77,80%)
18
(100%)

Αγροτικός
τομέας
11
(73,30%)
4
(26,70%)
15
(100%)

Σύνολο

471
(49,50%)
480
(50,50%)
951
(100%)

Σε σχέση με το καθεστώς απασχόλησης δεν προκύπτει σημαντική
στατιστική διαφορά ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες, καθώς με βάση
τον έλεγχο χ2 (Pearson chi-square) διαπιστώσαμε ότι ο ελεύθερος
χρόνος είναι ανεξάρτητος από το καθεστώς απασχόλησης των γυναικών, δηλαδή οι γυναικες είτε είναι μισθωτές μερικής απασχόλησης,
είτε μισθωτές πλήρους απασχόλησης είτε αυτοαπασχολούμενες εμφανίζουν περίπου τα ίδια ποσοστά ελεύθερου χρόνου (Πίνακας 8.5.3).
Πίνακας 8.5.3
Ελεύθερος χρόνος των γυναικών ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης

Δεν έχει
ελεύθερο χρόνο
Έχει ελεύθερο
χρόνο
Σύνολο

Μισθωτή
μερικής
απασχόλησης
68
(46,60%)
78
(53,40%)
146
(100%)

Μισθωτή
πλήρους
απασχόλησης
341
(51,80%)
317
(48,20%)
658
(100%)

Αυτόαπασχολούμενη
94
(48,70%)
99
(51,30%)
193
(100%)

Σύνολο

503
(50,50%)
494
(49,50%)
997
(100%)
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Αντίθετα, η ηλικία του μικρότερου παιδιού επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό την ύπαρξη ή την απουσία ελεύθερου χρόνου. Στο Διάγραμμα 8.5.1 και στον Πίνακα 8.5.4 φαίνεται ότι οι γυναίκες με ηλικία
μικρότερου παιδιού μεγαλύτερη από 12 ετών δήλωσαν σε ποσοστό
59% ότι έχουν ελεύθερο χρόνο έναντι 47% των γυναικών με παιδιά
μικρότερης ηλικίας (κάτω των 12 ετών).
Διάγραμμα 8.5.1
Ηλικία 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

Πίνακας 8.5.4
Ελεύθερος χρόνος των γυναικών ανάλογα με την ηλικία του μικρότερου παιδιού

Δεν έχει ελεύθερο
χρόνο
Έχει ελεύθερο χρόνο
Σύνολο

0-6

6-12

12 +

Σύνολο

210
(52,90%)
187
(47,10%)
397
(100%)

172
(52,60%)
155
(47,40%)
327
(100%)

117
(41,90%)
162
(58,10%)
279
(100%)

499
(49,80%)
504
(50,20%)
1003
(100%)

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο αριθμός των παιδιών επηρεάζει σε
καθοριστικό βαθμό την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου, καθώς όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών τόσο μειώνεται το ποσοστό των γυναικών που δηλώνει ότι έχει ελεύθερο χρόνο σε στατιστικά σημαντικό
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επίπεδο (έλεγχος χ2 - Pearson chi square). Ενδεικτικά, το 57% των
γυναικών με ένα παιδί δήλωσε ότι έχει ελεύθερο χρόνο ενώ οι γυναίκες με δυο και τρία παιδιά που ανέφεραν ότι διαθέτουν ελεύθερο
χρόνο σε μικρότερα συγκριτικά ποσοστά (45,40% και 40,60% αντίστοιχα) (Πίνακας 8.5.5).
Πίνακας 8.5.5
Ελεύθερος χρόνος των γυναικών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών

Δεν έχει
ελεύθερο χρόνο
Έχει ελεύθερο
χρόνο
Σύνολο

1 παιδί

2 παιδιά

3+ παιδιά

Σύνολο

185
(42,30%)
252
(57,70%)
437
(100%)

251
(54,60%)
209
(45,40%)
460
(100%)

63
(59,40%)
43
(40,60%)
106
(100%)

499
(49,80%)
504
(50,20%)
1003
(100%)

Η περιοχή κατοικίας φαίνεται ότι δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την ύπαρξη ή την απουσία του ελευθέρου χρόνου των γυναικών. Ωστόσο, από τις ερωτώμενες γυναίκες του δείγματος περισσότερο ελεύθερο χρόνο δήλωσαν ότι έχουν οι γυναίκες που
κατοικούν σε αγροτικές περιοχές (56,8% έναντι περίπου 49% στις
άλλες δύο κατηγορίες) πράγμα που συνδέεται με το μικρότερο επαγγελματικό φόρτο στις περιοχές αυτές, όπως είδαμε πιο πάνω (Πίνακας 8.5.6).
Πίνακας 8.5.6
Ελεύθερος χρόνος των γυναικών ανάλογα με την περιοχή κατοικίας

Δεν έχει
ελεύθερο χρόνο
Έχει ελεύθερο
χρόνο
Σύνολο

Μητροπολιτική
περιοχή
297
(50,50%)
291
(49,50%)
488
(100%)

Επαρχιακή
περιοχή
145
(51,20%)
138
(48,80%)
283
(100%)

Αγροτική
περιοχή
57
(43,20%)
75
(56,80%)
132
(100%)

Σύνολο
499
(49,80%)
504
(50,20%)
1003
(100%)
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Προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη διερεύνηση του ελεύθερου
χρόνου των εργαζόμενων γυναικών, εξετάσαμε την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και σε σχέση με τους καθημερινούς χρόνους απασχόλησης αυτών στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ερωτώμενες, οι οποίες απάντησαν
ότι δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, διαθέτουν περισσότερες ώρες ημερησίως κατά μέσο όρο στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις (περίπου
8 ώρες) και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη φροντίδα των παιδιών τους (περίπου 3,43 ώρες), συγκριτικά με αυτές που απάντησαν ότι έχουν ελεύθερο χρόνο (περίπου 7,7 ώρες επαγγελματικής
απασχόλησης και περίπου 3 ώρες για τη φροντίδα των παιδιών),
Πίνακας 8.5.7. Αντίθετα, οι ώρες που αφιερώνουν οι γυναίκες στην
πραγματοποίηση των καθημερινών οικιακών εργασιών δεν φαίνεται
να διαφοροποιεί τον ελεύθερο χρόνο σε σημαντικό βαθμό ανάμεσα
στις δύο κατηγορίες (περίπου 2,9 ώρες κατά μέσο όρο ημερησίως και
στις δυο κατηγορίες γυναικών).
Πίνακας 8.5.7
Ελεύθερος χρόνος των γυναικών σε σχέση με τις συνολικές ώρες
ημερήσιας απασχόλησης

Δεν έχει ελεύθερο Μέσος όρος
χρόνο
Τυπική απόκλιση
Έχει ελεύθερο
χρόνο
Cohen’s d

Μέσος όρος
Τυπική απόκλιση

Επαγγελματική
απασχόληση

Οικιακές
εργασίες

Φροντίδα
παιδιών

7,95

2,91

3,43

2,03

1,7

2,66

7,68

2,85

3,01

1,85

1,64

1,89

0,17

0,04

0,18

Στη συνέχεια διερευνήσαμε αν η μεγαλύτερη συμβολή των συζύγων/συντρόφων στις καθημερινές υποχρεώσεις στη φροντίδα των
παιδιών (ώρες απασχόλησης) διαφοροποιεί τον ελεύθερο χρόνο που
διαθέτουν οι γυναίκες. Πράγματι, διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες, των
οποίων οι σύζυγοι/σύντροφοι συμβάλλουν σημαντικά στη φροντίδα
των παιδιών (περισσότερες από 3 ώρες ημερησίως), δηλώνουν σε
αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό ότι έχουν ελεύθερο χρόνο (58% έναντι
50% περίπου στις άλλες κατηγορίες), (Πίνακας, 8.5.8).
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Ας σημειωθεί, η ενασχόληση του συζύγου με τη φροντίδα του
παιδιού δεν έχει ουσιαστική επίδραση στον ελεύθερο χρόνο της ερωτώμενης, όταν οι ώρες ενασχόλησής του είναι λιγότερες από 3. Το
γεγονός, πιθανά συνδέεται με το μεγάλο φόρτο οικογενειακών υποχρεώσεων που επιβαρύνει καθημερινά τις ερωτώμενες, ο οποίος δεν
δύναται να ελαφρυνθεί με λιγότερες από 3 ώρες συμβολής του συζύγου/συντρόφου αλλά και την ηλικία του μικρότερου παιδιού.
Πίνακας 8.5.8
Ελεύθερος χρόνος των γυναικών ανάλογα με τις ώρες που αφιερώνει ο σύντροφος
στη φροντίδα των παιδιών
0 ώρες

0 έως 1,5
ώρες

1,5 έως 3
ώρες

3+ ώρες

Σύνολο

Δεν έχει ελεύθερο
χρόνο

66
51,20%

168
53,30%

115
50,40%

74
42,00%

423
49,90%

Έχει ελεύθερο
χρόνο

63
48,80%

147
46,70%

113
49,60%

102
58,00%

425
50,10%

129
100%

315
100%

228
100%

176
100%

848
100%

Σύνολο

Αναφορικά με το είδος της βοήθειας που προσφέρει ο σύζυγος/
σύντροφος σε σχέση με την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου των γυναικών,
διαπιστώνουμε ότι μόνο στην κατηγορία «εσωτερικές οικιακές εργασίες» παρατηρείται μία στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι γυναίκες,
δηλαδή, που λαμβάνουν βοήθεια από τους συζύγους/συντρόφους
τους στις οικιακές εργασίες εντός του σπιτιού, δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι διαθέτουν ελεύθερο χρόνο (περίπου 55% έναντι 45%),
όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 8.5.9.
Η συγκριτική ανάλυση του ελεύθερου χρόνου των γυναικών και
των συζύγων/συντρόφων τους (με βάση τις απαντήσεις των γυναικών) έδειξε ότι από το σύνολο των γυναικών που δήλωσαν ότι έχουν
ελεύθερο χρόνο, 47% εξ αυτών απάντησαν ότι έχουν λιγότερο χρόνο
από τον σύζυγο/σύντροφό τους, 16% περισσότερο ελεύθερο χρόνο
και 37% περίπου τον ίδιο χρόνο.
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Πίνακας 8.5.9
Είδος βοήθειας συντρόφου σε σχέση
με την ύπαρξη ή απουσία ελεύθερου χρόνου
Δεν έχει ελεύθερο
χρόνο

Έχει ελεύθερο
χρόνο

Σύνολο

Περίπατοι/Σχολικές
δραστηριότητες

224
51,14%

214
48,86%

438
100%

Μετακινήσεις παιδιών

270
50,37%

266
49,63%

536
100%

Φύλαξη παιδιού για λόγους
επαγγελματικούς

244
51,80%

227
48,20%

471
100%

Φύλαξη παιδιού για άλλους
λόγους

220
49,33%

226
50,67%

446
100%

Εσωτερικές οικιακές
εργασίες

96
45,07%

117
54,93%

213
100%

Εξωτερικές εργασίες

250
48,36%

267
51,64%

517
100%

Πλήθος συζύγων/συντρόφων
που βοηθούν τη γυναίκα τους

353
49,37%

362
50,63%

715
100%

Εξετάζοντας συγκριτικά τον ελεύθερο χρόνο των γυναικών και
των συζύγων/συντρόφων τους (για τις ερωτώμενες που δήλωσαν ότι
έχουν ελεύθερο χρόνο), σε σχέση με την ηλικία του μικρότερου παιδιού, διαπιστώνουμε ότι η ηλικία του μικρότερου παιδιού διαφοροποιεί τον ελεύθερο χρόνο μεταξύ των δύο συζύγων.
Ετσι, μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στα ποσοστά ελεύθερου
χρόνου των δύο συζύγων στη μεσαία ηλικιακή κατηγορία του μικρότερου παιδιού (6 έως 12 ετών). Περισσότερες από τις μισές γυναίκες
του δείγματος με μικρότερο παιδί της παραπάνω ηλικιακής ομάδας
(53,19%) ανέφεραν ότι διαθέτουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο σε σύγκριση με τους συζύγους/συντρόφους τους. Η τάση αυτή οφείλεται
προφανώς στο γεγονός ότι οι γυναίκες επιφορτίζονται με περισσότερες επαγγελματικές υποχρεώσεις και ευθύνες, καθώς το παιδί δεν
βρίσκεται πλέον σε νηπιακή ηλικία. Παράλληλα ωστόσο οι γυναίκες
εξακολουθούν να επιφορτίζονται με οικογενειακές υποχρεώσεις καθώς το παιδί δεν έχει μεγαλώσει αρκετά ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία (Πίνακας 8.5.10).
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Πίνακας 8.5.10
Σύγκριση ελεύθερου χρόνου των γυναικών (που έχουν ελεύθερο χρόνο) και του
συντρόφου τους, ανάλογα με την ηλικία του μικρότερου παιδιού

Λιγότερος ελεύθερος
χρόνος
Περίπου το ίδιο
Περισσότερος ελεύθερος
χρόνος
Σύνολο

0-6

6-12

12 +

Σύνολο

75
43,35%
70
40,46%
28
16,18%
173
100%

75
53,19%
48
34,04%
18
12,77%
141
100%

58
43,28%
49
36,57%
27
20,15%
134
100%

208
46,43%
167
37,28%
73
16,29%
448
100%

Σχετικές έρευνες καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα, δηλαδή, ότι οι γονείς συμπιέζουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να ανταποκριθούν στις πολλαπλές υποχρεώσεις τους, ενώ η βοήθεια του συζύγου/συντρόφου συμβάλλει σε ένα βαθμό στην εξισορρόπηση των
οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αν οι γονείς δεν
μπορέσουν να πετύχουν την επιθυμητή ισορροπία εργασίας-οικογένειας, επηρεάζεται η υποκειμενική τους ευημερία, γεγονός το οποίο
μπορεί να συμβάλλει με τη σειρά του στη μείωση της συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια σε χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης της σύγχρονης οικογένειας.
Όπως είδαμε παραπάνω, οι παντρεμένες γυναίκες του δείγματος
απάντησαν ότι έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ωστόσο, ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου αποτελεί ο τομέας εργασίας των γυναικών, καθώς
οι συμμετέχουσες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα και σε ΜΚΟ δηλώνουν ότι διαθέτουν ελεύθερο χρόνο σε αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό
σε σύγκριση με τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό και αγροτικό τομέα.
Επίσης, οι γυναίκες με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (12+) απελευθερώνονται από τις καθημερινές πιεστικές εργασίες για την φροντίδα
των παιδιών και έχουν πιο συχνά ελεύθερο χρόνο. Ασφαλώς, θα
ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε και την πολύτιμη καθημερινή
συμβολή του συζύγου/συντρόφου, τόσο στην φροντίδα των παιδιών
όσο και στην πραγματοποίηση των οικιακών εργασιών, ως παράγοντα αύξησης του ελεύθερου χρόνου των γυναικών.
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8.6 Ο
 ικονομετρική εκτίμηση για το ρόλο του συζύγου/
συντρόφου στη συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής
Στην ενότητα αύτη παρατίθενται τα αποτελέσματα μιας οικονομετρικής εκτίμησης που πραγματοποιήσαμε σχετικά με τη συμμετοχή των
γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις και τη συμβολή του συζύγου/συντρόφου.
Η συμμετοχή του συζύγου/συντρόφου στις οικογενειακές υποχρεώσεις φαίνεται να επηρεάζει τις ώρες απασχόλησης των γυναικών
που έλαβαν μέρος στην παρούσα μελέτη. Σύμφωνα και με το Διάγραμμα 8.6.1, ο μέσος όρος ωρών επαγγελματικής απασχόλησης των
ερωτώμενων γυναικών είναι υψηλότερος από εκείνον των συντρόφων/συζύγων τους, όταν αυτοί συμμετέχουν περισσότερο στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Αντιστρόφως, όταν υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις, τότε ο μέσος
όρος ωρών επαγγελματικής απασχόλησης των συντρόφων/συζύγων
τους είναι υψηλότερος.
Διάγραμμα 8.6.1
Μέσος όρος επαγγελματικής απασχόλησης ανάλογα με τη συμμετοχή
του συζύγου/συντρόφου στις οικογενειακές υποχρεώσεις
10
8.7

9
8
7

8.1

7.9

8.1

7.7

7

6
5
4
3
2
1
0

Μεγαλύτερη συµµετοχή
ανδρών

Ισότιµη συµµετοχή
Γυναίκα

Σύζυγος/σύντροφος

Μεγαλύτερη συµµετοχή
γυναικών
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Με ενδιαφέρον παρατηρούμε το στατιστικό μοντέλο του Πίνακα
8.6.1 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. Μελετώντας τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία του μικρότερου παιδιού,
δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί, τόσο μικρότερη η συμμετοχή
των γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Παράλληλα παρατηρούμε την υψηλή (αντίστροφη) συσχέτιση του χρόνου απασχόλησης
του συζύγου/συντρόφου με αυτόν της ερωτώμενης – όσο περισσότερο
ασχολείται ο σύζυγος/σύντροφος με τη φροντίδα του σπιτιού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να συμμετέχει περισσότερο η γυναίκα από τον άνδρα, στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Τέλος, όπως είναι αναμενόμενο, προκύπτει υψηλή συσχέτιση της απουσίας ελεύθερου χρόνου, με
τη μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις.
Πίνακας 8.6.1
Στατιστικό μοντέλο: Μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις οικογενειακές
υποχρεώσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες
Εξαρτημένη μεταβλητή:
Μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών
στις οικογενειακές υποχρεώσεις
Ανεξάρτητες μεταβλητές

Ηλικία μικρότερου παιδιού
Ώρες φροντίδας σπιτιού συζύγου/
συντρόφου
Απουσία ελεύθερου χρόνου

Συντελεστής

p-value

-0,14

0,006

-0,54

0,008

1,62

0,044

8.7 Σύνοψη
Όπως φάνηκε στο παρόν κεφάλαιο, η καθημερινή οικογενειακή ζωή
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον καταμερισμό των επαγγελματικών
και οικογενειακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η άνιση
κατανομή των οικογενειακών ευθυνών, που συνιστούν τη μη αμειβόμενη εργασία, έχει άμεσο αντίκτυπο στις έμφυλες διακρίσεις στο πλαί-
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σιο του ιδιωτικού βίου, καθώς οι γυναίκες-μητέρες εξακολουθούν να
επωμίζονται τις ευθύνες όχι μόνο για τη φροντίδα των παιδιών αλλά
και τις καθημερινές οικιακές εργασίες. Ακόμη, όταν πρέπει να φροντίσουν άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας (εκτός παιδιών), αφιερώνουν υπερδιπλάσιο χρόνο καθημερινά σε όλους τους τομείς (π.χ.
φροντίδα παιδιών, οικιακές εργασίες, φροντίδα εξαρτώμενων μελών).
Διερευνήσαμε επίσης τις δυνατότητες της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σε διαφορετικές οικογενειακές συνθήκες και χαρακτηριστικά απασχόλησης των δύο γονέων. Οι γυναίκες
εργάζονται σχεδόν 8 ώρες ημερησίως σε όλους τους τομείς απασχόλησης (δημόσιο, ιδιωτικό, ΜΚΟ) εκτός από τον αγροτικό τομέα, όπου
ο αντίστοιχος χρόνος είναι αισθητά μικρότερος. Όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες αυτές αφιερώνουν περισσότερες ώρες για τις
οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών, ενώ η συμβολή του
συζύγου/συντρόφου τους είναι πιο περιορισμένη.
Μέσω των συσχετίσεων συγκεκριμένων μεταβλητών, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη συσχέτισης ηλικίας του μικρότερου παιδιού και του
χρόνου ημερήσιας απασχόλησης για τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών, τόσο για την γυναίκα όσο και για τον σύζυγο/
σύντροφο. Όπως αναμενόταν, οι χρόνοι που αφιερώνει η εργαζόμενη
γυναίκα για τις οικιακές εργασίες και για τη φροντίδα των παιδιών σε
σχέση με τους χρόνους του συζύγου/συντρόφου είναι τουλάχιστον
διπλάσιοι. Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι οι γυναίκες που είναι παντρεμένες ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης διαθέτουν περισσότερο χρόνο για τις δουλειές του σπιτιού και τη φροντίδα των παιδιών,
ενώ παράλληλα δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την μη ύπαρξη
ελεύθερου χρόνου συγκριτικά με τις εργαζόμενες γυναίκες των άλλων
κατηγοριών (διαζευγμένες, ελεύθερες, χήρες κτλ.).
Διερευνώντας στη συνέχεια την ύπαρξη ή την απουσία ελεύθερου
χρόνου στις γυναίκες του δείγματος αναδείχθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον τομέα εργασίας, την ηλικία του μικρότερου παιδιού και τον αριθμό των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες
που εργάζονται στον δημόσιο τομέα και σε ΜΚΟ δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου σε σύγκριση με τις
εργαζόμενες στον ιδιωτικό και αγροτικό τομέα. Επίσης, ο μεγαλύτερος
αριθμός παιδιών περιορίζει τη δυνατότητα ύπαρξης ελεύθερου χρόνου, όπως και η παρουσία μικρών παιδιών στην οικογένεια (κάτω
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από 12 ετών). Ωστόσο, η συμβολή του συζύγου/συντρόφου στις οικιακές εργασίες, φαίνεται να επιδρά θετικά στη δυνατότητα να έχουν
και οι γυναίκες ελεύθερο χρόνο.
Τέλος, το οικονομετρικό μοντέλο που αναπτύχθηκε επιβεβαιώνει
ότι η συμβολή του συζύγου/συντρόφου επιδρά θετικά στην εξισορρόπηση της καθημερινής επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των
γυναικών, αποτελώντας μάλιστα βασικό παράγοντα εξισορρόπησης
αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Ο ρόλος της οικογένειας
και των κοινωνικών υποδομών
στη συμφιλίωση επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται ποικίλες πλευρές της συμφιλίωσης, κυρίως σχετικά με τον ρόλο της οικογένειας, με τις υπάρχουσες
υποδομές και διευκολύνσεις, με τις αντιλήψεις των γυναικών για τη
συμβατότητα επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής καθώς και με
τις πρακτικές που παρατηρούνται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής.
Πιο αναλυτικά, στην πρώτη ενότητα (9.1) παρουσιάζεται η συνεισφορά της ευρύτερης οικογένειας, ενώ ακολούθως (9.2) αναλύονται οι
απόψεις των γυναικών ως προς τη συνεισφορά του συζύγου/συντρόφου στις καθημερινές οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Στην επόμενη ενότητα (9.3) καταγράφεται η αξιοποίηση δημόσιων ή/
και ιδιωτικών υποδομών και υπηρεσιών στην καθημερινότητα των
γυναικών, καθώς και οι απόψεις τους για τον ρόλο τους στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Στη τελευταία ενότητα
(9.4) γίνεται αναφορά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις των γυναικών ως προς την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και στις προσδοκίες των εργαζόμενων γυναικών
σχετικά με την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και παρεμβάσεων
στον τομέα αυτό και οι οποίες θα συμβάλουν στην άρση των έμφυλων
ανισοτήτων στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής.
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9.1 Η
 συνεισφορά της ευρύτερης οικογένειας
στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται κατά βάση η συνεισφορά της ευρύτερης οικογένειας στις καθημερινές οικογενειακές υποχρεώσεις, δηλαδή στη φροντίδα των παιδιών και στις οικιακές εργασίες. Τα δεδομένα, όπως αποτυπώνονται παρακάτω (Πίνακας 9.1.1.), αναδεικνύουν
τη σημαντική συνεισφορά της ευρύτερης οικογένειας στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τον καθοριστικό ρόλο
που διαδραματίζουν η γιαγιά και ο παππούς στη διαμόρφωση της
καθημερινότητας, στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.
Ειδικότερα, οι ερωτώμενες γυναίκες, είτε είναι παντρεμένες/έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είτε ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες συμβίωσης, δηλώνουν ότι οι γιαγιάδες συμμετέχουν κατά μέσο
όρο 2,8 και 2,4 ώρες αντίστοιχα σε καθημερινή βάση στην ανατροφή
των παιδιών στις αντίστοιχες κατηγορίες. Η συμμετοχή των παππούδων μειώνεται κατά το ήμισυ στην ανατροφή των παιδιών προσεγγίζοντας περίπου τη 1,5 και 0,8 ώρες αντίστοιχα.
Όσον αφορά τις οικιακές εργασίες οι γιαγιάδες απασχολούνται καθημερινά περισσότερο από τους παππούδες προσφέροντας σχεδόν
0,9 ώρες κατά μέσο όρο στις γυναίκες που είναι παντρεμένες ή διαβιούν με σύμφωνο συμβίωσης, ενώ αυξάνουν τον χρόνο απασχόλησης
στην άλλη κατηγορία, όπου αφιερώνουν κατά μέσο όρο σχεδόν 1,2
ώρες ημερησίως για τις οικιακές εργασίες. Οι παππούδες από την
άλλη, αφιερώνουν περίπου 0,2 ώρες σε όλες τις κατηγορίες. Παρατηρούμε, λοιπόν, και σε αυτό το σημείο ότι οι γυναίκες ανεξάρτητα από
την ηλικία τους (γιαγιάδες), συμβάλλουν αποφασιστικά στην καθημερινή λειτουργία του νοικοκυριού πολύ περισσότερο από τους άνδρες,
επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την αντίληψη ότι «η οικογενειακή
αλληλεγγύη είναι γένους θηλυκού».
Αρκετές από τις ερωτώμενες γυναίκες χρησιμοποιούν άλλο φορέα
(π.χ. παιδικό σταθμό) για τη φροντίδα των παιδιών τους καθημερινά,
ενώ η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται ότι διαφοροποιεί σημαντικά
τον χρόνο χρήσης του άλλου φορέα. Οι παντρεμένες/με σύμφωνο γυναίκες δήλωσαν, δηλαδή, ότι αξιοποιούν κατά μέσο όρο άλλους φορείς παιδικής φροντίδας 5,6 ώρες καθημερινά, ενώ οι γυναίκες των
υπόλοιπων κατηγοριών απάντησαν 7,8 ώρες, δεδομένο που δείχνει

195

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μόνοι γονείς, στην αντιμετώπιση
των καθημερινών τους υποχρεώσεων καθώς και στη συμφιλίωση της
επαγγελματικής και οικογενειακής τους ζωής (Πίνακας 9.1.1).
Πίνακας 9.1.1
Ώρες βοήθειας/συμμετοχής μελών της οικογένειας και άλλων φορέων
στις καθημερινές υποχρεώσεις ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση
των ερωτώμενων

Γιαγιά

Παππούς

Άλλοι
συγγενείς

Άλλος
φορέας

Γιαγιά

Παππούς

Παντρεμένη/
Σύμφωνο

Συμμετοχή στις
οικιακές εργασίες

Μέσος όρος

2,78

1,50

0,18

5,60

0,88

0,18

Τυπική
απόκλιση

2,40

1,89

0,51

0,80

1,22

0,68

Υπόλοιπες
Κατηγορίες

Συμμετοχή στην ανατροφή των παιδιών

Μέσος όρος

2,35

0,82

0,18

7,80

1,22

0,18

Τυπική
απόκλιση

2,61

1,20

0,50

1,80

1,38

0,51

Σύνολο
απαντήσεων:

502

277

36

178

200

30

Cohen’s d

0,20

0,37

≈0

1,58

0,28

≈0

Ο έλεγχος Student’s t-test, ο οποίος ελέγχει αν διαφέρει στατιστικά σημαντικά η μέση τιμή μεταξύ των κατηγοριών, έδειξε ότι η
συνεισφορά των παππούδων, των γιαγιάδων και άλλων ατόμων ή
φορέων στην καθημερινότητα, δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το
καθεστώς απασχόλησης των ερωτώμενων γυναικών (Πίνακας 9.1.2).
Τα δεδομένα μας έρχονται σε αντίθεση με την αναμενόμενη παρατήρηση, δηλαδή οι μισθωτές πλήρους απασχόλησης να λαμβάνουν περισσότερη βοήθεια από την ευρύτερη οικογένεια (ή/και άλλα άτομα/
φορείς) σε σχέση με τις μισθωτές μερικής απασχόλησης, οι οποίες
απασχολούνται επαγγελματικά λιγότερες ώρες. Γενικά, οι χρόνοι βοή
θειας/συμμετοχής της ευρύτερης οικογένειας ή/και άλλων φορέων,
στις καθημερινές οικογενειακές υποχρεώσεις, κυμαίνονται στα ίδια
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περίπου επίπεδα στις επιμέρους κατηγορίες, με εξαίρεση τη μικρότερη συνεισφορά του παππού στην κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών (2 ώρες έναντι 2,5 ώρες στις άλλες δύο κατηγορίες
απασχόλησης).
Πίνακας 9.1.2
Ώρες βοήθειας/συμμετοχής μελών της οικογένειας και άλλων φορέων
στις καθημερινές υποχρεώσεις ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης
των ερωτώμενων
Πλήθος

Μέση
τιμή

Τυπική
απόκλιση

Μισθωτή μερικής απασχόλησης

74

3,22

1,99

Μισθωτή πλήρους απασχόλησης

337

3,41

2,37

Αυτοαπασχολούμενη

90

3,12

2,13

Μισθωτή μερικής απασχόλησης

23

2,33

1,22

Μισθωτή πλήρους απασχόλησης

138

1,85

1,19

Αυτοαπασχολούμενη

32

1,83

0,86

Μισθωτή μερικής απασχόλησης

34

2,60

2,07

Μισθωτή πλήρους απασχόλησης

185

2,50

1,96

Αυτοαπασχολούμενη

57

2,00

1,19

Μισθωτή μερικής απασχόλησης

2

2,00

0,00

Μισθωτή πλήρους απασχόλησης

24

1,21

0,41

Αυτοαπασχολούμενη

8

1,63

1,03

Μισθωτή μερικής απασχόλησης

3

2,00

0,00

Μισθωτή πλήρους απασχόλησης

30

3,17

2,51

Αυτοαπασχολούμενη

13

3,38

1,50

Μισθωτή μερικής απασχόλησης

4

0,90

0,80

Μισθωτή πλήρους απασχόλησης

27

2,64

2,67

Αυτοαπασχολούμενη

13

2,64

2,51

Μισθωτή μερικής απασχόλησης

26

5,85

1,54

Μισθωτή πλήρους απασχόλησης

110

5,80

2,02

Αυτοαπασχολούμενη

38

5,71

1,68

ανατροφή
παιδιών
οικιακές
εργασίες
ανατροφή
παιδιών
οικιακές
εργασίες
ανατροφή
παιδιών
οικιακές
εργασίες

Άλλος
φορέας
(ανατροφή
παιδιών)

Άλλο άτομο

Παππούς

Γιαγιά

Επαγγελματική θέση
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Συνεχίζοντας την ανάλυση του θέματος σχετικά με το ρόλο της οικογένειας παρατηρούμε ότι η συνεισφορά της ευρύτερης οικογένειας
διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας. Για παράδειγμα,
στις αγροτικές περιοχές η εμπλοκή των γιαγιάδων και των παππούδων στη φροντίδα των παιδιών εμφανίζεται μειωμένη σε στατιστικά
σημαντικό επίπεδο συγκριτικά με τις μητροπολιτικές περιοχές.
Πίνακας 9.1.3
Ώρες βοήθειας/συμμετοχής μελών της οικογένειας και άλλων φορέων
στις καθημερινές υποχρεώσεις ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των ερωτώμενων
Πλήθος

Μέση τιμή

Τυπική
απόκλιση

Μητροπολιτική

295

3,46

2,36

Επαρχιακή

150

3,51

2,17

Αγροτική

57

2,20

1,71

ανατροφή
παιδιών
οικιακές
εργασίες
ανατροφή
παιδιών
οικιακές
εργασίες
ανατροφή
παιδιών
οικιακές
εργασίες

Άλλος
φορέας
(ανατροφή
παιδιών)

Άλλο άτομο

Παππούς

Γιαγιά

Περιοχή Κατοικίας

Μητροπολιτική

108

1,74

0,96

Επαρχιακή

66

2,14

1,39

Αγροτική

19

2,05

1,15

Μητροπολιτική

170

2,39

1,82

Επαρχιακή

79

2,81

2,07

Αγροτική

28

1,43

0,54

Μητροπολιτική

17

1,65

1,32

Επαρχιακή

8

1,50

0,53

Αγροτική

5

2,40

1,47

Μητροπολιτική

33

3,12

2,27

Επαρχιακή

10

3,40

2,07

Αγροτική

4

2,50

1,73

Μητροπολιτική

29

2,52

2,66

Επαρχιακή

13

2,46

2,50

Αγροτική

2

2,00

0,00

Μητροπολιτική

109

6,17

1,83

Επαρχιακή

45

5,42

1,99

Αγροτική

24

4,58

1,14
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Ενδεικτικά, οι γιαγιάδες ασχολούνται με την ανατροφή των εγγονιών τους στις μητροπολιτικές περιοχές 3,5 ώρες καθημερινά κατά
μέσο όρο έναντι 2,2 ωρών στις αγροτικές περιοχές. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι παππούδες, οι οποίοι συμμετέχουν καθημερινά στην ανατροφή των εγγονιών τους σε μεγαλύτερο βαθμό στις
μητροπολιτικές περιοχές (2,4 ώρες κατά μέσο όρο) σε σχέση με τις
αγροτικές περιοχές (1,4 ώρες κατά μέσο όρο). Αυτό το γεγονός πιθανότατα συνδέεται με τον πιο μειωμένο χρόνο επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών στον αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και με
τον διαφορετικό τρόπο ζωής των οκογενειών στο αστικό περιβάλλον.
Επιπλέον, η χρήση άλλων φορέων (π.χ. παιδικός σταθμός) για την
ανατροφή των παιδιών εμφανίζεται περισσότερο αυξημένη στις μητροπολιτικές περιοχές (6,17 ώρες έναντι 5,42 ωρών στις επαρχιακές
περιοχές και 4,58 ωρών στις αγροτικές περιοχές) επιβεβαιώνοντας
με αυτό τον τρόπο τις πιο πιεστικές ανάγκες για φύλαξη των μικρών
παιδιών στις πόλεις αλλά και τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υποδομών (Πίνακας 9.1.3)

9.2 Ο
 ι απόψεις για την συνεισφορά του συζύγου/
συντρόφου στις οικογενειακές υποχρεώσεις (με βάση
τις απαντήσεις των γυναικών)
Εξετάζοντας τις απόψεις των γυναικών στο θέμα της συνεισφορά του
συζύγου στις οικογενειακές υποχρεώσεις, διαπιστώνουμε σύμφωνα
με τα δεδομένα του Πίνακα 9.2.1 ότι η πλειοψηφία αυτών (περίπου
71%) δήλωσε ότι θα επιθυμούσε ο σύζυγος/σύντροφος να διαθέτει
περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα των παιδιών, ενώ αντίστοιχο ποσοστό συγκέντρωσε και η επιθυμία τους για ενεργότερη συμμετοχή
του στον τομέα αυτό. Ακόμη, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό, που
υπερβαίνει το 77%, διαφώνησε με την αντίληψη ότι η ανατροφή των
παιδιών είναι αποκλειστικά θέμα της μητέρας. Παράλληλα, περίπου
9 στις 10 γυναίκες που έλαβαν μέρος στην έρευνα εξέφρασαν την
άποψη ότι και οι δύο γονείς θα πρέπει να αναλαμβάνουν εξίσου τη
φροντίδα των παιδιών.
Οι μισές γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι
ο σύντροφός/σύζυγός τους θα έπρεπε να κάνει χρήση της γονικής
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άδειας που του παρέχεται, αλλά δεν το έκανε, ενώ το 40% των γυναικών συμφώνησε πως ο σύζυγος/σύντροφος έκανε περιορισμένη
χρήση της άδειας ανατροφής που δικαιούταν. Παρατηρούμε, λοιπόν,
ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων εκφράζεται θετικά για την ισότιμη
συμμετοχή και των δυο γονέων στις οικογενειακές υποχρεώσεις και
υποστηρίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνουν και οι πατέρες την άδεια
ανατροφής που δικαιούνται. Συνεπώς, υπερτερούν οι απαντήσεις
υπέρ των σύγχρονων απόψεων για την ιδιωτική οικογενειακή ζωή
και την ισότιμη κατανομή των οικογενειακών βαρών ανάμεσα στους
δύο γονείς.
Πίνακας 9.2.1
Οι απόψεις των ερωτώμενων για τη συνεισφορά του συζύγου/συντρόφου
στη φροντίδα των παιδιών
Συμφωνώ
απολύτως

Συμφωνώ Διαφωνώ

Διαφωνώ
απολύτως

Να διαθέτει περισσότερο χρόνο

44,10%

26,90%

19,60%

9,40%

Να συμμετέχει περισσότερο ενεργά

43,10%

27,50%

18,60%

10,80%

27,20%

22,40%

34,30%

16,10%

25,20%

15,70%

37,80%

21,30%

16,70%

5,80%

48,30%

29,20%

68,00%

21,10%

6,30%

4,70%

Να κάνει χρήση της άδειας που
παρέχεται αλλά δεν το κάνει
Δικαιούταν να πάρει άδεια
ανατροφής αλλά πήρε πολύ λίγη
Η ανατροφή των παιδιών είναι
αποκλειστικά θέμα της μητέρας
Οι δύο γονείς να αναλαμβάνουν
εξίσου τη φροντίδα των παιδιών

Σύμφωνα και με τη σχετική βιβλιογραφία, οι δυσκολίες συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στα δύο φύλα. Συγκεκριμένα, για τη γυναίκα-μητέρα
συνδέονται με μεγαλύτερη επιβάρυνση και συχνά με δυσκολία πλήρους συμμετοχής της στην αγορά εργασίας, ενώ για τον άνδρα-πατέρα
μεταφράζονται σε δυσκολία εύρεσης χρόνου, τόσο για την οικογένεια
όσο και για το νοικοκυριό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις έμφυλες ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνία στο
πλαίσιο της εργασιακής και ιδιωτικής ζωής.
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Επομένως, η επίτευξη της ισότιμης κατανομής των οικογενειακών
υποχρεώσεων μεταξύ των ανδρών και των γυναικών θα συμβάλλει
στην απρόσκοπτη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την ισότιμη
συμμετοχή των γυναικών σε αυτή, είναι το βάρος της ευθύνης που
επωμίζονται για την ανατροφή των παιδιών.
Με βάση τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, η μέση ελληνική
οικογένεια κατά κύριο λόγο παρουσιάζει τα στοιχεία της πυρηνικής
οικογένειας δυτικού τύπου, όπου και οι δύο σύζυγοι εργάζονται, δηλαδή πρόκειται για τα ζευγάρια «διπλής σταδιοδρομίας». Η γυναίκα
έχει αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος και νέο ρόλο, αυτόν της εργαζόμενης μητέρας. Ωστόσο, αν και άνδρες και γυναίκες έχουν τη δική τους
επαγγελματική απασχόληση, δεν αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρόμοιο μερίδιο ευθύνης όσον αφορά τις
οικογενειακές υποχρεώσεις και τις εργασίες φροντίδας των μικρών
παιδιών. Η συμβολή ωστόσο της ευρύτερης οικογένειας εξακολουθεί
να είναι σημαντική για την σύγχρονη οικογένεια υποκαθιστώντας σε
μεγάλο βαθμό τόσο τη μειωμένη συμβολή των συζύγων/συντρόφων
όσο και τις ελλέιψεις του κράτους πρόνοιας.

9.3 Χ
 ρήση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών και απόψεις
για τον ρόλο τους στη συμφιλίωση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής
Προκειμένου να διερευνήσουμε τις δημόσιες/ιδιωτικές υπηρεσίες
και διευκολύνσεις που χρησιμοποιούν οι γυναίκες προκειμένου να
υποστηριχθούν στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής, οι συμμετέχουσες στην έρευνα απάντησαν σε σχετική ερώτηση.
Ο παρακάτω Πίνακας (9.3.1) αποτυπώνει τα ποσοστά χρήσης δημόσιων, ιδιωτικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων, ανάλογα με την
οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων.
Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι οι ερωτώμενες που έχουν παντρευτεί/συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, χρησιμοποιούν ή χρησιμοποίησαν τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς σε μεγαλύτερο βαθμό
(51,60%) συγκριτικά με τις γυναίκες των υπόλοιπων κατηγοριών
(41,6%). Αντίθετα, η χρήση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης

201

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

παιδιών και ολοήμερων δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, εμφανίζεται αυξημένη στις γυναίκες που δε βρίσκονται σε
γάμο/σύμφωνο συμβίωσης (33,60% και 43,20% αντίστοιχα) σε σχέση με αυτές που είναι παντρεμένες/έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (23,40 και 34,50% αντίστοιχα). Τέλος, βάσει των δεδομένων
του Πίνακα 9.3.1, οι παντρεμένες/με σύμφωνο συμβίωσης γυναίκες
χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις γονικές διευκολύνσεις, και
δηλώνουν σε υψηλότερα ποσοστά ότι χρησιμοποιούν άδειες μητρότητας, άδειες ανατροφής, ευέλικτο ωράριο και επιδοτούμενες καλοκαιρινές δραστηριότητες/κατασκηνώσεις.
Πίνακας 9.3.1
Χρήση δημόσιων/ιδιωτικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων ανάλογα
με την οικογενειακή κατάσταση
Δημόσιες/Ιδιωτικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις

Παντρεμένη/
σε σύμφωνο

Υπόλοιπες
κατηγορίες

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Δημόσιοι παιδικοί σταθμοί
Ολοήμερα δημόσια σχολεία/νηπιαγωγεία
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Πρόγραμμα Φύλαξης Ηλικιωμένων
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
Ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί
Ιδιωτικά νηπιαγωγεία
Ιδιωτικά γηροκομεία
Άδειες μητρότητας
Άδεια ανατροφής
Ευέλικτο ωράριο
Επιδοτούμενες καλοκαιρινές ασχολίες/κατασκηνώσεις
Ιδιωτικές καλοκαιρινές ασχολίες/κατασκηνώσεις

23,40%
51,60%
34,50%
1,10%
≈0
≈0
0,70%
18,80%
6,40%
1,10%
53,90%
37,30%
28,40%
18,20%
18,60%

33,60%
41,60%
43,20%
≈0
≈0
≈0
2,40%
17,10%
11,20%
≈0
33,60%
25,60%
25,60%
17,60%
33,60%

Όπως φάνηκε, η χρήση των υπηρεσιών και των δομών του κοινωνικού κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ώρες ημερήσιας
απασχόλησης των γυναικών που έλαβαν μέρος στην παρούσα μελέτη.
Παρατηρώντας τα δεδομένα του Διαγράμματος 9.3.1, διαπιστώνουμε
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ότι οι ερωτώμενες, οι οποίες έχουν κάνει χρήση ιδιωτικών θερινών
προγραμμάτων και επιδοτούμενων θερινών προγραμμάτων, εργάζονται περισσότερες ώρες σε σχέση με τις γυναίκες που δήλωσαν ότι
δεν έχουν κάνει χρήση των παραπάνω προγραμμάτων. Επιπροσθέτως, όσες δεν έχουν κάνει χρήση των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης αλλά και των ολοήμερων σχολείων, εργάζονται, επίσης, περισσότερες ώρες ημερησίως, αν και οι διαφορές που παρατηρούνται
είναι αρκετά μικρές. Σε γενικές γραμμές, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι
οι εργαζόμενες με πιο απαιτητικά ωράρια εργασίας κάνουν ευρύτερη
χρήση των υπηρεσιών και των δομών του κοινωνικού κράτους.
Διάγραμμα 9.3.1
Ώρες ημερήσιας επαγγελματικής απασχόλησης ερωτώμενων
σε σχέση με τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών
8.6

8.5

8.4
8.2
8.0

8.0
7.9

7.9

7.8 7.8

7.8
7.6

7.8

7.8

7.9
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
θερινά

Ιδιωτικά
θεριν’α

Έχουν κάνει χρήση

Αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μητέρες κατά
τη χρήση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, στο σχετικό ερώτημα μόνο ένα μικρό μόνο ποσοστό (10% περίπου) των ερωτώμενων
ανέφερε ότι είχε κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Τα σοβαρότερα προβλήματα των γυναικών σχετίζονταν με τη χαμηλή ποιότητα των δομών και των υπηρεσιών της περιοχής τους, καθώς και με το κόστος
χρήσης τους. Εξετάζοντας τις απαντήσεις σε σχέση με την περιοχή
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κατοικίας, διαπιστώνουμε ότι στις μητροπολιτικές περιοχές οι γυναίκες δήλωσαν σε μικρότερο βαθμό ότι έχουν/είχαν κάποιο πρόβλημα
(69,88% έναντι 60,00%), σε αντίθεση με τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών, οι οποίες σε μεγαλύτερο βαθμό ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών
(4,80% έναντι 2,12%). Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να συνδέεται
με την έλλειψη οργανωμένων δομών και σχετικών υπηρεσιών στον
αγροτικό χώρο γεγονός που συνδέεται και με τη μειωμένη χρήση τους
στις περιοχές αυτές (Πίνακας 9.3.2).
Πίνακας 9.3.2
Προβλήματα σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών ανάλογα
με την περιοχή κατοικίας

Μητροπολιτική
περιοχή
Επαρχιακή
περιοχή
Αγροτική
περιοχή
Σύνολο

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Σύνολο

362
69,88%
146
57,03%
75
60,00%
583
64,85%

112
21,62%
81
31,64%
30
24,00%
223
24,81%

33
6,37%
21
8,20%
14
11,20%
68
7,56%

11
2,12%
8
3,13%
6
4,80%
25
2,78%

518
100,00%
256
100,00%
125
100,00%
899
100,00%

Ακόμη, τα προβλήματα σχετικά με το υψηλό κόστος και τη χαμηλή
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φαίνεται ναι είναι πιο έντονα
στις μητροπολιτικές περιοχές. Το φαινόμενο αυτό, πιθανότατα συνδέεται με τις κτηριακές υποδομές και τον μεγάλο αριθμό των παιδιών
που κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών, ενώ αντίθετα παρουσιάζεται λιγότερο έντονο στις αγροτικές περιοχές λόγω διαφορετικών
συνθηκών διαβίωσης. Στις αγροτικές περιοχές, τα προβλήματα είναι
διαφορετικής φύσεως όπως προκύπττει και από τις απαντήσεις (Πίνακας 9.3.3).
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Πίνακας 9.3.3
Σημαντικότερο πρόβλημα στις υπηρεσίες φροντίδας ανάλογα
με την περιοχή κατοικίας

Μητροπολιτική
περιοχή
Επαρχιακή
περιοχή
Αγροτική
περιοχή
Σύνολο

Δεν
υπάρχουν
16
10,80%
14
13,10%
8
16,00%
38
12,50%

Πολύ
ακριβές
49
33,10%
33
30,80%
19
38,00%
101
33,10%

Χαμηλής
ποιότητας
55
37,20%
31
29,00%
6
12,00%
92
30,20%

Άλλο

Σύνολο

28
18,90%
29
27,10%
17
34,00%
74
24,30%

148
100,00%
107
100,00%
50
100,00%
305
100,00%

Όπως επισημάνθηκε στο Α΄ Μέρος (Κεφ. 5), η αδυναμία πρόσβασης σε παιδικούς σταθμούς ή άλλες δομές φροντίδας καθιστά τη
σύγκρουση μεταξύ της εργασίας και της οικογενειακής/προσωπικής
ζωής πιο πιθανή. Στον τομέα της οικογενειακής πολιτικής υπάρχουν
σαφείς εμπειρικές ενδείξεις ότι οι παροχές σε είδος έχουν θετικό
αντίκτυπο στα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης, καθώς και ότι η
μείωση της ψαλίδας στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των φύλων,
συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών
φροντίδας και γενικά των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Όπως είναι ήδη γνωστό, τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες του καθεστώτος παιδικής φροντίδας στην Ελλάδα: το σύστημα αδειών, οι
επίσημες υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και οι ανεπίσημες υπηρεσίες φροντίδας. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι πολιτικές λιτότητας
που εφαρμόστηκαν επέφεραν σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές
στους δήμους, γεγονός το οποίο οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας
ορισμένων υπηρεσιών φροντίδας μικρών παιδιών. Προκειμένου να
αντισταθμιστεί αυτή η έλλειψη, είναι σημαντικό να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα υποστήριξης των γυναικών, ώστε να έχουν πρόσβαση και
να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, αλλά και μέτρα ενθάρρυνσης
των ανδρών για μεγαλύτερη συμμετοχή στη φροντίδα των παιδιών
και τις ευθύνες της οικογένειας. Οι ρυθμίσεις όσον αφορά τις δομές
παιδικής φροντίδας, τη διαθεσιμότητα τους, τις προσιτές τιμές, την
προσβασιμότητα και την ποιότητα τους, συνιστούν βασικούς παρά-
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γοντες για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής
ζωής των εργαζόμενων γονέων.
Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης κατέδειξαν ότι οι γυναίκες
χρησιμοποιούν αρκετά συχνά τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές παιδικής φροντίδας, γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο στις ώρες της
επαγγελματικής τους απασχόλησης, δηλαδή τους δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται περισσότερες ώρες ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.
Ωστόσο, η χαμηλή ποιότητα και το υψηλό κόστος των παρεχόμενων
υπηρεσιών φαίνεται να αποτελούν τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα, ενώ η χρήση τους μειώνεται αισθητά στις αγροτικές περιοχές.

9.4 Ε
 ξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής:
πρακτικές και αντιλήψεις
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι αντιλήψεις και πρακτικές των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, σχετικά με το ζήτημα της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρατηρούμε τον Πίνακα 9.4.1, ο οποίος αναφέρεται στον βαθμό συμβιβασμού της επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών, με
τις οικογενειακές/κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, οι
μισές περίπου γυναίκες αποτιμούν θετικά τον συνδυασμό οικογένειας
και εργασίας, σε ποσοστό που αγγίζει το 56%, ενώ το 44% των συμμετεχουσών δυσκολεύεται να συνδυάσει αυτούς τους δύο τομείς.
Πίνακας 9.4.1
Αντίληψη ερωτώμενων για το πώς συμβιβάζονται οι ώρες εργασίας
με τις οικογενειακές/κοινωνικές τους υποχρεώσεις
Πολύ καλά

14,00%

Αρκετά καλά

42,00%

Όχι πολύ καλά

32,50%

Καθόλου καλά

11,50%
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Η εξισορρόπηση των καθημερινών υποχρεώσεων, επαγγελματικών και οικογενειακών, συνδέονται, όπως φαίνεται στον Πίνακα
9.4.2, και με την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου των γυναικών σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (έλεγχος χ2- Pearson chi-square). Οι γυναίκες που είχαν ελεύθερο χρόνο, απάντησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό
ότι συνδυάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις υποχρεώσεις τους (70%)
από αυτές που δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν ελεύθερο χρόνο (42%).
Πίνακας 9.4.2
Αντίληψη ερωτώμενων για το πώς συμβιβάζονται οι ώρες εργασίας
με τις οικογενειακές/κοινωνικές τους υποχρεώσεις,
σε σχέση με την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου

Δεν έχει ελεύθερο
χρόνο
Έχει ελεύθερο
χρόνο

Πολύ
καλά
47
9,87%
84
17,72%

Αρκετά
καλά
152
31,93%
248
52,32%

Όχι πολύ
καλά
203
42,65%
105
22,15%

Καθόλου
καλά
74
15,55%
37
7,81%

476
100,00%
474
100,00%

131
13,79%

400
42,11%

308
32,42%

111
11,68%

950
100,00%

Σύνολο

Η αντίληψη των γυναικών για το πώς συμβιβάζονται οι ώρες εργασίας με τις οικογενειακές/κοινωνικές τους υποχρεώσεις, δεν φαίνεται
να διαφοροποιείται μεταξύ των διαφορετικών τομέων απασχόλησης
αλλά ούτε και βάσει του καθεστώτος απασχόλησης των γυναικών.
Αντίθετα, η περιοχή κατοικίας των γυναικών διαφοροποιεί και πάλι
τις σχετικές αντιλήψεις, καθώς οι ερωτώμενες που κατοικούν σε αστικές περιοχές φαίνεται να συμβιβάζουν αρκετά καλύτερα τις καθημερινές τους υποχρεώσεις συγκριτικά με τις γυναίκες που διαμένουν σε
επαρχιακές και αγροτικές περιοχές σε στατιστικά σημαντικό ποσοστό,
όπως φαίνεται και στον Πίνακα 9.4.3. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες στις
πόλεις εκφράζονται θετικά σε ποσοστό 59%, ενώ στις επαρχιακές και
αγροτικές περιοχές τα αντίστοιχα ποσοστά μειώνονται. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η κατηγορία γυναικών που διατείνονται ότι
συμβιβάζουν «πολύ καλά» τις επαγγελματικές και οικογενειακές/κοινωνικές τους υποχρεώσεις σε επαρχιακές και αγροτικές περιοχές, εμφανίζει αρκετά μικρότερα ποσοστά από αυτά των αστικών περιοχών,
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γεγονός που πιθανά σχετίζεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενες γυναίκες στις περιοχές αυτές.
Πίνακας 9.4.3
Αντίληψη ερωτώμενων για το πώς συμβιβάζονται οι ώρες εργασίας
με τις οικογενειακές/κοινωνικές τους υποχρεώσεις σε σχέση
με την περιοχή κατοικίας
Πολύ καλά

Μητροπολιτική
περιοχή
Επαρχιακή
περιοχή
Αγροτική
περιοχή
Σύνολο

102
17,26%
26
10,36%
7
5,83%
135
14,03%

Αρκετά
καλά
249
42,13%
93
37,05%
62
51,67%
404
42,00%

Όχι πολύ
καλά
193
32,66%
85
33,86%
34
28,33%
312
32,43%

Καθόλου
καλά
47
7,95%
47
18,73%
17
14,17%
111
11,54%

Σύνολο

591
100,00%
251
100,00%
120
100,00%
962
100,00%

Στη συνέχεια, προκειμένου να διερευνηθεί πιο εμπεριστατωμένα
η αίσθηση (αυτοαντίληψη) της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των ερωτώμενων, αναπτύσσεται ένα οικονομετρικό
μοντέλο που εξετάζει την επιρροή διαφόρων στατιστικά σημαντικών
παραγόντων στη αυτοαντίληψη περί συμφιλίωσης, το οποίο αναδεικνύει ενδιαφέροντα ευρήματα (Πίνακας 9.4.4).
Το θετικό πρόσημο στους συντελεστές, καταδεικνύει μία ευθέως
ανάλογη στατιστική σχέση με την θετική αυτοαντίληψη, ενώ το αρνητικό πρόσημο μία αντιστρόφως ανάλογη. Πιο συγκεκριμένα, όσες
περισσότερες ώρες εργάζονται οι ερωτώμενες, τόσο περιορίζεται η
θετική τους αυτοαντίληψη για τον συμβιβασμό επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής. Αντίστοιχη συσχέτιση εντοπίζουμε στη χρήση των
αδειών ανατροφής και δημόσιων παιδικών σταθμών, η χρήση τους
δηλαδή περιορίζει τη θετική αυτοαντίληψη περί αποτελεσματικής
συμφιλίωσης. Αντίθετα με τις παραπάνω τάσεις, η χρήση ιδιωτικών
παιδικών σταθμών και ολοήμερων σχολείων ενισχύει τη θετική αυτοαντίληψη των ερωτώμενων γυναικών σχετικά με τον συμβιβασμό
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
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Πίνακας 9.4.4
Στατιστικό μοντέλο: Θετική αυτοαντίληψη για τη συμφιλίωση
και προσδιοριστικοί παράγοντες
Εξαρτημένη μεταβλητή:
Θετική αυτοαντίληψη για τη συμφιλίωση
(συμβιβασμός ωρών εργασίας και οικογενειακών
υποχρεώσεων)
Συντελεστής

p-value

Ώρες εργασίας

Ανεξάρτητες μεταβλητές

-0,18

≈0

Δημόσιοι παιδικοί σταθμοί

-0,41

0,020

Ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί

0,47

0,017

Ολοήμερα σχολεία

0,56

0,002

Άδεια ανατροφής

-0,51

0,002

Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις,
σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος, οι ερωτώμενες δήλωσαν κατά
πλειοψηφία ότι κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που τους παρέχονται
από την εργασία. Οι διευκολύνσεις αυτές αφορούν είτε αλλαγή της ώρας
προσέλευσης για μία ώρα (77,90%), είτε απουσία από την εργασία για
μία ημέρα χωρίς κανονική άδεια (52,62%), είτε αντίστοιχες διευκολύνσεις του συζύγου/συντρόφου τους (54,44% και 41,03% αντίστοιχα).
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι σε μεγάλο βαθμό οι σχετικές διευκολύνσεις
παρέχονται και στους συζύγους/συντρόφους των γυναικών, στο πλαίσιο
συμφιλίωσης της επαγγελματικής τους ζωής (Πίνακας 9.4.5).
Εξετάζοντας τις δυνατότητες διευκολύνσεων στην επαγγελματική
απασχόληση των γυναικών, σε σχέση με τον τομέα εργασίας, διαπιστώνουμε ότι ο τομέας εργασίας (Δημόσιος, Ιδιωτικός, ΜΚΟ, Αγροτικός) δεν επηρεάζει τη δυνατότητα λήψης σχετικών διευκολύνσεων
(P-value > 0.05). Ενδιαφέρον παρουσιάζει μόνο η δυνατότητα αλλαγής προσέλευσης του συντρόφου κατά μια ώρα (P-value < 0.05),
καθώς η δυνατότητα αυτή εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των γυναικών που εργάζονται στο Δημόσιο (44,22%) και σε
άλλους (56,21%) τομείς. Δηλαδή, οι σύντροφοι των γυναικών που
εργάζονται στο Δημόσιο τομέα κάνουν χρήση σε μικρότερο βαθμό
της διευκόλυνσης αυτής, σε σχέση με τους συντρόφους των γυναικών
που εργάζονται σε άλλους τομείς – πιθανά στηριζόμενοι στην αντίληψη ότι η γυναίκα έχει τη σχετική ευελιξία.
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Πίνακας 9.4.5
Δυνατότητες αλλαγών/διευκολύνσεων
στην εργασία λόγω έκτακτου προβλήματος
Ναι

Σπάνια

Ποτέ

Σύνολο

786
77,90%

160
15,86%

63
6,24%

1.009
100,00%

552
54,44%

253
24,95%

209
20,61%

1.014
100,00%

Δυνατότητα απουσίας ολόκληρη την
ημέρα χωρίς χρήση κανονικής άδειας

533
52,62%

216
21,32%

264
26,06%

1.013
100,00%

Δυνατότητα απουσίας ολόκληρη την
ημέρα χωρίς χρήση κανονικής άδειας
(σύντροφος)

416
41,03%

235
23,18%

363
35,80%

1.014
100,00%

Δυνατότητα αλλαγής της ώρας
προσέλευσης ή αποχώρησης για
τουλάχιστον μια ώρα
Δυνατότητα αλλαγής της ώρας
προσέλευσης ή αποχώρησης για
τουλάχιστον μια ώρα (σύντροφος)

Πίνακας 9.4.6
Δυνατότητες αλλαγών/διευκολύνσεων στην εργασία λόγω έκτακτου προβλήματος
σε σχέση με τον τομέα εργασίας της ερωτώμενης
Τομέας
Εργασίας

Αλλαγή ώρας
προσέλευσης

Δημόσιος
τομέας
Άλλος
τομέας

Αλλαγή ώρας
προσέλευσης
(σύντροφος)

Δημόσιος

Απουσία
χωρίς χρήση
άδειας

Δημόσιος

Απουσία
χωρίς χρήση
άδειας
(σύντροφος)

Δημόσιος

Άλλος
τομέας

Άλλος
τομέας

Άλλος
τομέας

Ναι

Σπάνια

Ποτέ

Σύνολο

108
73,97%
674
78,65%
65
44,22%
484
56,21%
82
56,16%
447
51,92%
49
33,33%
367
42,62%

24
16,44%
136
15,87%
45
30,61%
208
24,16%
37
25,34%
179
20,79%
40
27,21%
192
22,30%

14
9,59%
47
5,48%
37
25,17%
169
19,63%
27
18,49%
235
27,29%
58
39,46%
302
35,08%

146
100,00%
857
100,00%
147
100,00%
861
100,00%
146
100,00%
861
100,00%
147
100,00%
861
100,00%

P-value

0,147

0,026

0,069

0,099
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Τόσο στον δημόσιο όσο και στους άλλους τομείς (Ιδιωτικό, ΜΚΟ,
Αγροτικό) οι γυναίκες απάντησαν σε υψηλά ποσοστά ότι μπορούν να
αλλάξουν την ώρα προσέλευσης ή να απουσιάσουν ολόκληρη ημέρα
από την εργασία τους χωρίς να χρησιμοποιήσουν την κανονική τους
άδεια. Ωστόσο, όπως ήδη είδαμε, η δυνατότητα απουσίας του συντρόφου σε περίπτωση οικογενειακού προβλήματος, αν και εφικτή,
αξιοποιείται σε μικρότερα ποσοστά, όπως μας δείχνουν τα δεδομένα
του πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9.4.6).
Συνεχίζοντας με τις απόψεις των γυναικών για τις διευκολύνσεις
στην επίτευξη μίας πιο ισορροπημένης εργασιακής και προσωπικής
ζωής διαπιστώνουμε, σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 9.4.7,
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών θεωρεί αρκετά και πολύ
χρήσιμες τις διευκολύνσεις που έχουν σχέση με πιο ευέλικτο ωράριο
(τόσο σε καθημερινή όσο και σε εβδομαδιαία βάση). Ακόμα πιο θετικά εκφράζονται οι γυναίκες για τη δυνατότητα χρήσης άδειας για μια
ημέρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Πίνακας 9.4.7
Απόψεις των ερωτώμενων για τις διευκολύνσεις στην εργασία, με στόχο
την επίτευξη εξισορρόπησης εργασίας και προσωπικής ζωής

Να έχω περισσότερο έλεγχο στην ώρα
έναρξης και λήξης της εργασίας μου
Να αλλάζω τον αριθμό των
εβδομαδιαίων ωρών εργασίας
Να μπορώ να πάρω ρεπό εκτάκτως,
αν χρειάζεται
Να έχω καλύτερη πρόσβαση
σε υποστηρικτικές υπηρεσίες

Καθόλου
χρήσιμο

Αρκετά
χρήσιμο

Πολύ
χρήσιμο

Σύνολο

126
17,70%
127
17,28%
75
9,83%
88
11,75%

205
28,79%
239
32,52%
114
14,94%
167
22,30%

381
53,51%
369
50,20%
574
75,23%
494
65,95%

712
100,00%
735
100,00%
763
100,00%
749
100,00%

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι απόψεις των γυναικών για τη δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης σε υποστηρικτικές υπηρεσίες απέσπασαν
στο σύνολό τους μεγάλο ποσοστό θετικών απαντήσεων. Ελέγχοντας,
όμως, τις απαντήσεις αυτές με μεταβλητές σχετικές με την εργασία
των γυναικών (τομέας και καθεστώς απασχόλησης) δεν φάνηκαν να
σημειώνονται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις.
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Θέλοντας να διερευνήσουμε τις απόψεις των γυναικών του δείγματος σχετικά με τον ρόλο του κράτους και τις πολιτικές που θα πρέπει
να εφαρμόζονται στα ζητήματα συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας, τις ρωτήσαμε εάν συμφωνούν ή διαφωνούν σε μια σειρά από
πολιτικές, οι οποίες θα πρέπει να προβλέπονται από την πολιτεία
προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή οικογενειακή ζωή.
Η πλειοψηφία των γυναικών (πάνω από 90%) απάντησαν θετικά
σε όλες τις διατυπωμένες προτάσεις και, όπως τονίζουν όλες, δεν θα
πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις γονικές άδειες και γενικότερα τη στήριξη
των εργαζόμενων γυναικών. Τα θέματα στα οποία ερωτήθηκαν και οι
απαντήσεις παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9.4.8).
Πίνακας 9.4.8
Απόψεις των γυναικών σχετικά με τον ρόλο του κράτους στην εξισορρόπηση
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Συμφωνώ
απολύτως

Συμφωνώ Διαφωνώ

Διαφωνώ
απολύτως

34
3,42%
20
2,00%

Ίδιες γονικές άδειες και στους
δύο γονείς

542
54,53%

294
29,58%

124
12,47%

Ίδιες γονικές άδειες στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

666
66,60%

240
24,00%

74
7,40%

Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου
στους γονείς

677
67,97%

246
24,70%

46
4,62%

Περισσότερη στήριξη στις
εργαζόμενες γυναίκες

751
74,88%

216
21,54%

20
1,99%

27
2,71%
16
1,60%

Περισσότερη στήριξη στις
οικογένειες με μικρά παιδιά

771
77,02%

182
18,18%

30
3,00%

18
1,80%

Παρότρυνση επιχειρήσεων για
δημιουργία παιδικών σταθμών

672
67,95%

252
25,48%

41
4,15%

Ελλιπής φορολογικές
ελαφρύνσεις για γονείς

713
71,80%

225
22,66%

22
2,22%

Διευρυμένο ωράριο στους
δημόσιους παιδικούς σταθμούς

713
71,44%

218
21,84%

34
3,41%

Περισσότεροι παιδικοί σταθμοί
στους ΟΤΑ

670
67,95%

232
23,53%

40
4,06%

Δημιουργία νέων σχημάτων
και δομών φύλαξης

673
67,91%

250
25,23%

39
3,94%

24
2,43%
33
3,32%
33
3,31%
44
4,46%
29
2,93%

Σύνολο

994
100,00%
1000
100,00%
996
100,00%
1003
100,00%
1001
100,00%
989
100,00%
993
100,00%
998
100,00%
986
100,00%
991
100,00%
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Σύμφωνα με εκθέσεις του Σ.Ε.Π.Ε. (2013) παρουσιάζεται μεγάλη
διαφορά στη χρήση γονικών αδειών από τις γυναίκες και τους άνδρες
στη χώρα μας, με τις γυναίκες να αξιοποιούν σχεδόν αποκλειστικά τις
άδειες. Ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ελάχιστες γυναίκες
και άνδρες παρουσιάστηκαν να κάνουν χρήση των γονικών αδειών σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα – γεγονός πιθανά ενδεικτικό της ανασφάλειας ή/και της αβεβαιότητας που παρουσιάστηκε προηγουμένως.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται διαφορές στη χρήση των αδειών ανάλογα με το αν αυτές είναι αμειβόμενες ή όχι. Ακόμη, οι αμειβόμενες άδειες (άδεια φροντίδας και άδεια για σχολική παρακολούθηση του παιδιού) εμφανίζουν σχετικά μεγαλύτερο βαθμό χρήσης, ενώ
αντίθετα οι μη αμειβόμενες άδειες, ειδικά η γονική άδεια ανατροφής,
έχουν περιορισμένη ή σχεδόν ανύπαρκτη χρήση από τους πατέρες.
Στην ενότητα αυτή διερευνήσαμε τις διευκολύνσεις που παρέχονται
στον εργασιακό χώρο τόσο στις συμμετέχουσες όσο και στους συζύγους/συντρόφους τους σε περίπτωση οικογενειακού προβλήματος καθώς και τις δυνατότητες χρήσης τους. Πάνω από τις μισές γυναίκες
απάντησαν ότι τους παρέχονται διευκολύνσεις, ενώ ο τομέας εργασίας
και το εργασιακό καθεστώς δεν φαίνεται να διαφοροποιούν τις απαντήσεις τους. Επίσης, μόνο οι μισές από τις ερωτώμενες (54%) θεωρούν
ότι η επαγγελματική τους απασχόληση συμβιβάζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Ακόμη, εξετάζοντας
τις απόψεις τους για τον ρόλο του κράτους στο ζήτημα εξισορρόπησης
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η πλειοψηφία των ερωτώμενων
συμφωνεί με την εφαρμογή μέτρων που θα βοηθούν τις μητέρες να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ οι περισσότερες θεωρούν
ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δεδομένα που επιβεβαιώνονται και από σχετικές μελέτες.

9.5 Σύνοψη
Στο παρόν κεφάλαιο διερευνήθηκαν συγκεκριμένες πλευρές της συμφιλίωσης. Αρχικά, εξετάσαμε τη συμβολή της ευρύτερης οικογένειας στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Οι παντρεμένες/συμβιούσες
γυναίκες λαμβάνουν μεγαλύτερη βοήθεια για την ανατροφή του παιδιού/των παιδιών τους από την ευρύτερη οικογένεια σε αντίθεση με
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τις υπόλοιπες γυναίκες που δέχονται μικρότερη βοήθεια καθημερινά
αλλά αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, η περιοχή κατοικίας
διαφοροποιεί τη συμβολή της ευρύτερης οικογένειας και τη χρήση
κοινωνικών δομών. Για παράδειγμα, στις αγροτικές περιοχές η συνεισφορά της οικογένειας μειώνεται καθώς και η χρήση κοινωνικών
δομών, γεγονός που συνδέεται με τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης
και απασχόλησης των γυναικών και των συζύγων τους που ζουν σε
επαρχιακές πόλεις και αγροτικές περιοχές.
Κατόπιν, διερευνώντας τις απόψεις των γυναικών σχετικά με τη
συμβολή του συζύγου/συντρόφου διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των γυναικών έχει προοδευτικές αντιλήψεις, καθώς πιστεύει ότι οι άντρες θα πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά στις καθημερινές ευθύνες, ώστε να υπάρχει ισότιμη κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων.
Συνεχίζοντας την ανάλυση μας, εξετάστηκε η χρήση των δομών
και διευκολύνσεων και η αξιοποίηση τους στη κατεύθυνση αποτελεσματικής συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Όπως παρατηρήθηκε, οι γυναίκες κάνουν κυρίως χρήση των δομών
και υπηρεσιών φύλαξης παιδιών καθώς και των σχετικών διευκολύνσεων (π.χ. άδεια μητρότητας, γονικές άδειες κτλ.). Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν/αντιμετώπισαν
προβλήματα κατά τη χρήση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, αν
και στις επαρχιακές και αγροτικές περιοχές συναντάται μεγαλύτερη
δυσαρέσκεια όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες.
Επίσης, λίγο περισσότερες από τις μισές γυναίκες απάντησαν ότι
συμβιβάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις καθημερινές οικογενειακές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, γεγονός που φαίνεται να
σχετίζεται θετικά με την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου. Επιπλέον, στον
εργασιακό χώρο (ανεξαρτήτως τομέα απασχόλησης) παρέχονται διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων οικογενειακών προβλημάτων, οι οποίες όμως αξιοποιούνται κατά βάση από τις γυναίκες.
Στο τέλος του κεφαλαίου, παρουσιάστηκαν οι απόψεις και οι προσδοκίες των ερωτώμενων σχετικά με την επίτευξη μιας πιο ισορροπημένης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τονίζοντας την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες εργασίας (π.χ. ευέλικτο ωράριο, έκτακτη
άδεια), καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσίων αλλά και
μεγαλύτερη πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
Πολιτικές για τη συμφιλίωση
της εργασίας με
την οικογενειακή/προσωπική ζωή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0

Η ανάγκη (ανα)διαμόρφωσης
των πολιτικών για τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας
σε περιόδους κρίσης

Η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτελεί για τις εργαζόμενες
γυναίκες μια καθημερινή πρόκληση και έναν στόχο προς επίτευξη,
καθώς προσπαθούν διαρκώς να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Η κατάκτηση του
δικαιώματος των γυναικών για ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά
εργασίας αναδιαμόρφωσε τους κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους,
των ανδρών ως «κουβαλητών» και των γυναικών ως «φροντιστών/
ατόμων υπεύθυνων για τη φροντίδα των παιδιών και άλλων ατόμων
σε ανάγκη», με αποτέλεσμα την εμφάνιση του μοντέλου των δύο «κουβαλητών» ή των οικογενειών «διπλής σταδιοδρομίας», δημιουργώντας νέες ισορροπίες και κοινωνικές δυναμικές.
Στη σύγχρονη εποχή, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες ζουν τη
ζωή τους ανάμεσα στις δύο «σφαίρες», τη δημόσια σφαίρα, η οποία
περιλαμβάνει την αμειβόμενη απασχόληση και την ιδιωτική σφαίρα, η οποία περιλαμβάνει κάθε είδους απασχόληση άνευ αμοιβής
όπως λ.χ. οικιακές εργασίες, φροντίδα των παιδιών, ηλικιωμένων
κλπ. Εν μέσω αυτών των δύο σφαιρών, οι άνδρες και οι γυναίκες
προσπαθούν να βρουν και λίγο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους
και την ξεκούρασή τους (European Parliament: 2016). Με άλλα λόγια, η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτελεί ένα ζήτημα με
πολλαπλές διαστάσεις και για τον λόγο αυτό, εντάσσεται στο πλαίσιο
διαφόρων πολιτικών όπως π.χ. της πολιτικής για την ισότητα των
φύλων, της πολιτικής απασχόλησης, της πολιτικής για την οικογένεια
και την κοινωνική πολιτική.
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Πέρα από τον σύνθετο χαρακτήρα της έννοιας της συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας, η σχετική βιβλιογραφία υπογραμμίζει την
ανάγκη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής συμφιλίωσης, η
οποία πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας
για τα παιδιά και τα εξαρτώμενα μέλη, την υιοθέτηση πιο ευέλικτων
μοντέλων απασχόλησης και ωραρίων εργασίας και την ενθάρρυνση
της ίσης κατανομής των οικογενειακών ευθυνών και των επαγγελματικών υποχρεώσεων ανδρών και γυναικών (Mουσούρου: 2004).
Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί, ότι η έννοια της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας προσλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο από
τους άνδρες και τις γυναίκες, παρά το γεγονός ότι αποτελεί κοινή τους
ανησυχία. Για τους άνδρες, η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
σημαίνει να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, ενώ για τις γυναίκες σημαίνει τη λιγότερο ενεργή συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας (Αρβανίτης: 2007) ή τα πολλαπλά
ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν μεταξύ της ανάγκης τους να συνεχίσουν την καριέρα τους και της επιθυμίας τους να ανταποκριθούν
επιτυχώς στο ρόλο τους ως μητέρας.
Με άλλα λόγια, η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας δεν αποτελεί μια απλή έννοια αλλά ένα σύνθετο πλέγμα από κοινωνικά κατασκευασμένες νόρμες, ρόλους και πολιτικές, οι οποίες διαμορφώνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση αποτελεί μια ακόμη σύνθετη μεταβλητή στην επίλυση της εξίσωσης της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας. Πρώτα από όλα, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως στους
νέους και τις γυναίκες σε όλη την Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα,
καθώς και η γενικότερη επαγγελματική και οικονομική ανασφάλεια δε
συνιστούν ενθαρρυντικό παράγοντα για τη δημιουργία οικογένειας.
Παράλληλα, οι άνεργες γυναίκες με παιδιά, αναγκάζονται να επιστρέψουν στον παραδοσιακό τους ρόλο στο σπίτι για να φροντίσουν τα
παιδιά και τα εξαρτώμενα άτομα, ελλείψει απασχόλησης και επαρκών
πόρων για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών φροντίδας. Επιπλέον,
όσες γυναίκες εργάζονται, εξακολουθούν να παραμένουν «παγιδευμένες» σε δουλειές μερικής απασχόλησης ή σε λιγότερο καλά αμειβόμενες εργασίες. καθώς οι άνδρες δεν έχουν εξοικειωθεί αρκετά με
τη χρήση των γονικών αδειών και τη συμμετοχή τους στη φροντίδα
των παιδιών κατά τα πρώτα έτη. Ακόμη, οι σημαντικές περικοπές στις
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δαπάνες της κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής πρόνοιας δεν αφήνουν στους εργαζόμενους γονείς πολλές επιλογές σε δομές φύλαξης/
φροντίδας των παιδιών με κόστος στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν. Θα μπορούσαμε, επομένως, να πούμε ότι η οικονομική κρίση
σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής, όπου οι υποχρεώσεις
και οι ρόλοι για άνδρες και γυναίκες αυξάνονται συνεχώς, ενώ οι
διαθέσιμοι πόροι και οι υπηρεσίες μειώνονται αισθητά, κάνοντας το
στοίχημα της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας ολοένα και πιο
δύσκολο να κερδηθεί.
Γίνεται, συνεπώς, πρόδηλη η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των πολιτικών συμφιλίωσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, παράλληλα με την αναδιαμόρφωση των επιμέρους πολιτικών
(απασχόλησης, πρόνοιας/κοινωνική), ώστε αυτές να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των γονέων, των παιδιών και των άλλων
εξαρτώμενων ατόμων σε βάθος χρόνου. Πέραν αυτού, οι νέες πολιτικές χρειάζεται να διαμορφωθούν στο πλαίσιο των κοινωνικών και
πολιτισμικών μεταβολών που έχουν συντελεστεί σε κάθε χώρα λόγω
κρίσης.1
Στις σελίδες που ακολουθούν (Κεφάλαιο 11), επιχειρείται μια
σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των πολιτικών συμφιλίωσης που
έχουν αναπτυχθεί και των σχετικών πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί σε διττό επίπεδο: σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών
(Κεντρική Ευρώπη, Νότια Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Σκανδιναβικά κράτη) (Κεφάλαιο 12).
Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης των πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί από τα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη επιχειρείται η άντληση καλών
πρακτικών και παραδειγμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και τους ίδιους τους γονείς στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση
αυτή, παρουσιάζεται ένα σύνολο προτάσεων πολιτικής για την καλύτερη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας στην Ελλάδα, δεδομένων
των οικονομικών και κοινωνικών περιορισμών που έχει θέσει η κρίση (Κεφάλαιο 13).
1. Σε εθνικό επίπεδο οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την συμφιλίωση οικογενειακής/ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής καθώς και οι υπηρεσίες του δημοσίου
τομέα περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 2, σελ. 58-72.
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Πολιτικές για τη συμφιλίωση εργασίας
και οικογένειας σε επίπεδο ΕΕ

Η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτέλεσε έναν από τους κύριους στόχους πολιτικής της ΕΕ, καθώς συνιστά έννοια που συνάδει
πλήρως με τις αρχές της ισότητας των φύλων (Άρθρο 2, ΣΕΕ) και της
μη-διάκρισης (Άρθρο 8, ΣΕΕ), θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Όμως, η ΕΕ δεν αντιλαμβάνεται τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας μόνο ως στόχο πολιτικής αλλά και ως προτεραιότητα διαφόρων τομέων πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, ενθάρρυνε τη
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αναγνωρίζοντας και
νομικά την αρχή της ίσης αμοιβής (Άρθρο 157, ΣΛΕΕ) και την αρχή
της ίσης μεταχείρισης των ανδρών και των γυναικών στην εργασία.
Επιπλέον, οι αρχές της ισότητας και της μη-διάκρισης εντάχθηκαν
και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Τίτλος ΙΙΙ,
Άρθρα 21&23) –ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη Συνθήκη της Λισσαβόνας– αποδεικνύοντας, έτσι, ότι οι εν λόγω αρχές παραμένουν ψηλά
στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Πέραν τούτου, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αναφέροντας τον σεβασμό στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή (Άρθρο 7) και στην οικογενειακή
και επαγγελματική ζωή (Άρθρο 33), επισημαίνει έμμεσα το θέμα της
συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας.
Βάσει των αρχών και των αξιών που διέπουν τις Συνθήκες της ΕΕ,
η ΕΕ ανέπτυξε σταδιακά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη συμφιλίωση μεταξύ εργασίας και οικογένειας, διαμορφώνοντας ένα μίγμα
πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει νομοθετικές και μη-νομοθετικές
πρωτοβουλίες. Ως κύριος στόχος της πολιτικής συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας της ΕΕ έχει τεθεί η διευκόλυνση των γονέων στην
καλύτερη αντιμετώπιση των επαγγελματικών και οικογενειακών τους
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υποχρεώσεων. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, η πολιτική συμφιλίωσης της ΕΕ αρθρώνεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:
– ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας για τα
παιδιά και για άλλα άτομα σε ανάγκη (ηλικιωμένοι κλπ.),
– ρυθμίσεις για γονικές άδειες και ρυθμίσεις για ευέλικτες μορφές απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών,
– ουδέτερα φορολογικά συστήματα για τους εργαζόμενους γονείς.
Πέρα αυτών, η πολιτική συμφιλίωσης της ΕΕ έχει και μια δια βίου
προσέγγιση, δηλαδή ότι η πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε
στάδιο ανάπτυξης των παιδιών καθώς και σε κάθε περίοδο κατά την
οποία οι ηλικιωμένοι ή άλλα άτομα χρειάζονται φροντίδα.

11.1. Νομικές πτυχές
Οι δύο κύριες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει μέχρι σήμερα η ΕΕ σχετικά με την ισορροπία εργασίας και οικογένειας είναι
οι δύο οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση των αδειών: η οδηγία για
την άδεια μητρότητας και η οδηγία για τη γονική άδεια. Οι δύο αυτές
οδηγίες συνιστούν μια ισχυρή νομική βάση για τη διαμόρφωση της
πολιτικής συμφιλίωσης της ΕΕ.

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ (Οδηγία για την άδεια μητρότητας,
εγκυμοσύνης)
Η Οδηγία αυτή αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης νομοθεσίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εγκύων γυναικών ή των γυναικών που γέννησαν πρόσφατα ή θηλάζουν. Η Οδηγία προβλέπει μια σειρά από μέτρα και
δικαιώματα, τα οποία προστατεύουν αφενός την υγεία των γυναικών
και αφετέρου τη θέση εργασίας τους, όσο αυτές βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή σε άδεια μητρότητας (Συμβούλιο της ΕΕ: 1992). Πιο συγκεκριμένα:
– Όλες οι γυναίκες δικαιούνται άδεια μητρότητας για συνεχή περίοδο 14 εβδομάδων πριν ή μετά τον τοκετό (με τουλάχιστον 2
εβδομάδες πριν και/ή 2 εβδομάδες μετά).
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– Όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επίδομα μητρότητας κατά την περίοδο που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας,
το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το επίδομα της
αναρρωτικής άδειας.
–	Οι γυναίκες δεν είναι υποχρεωμένες να δουλεύουν νυχτερινές
ώρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά την περίοδο
της λοχείας, αλλά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται
κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και να απουσιάζουν από
την εργασία ή να λαμβάνουν μακράς διάρκειας άδεια μητρό
τητας.
– Όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να απουσιάζουν από την εργασία τους χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στον μισθό τους, προκειμένου να κάνουν εξετάσεις πριν τον τοκετό ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
–	Η εγκυμοσύνη σε καμία περίπτωση δεν συνιστά λόγο απόλυσης (πριν και κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας) και στην
εξαιρετική περίπτωση που επιβάλλεται κάτι τέτοιο, ο εργοδότης
πρέπει να προβάλει σαφείς λόγους.

Οδηγία 2010/18/Ε.Ε. (Οδηγία για τη γονική άδεια)
Η Οδηγία για τη γονική άδεια προβλέπει ορισμένους ελάχιστους
όρους για τη λήψη της γονικής άδειας από άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους/ες. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί προϊόν συμφωνίας πλαισίου
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων (BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP και ETUC) και περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις
που ενθαρρύνουν τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας και για
τους δύο γονείς (Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2010). Πιο συγκεκριμένα:
– Άνδρες και γυναίκες μπορούν να λάβουν γονική άδεια λόγω
γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, ώστε να μπορούν να το φροντίσουν για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών.
–	Τουλάχιστον 1 από τους 4 συνολικά μήνες της άδειας χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον πατέρα ή τη μητέρα και δεν
δύναται να μεταφέρεται στον άλλο γονέα.
–	Οι άνδρες και οι γυναίκες που αιτούνται γονική άδεια προστατεύονται από κάθε είδους διάκριση και έχουν δικαίωμα να
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επιστρέψουν στην ίδια ή σε παρόμοια εργασία βάσει του συμβολαίου που έχουν υπογράψει. Επιπλέον, δικαιούνται να εργασθούν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο με πιο ευέλικτα
ωράρια εργασίας.

11.2. Μη-νομοθετικές πρωτοβουλίες
Παρά το γεγονός ότι οι ανωτέρω Οδηγίες αποτελούν λυδία λίθο της
πολιτικής συμφιλίωσης της ΕΕ και ιδιαίτερα για την πολιτική αδειών
για τους γονείς, μια σειρά από εργαλεία πολιτικής και κείμενα έχουν
αποτελέσει σημαντικούς σταθμούς στη διαδικασία διαμόρφωσης της
πολιτικής συμφιλίωσης της ΕΕ.

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1992)
Η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη φύλαξη των παιδιών
(με σκοπό τη συμφιλίωση οικογενειακών, επαγγελματικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων φροντίδας των παιδιών) τονίζει την ανάγκη
οι υπηρεσίες φύλαξης/ φροντίδας των παιδιών να σχεδιάζονται με
τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γονιών και
των παιδιών, ενώ παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι,
όπως η προσβασιμότητα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, το κόστος, η εκπαίδευση των ατόμων που εργάζονται στις υπηρεσίες αυτές
καθώς και η συμμετοχή των αρμόδιων φορέων κατά τον σχεδιασμό
τους (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1992).

Στόχοι της Βαρκελώνης για τη φροντίδα των παιδιών
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης (2002) έθεσε μια σειρά
από στόχους:
–	Τουλάχιστον το 33% των παιδιών κάτω από 3 ετών θα πρέπει
να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης/ φροντίδας παιδιών.
–	Τουλάχιστον το 90% των παιδιών μεταξύ 3 και 6 ετών (σχολική ηλικία) θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης/
φροντίδας παιδιών.
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Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020)
Το Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων θέτει την προώθηση της
συμφιλίωσης μεταξύ εργασίας και οικογένειας για τους άνδρες και
τις γυναίκες ως μία από τις πιο ισχυρές δεσμεύσεις από πλευράς ΕΕ.
Επιπλέον ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ατζέντας για την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020», με στόχο την απασχόληση των
ανδρών και των γυναικών ηλικίας 26-64 ετών σε ποσοστό 75% και
τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος στην εργασία και στην κοινωνική προστασία (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2011).

Οδικός Χάρτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016-2020)
Ο Οδικός Χάρτης 2016-2020 έχει υιοθετηθεί ως ένα βήμα προς την
κατεύθυνση της αναπροσαρμογής και της αναθεώρησης της Οδηγίας για την άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τις προκλήσεις που έχει
επιφέρει η κρίση στη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.1 Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ως στόχο οι γονείς με παιδιά ή οι εργαζόμενοι με συγγενείς που έχουν ανάγκη φροντίδας να επιτύχουν μια
καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις,
τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις φροντίδας,
μέσω της βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και των
πολιτικών της ΕΕ. Ο Οδικός Χάρτης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2016),
μεταξύ άλλων προτείνει:
–	Διεύρυνση των δικαιωμάτων που υπάρχουν για ευέλικτα ωράρια απασχόλησης για τους γονείς και στους άνδρες και τις γυναίκες που φροντίζουν άλλα άτομα σε ανάγκη και περαιτέρω
ενίσχυση των δικαιωμάτων αυτών.
–	Θέσπιση νέων πιο ισχυρών κινήτρων για τη λήψη της γονικής
άδειας από τους άνδρες και θέσπιση άδειας για άτομα που είναι
υπεύθυνα για τη φροντίδα κάποιου ατόμου.
–	Υιοθέτηση μη-νομοθετικών μέτρων για καλύτερη συμφιλίωση
μεταξύ εργασίας και οικογένειας, όπως η θέσπιση ορισμένων
σημείων αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ, διαδικασίες τακτικού ελέγχου, στοχευμένη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων της
1. Βλ. και Κεφάλαιο 2, σελ. 39-45.
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ΕΕ, εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και διάλογος με κρατικούς και μη κρατικούς φορείς.

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας για την άδεια μητρότητας και του Οδικού Χάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την
πρωτοβουλία «Νέο Ξεκίνημα» ως μέρος του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των
υφιστάμενων προκλήσεων στην ισορροπία εργασίας και οικογένειας από τους εργαζόμενους γονείς και τα άτομα που είναι υπεύθυνα
για τη φροντίδα ατόμων σε ανάγκη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 2017). Η
εν λόγω πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια δέσμη νομοθετικών και μηνομοθετικών μέτρων όπως:
–	Θέσπιση άδειας πατρότητας διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών,
τις οποίες θα μπορούν να λάβουν κοντά στην ημερομηνία γέννησης του παιδιού και η οποία θα αμείβεται τουλάχιστον, όπως
η αναρρωτική άδεια.
–	Θέσπιση γονικής άδειας διάρκειας 4 μηνών αμειβόμενης
(όπως η αναρρωτική άδεια), η οποία θα λαμβάνεται αποκλειστικά από έναν από τους δύο γονείς. Επιπλέον, οι γονείς θα
έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν την άδεια με ευέλικτο τρόπο
(είτε εργαζόμενοι με τη μορφή μερικής απασχόλησης είτε να τη
λάβουν σε τμηματικές περιόδους) μέχρι το παιδί να φθάσει την
ηλικία των 12 ετών.
–	Θέσπιση άδειας συνολικής διάρκειας 5 ημερών τον χρόνο, για
εργαζόμενα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα συγγενών με σοβαρές ασθένειες. Η άδεια θα αμείβεται, όπως η αναρρωτική άδεια.
–	Διεύρυνση των δικαιωμάτων για ευέλικτες συνθήκες απασχόλησης (μειωμένα/ευέλικτα ωράρια, ευελιξία στον χώρο εργασίας)
σε όλους τους εργαζόμενους γονείς που έχουν παιδί ηλικίας έως
12 ετών και στα άτομα που φροντίζουν συγγενείς σε ανάγκη.
–	Προστασία των γονέων και των ατόμων που φροντίζουν άλλα
άτομα έναντι κάθε μορφής διάκρισης και απόλυσης κατά την
επιστροφή τους στην εργασία από την άδεια μητρότητας/γονική άδεια.
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–	Ενθάρρυνση της διάστασης της ισότητας των φύλων στη χορήγηση των γονικών αδειών και στην προώθηση των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης.
–	Καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών.
–	Εξάλειψη των οικονομικών αντικινήτρων σχετικά με το δεύτερο
άτομο που εργάζεται σε μια οικογένεια, τα οποία λειτουργούν
έως τώρα ανασταλτικά για την (επαν)ένταξη των γυναικών στην
αγορά εργασίας ή για την πλήρη τους απασχόληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2

Πολιτικές (καλές πρακτικές)
για τη συμφιλίωση εργασίας
και οικογένειας σε επίπεδο κρατών

Όπως αναφέρθηκε και στο Α΄ Μέρος (Κεφ. 1, Κεφ. 2), η ΕΕ έχει θέσει το ζήτημα της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας πολύ υψηλά
στην πολιτική της ατζέντα, διαμορφώνοντας, έτσι, ένα σύνολο από
κοινά νομικά και πολιτικά σημεία αναφοράς. Παρά όμως την ύπαρξη
κοινών σημείων αναφοράς, τα κράτη-μέλη της ΕΕ υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας στις κοινωνικές τους πολιτικές, ανάλογα με τις αντιλήψεις και τις
νόρμες που κυριαρχούν στις κοινωνίες τους. Τα διαφορετικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και οι διαφορετικές ηθικές αντιλήψεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών θέτουν διαφορετικά ζητήματα προτεραιότητας
σε κάθε κράτος σχετικά με τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας,
καθιστώντας τη διαμόρφωση μιας κοινής ατζέντας ένα δύσκολο εγχείρημα. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτελεί μια κοινή ευρωπαϊκή έννοια, την οποία
αναγνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά για την οποία έχουν
χαράξει ένα σύνολο διαφορετικών μεταξύ τους πολιτικών.
Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει να παρουσιάσει ορισμένες πολιτικές
συμφιλίωσης που εφαρμόζονται από κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και
την Ισλανδία, ως καλές πρακτικές και παραδείγματα πολιτικής. Η επιλογή των καλών πρακτικών έγινε βάσει μίας σειράς κριτηρίων:
– εάν ανταποκρίνονται επαρκώς στις κοινωνικές ανάγκες και τη
φύση των προβλημάτων που το υπάρχον πλαίσιο πολιτικής
αδυνατεί να αντιμετωπίσει,
– εάν ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων κοινωνικών ομάδων που υφίστανται διακρίσεις στην εργασία,
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– κατά πόσο δύναται να ενταχθούν στην πολιτική ατζέντα και
– κατά πόσο μπορεί να είναι “ελκυστικές” για τους διαμορφωτές
πολιτικής.
Επιπλέον, οι πολιτικές συμφιλίωσης αξιολογούνται βάσει των
πρωτοβουλιών που λαμβάνονται σε τρία επίπεδα: (α) θεσμικό, (β)
επιχείρησης και αγοράς εργασίας και (γ) κοινωνικών εταίρων/ κοινωνίας των πολιτών και φορέων και στους παρακάτω τομείς: γονικές
άδειες, άδειες μητρότητας/πατρότητας, επιδόματα και υπηρεσίες για
άτομα που χρειάζονται φροντίδα ή άτομα που φροντίζουν άλλα άτομα,
ευέλικτες συνθήκες απασχόλησης και υιοθέτηση μέτρων φιλικών για
τη δημιουργία οικογένειας.
Τα διάφορα μοντέλα πολιτικής για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ομαδοποιούνται στη συνέχεια του κεφαλαίου βάσει της γεωγραφικής χωροθέτησης των κρατώντων που
τα υιοθετούν.

12.1 Κεντρική Ευρώπη
Γαλλία
Στη Γαλλία, η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας έχει ενθαρρυνθεί
μέσω της μείωσης του συνολικού αριθμού ωρών εργασίας την εβδομάδα σε 35, καθώς και μέσω της παροχής βοήθειας στους εργαζόμενους γονείς από σωματεία παροχής υπηρεσιών φροντίδας και οικογενειακών υπηρεσιών, σχετικών με την καθαριότητα, τα ψώνια, τη
μαγειρική, τη συνοδεία παιδιών και ηλικιωμένων κλπ. Επιπλέον, για
τους γονείς που δεν εργάζονται με σταθερό ωράριο εργασίας προβλέπεται υπηρεσία ημερήσιας φροντίδας (για το οικογενειακό περιβάλλον) για παιδιά άνω των 13 ετών. Ακόμη, μέσω του επιδόματος CAF,
προβλέπεται η δυνατότητα να χρηματοδοτείται μέρος του κόστους υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών (για παιδιά κάτω των 6 ετών), όπως τα
κέντρα πολλαπλών χρήσεων, τα κέντρα ημερήσιας φύλαξης παιδιών
κλπ. Πέραν τούτων, η εθνική συλλογική σύμβαση για την ισότητα των
φύλων και την ίση συμμετοχή στην εργασία που υπεγράφη το 2004
κατοχυρώνει ορισμένα πολύ σημαντικά δικαιώματα όπως: αύξηση της
μερικής απασχόλησης, αμειβόμενη άδεια μητρότητας, μείωση ωρών
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εργασίας για τις γυναίκες εγκύους, αύξηση της άδειας μητρότητας κατά
2 εβδομάδες, ειδική άδεια για διευθέτηση διαδικασιών υιοθεσίας παιδιού, μπόνους 1.500 ευρώ για υιοθεσία παιδιού και επιπλέον άδεια
για φροντίδα παιδιών με αναπηρία. Ακόμη, οι μέρες κατά τις οποίες
οι γονείς απουσιάζουν για θέματα μητρότητας, πατρότητας ή υιοθεσίας υπολογίζονται ως εργάσιμες ώρες και λαμβάνονται υπόψη για τις
ημέρες άδειας και για την παροχή του μπόνους (Γκασούκα: 2008, σελ.
51). Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα συνταξιοδότησης για άτομα που
έπρεπε να σταματήσουν να εργάζονται προκειμένου να φροντίσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους για τουλάχιστον 30 συνεχόμενους
μήνες. Ακόμη, ειδικό επίδομα για άτομα που φροντίζουν άτομα με
αναπηρία. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι το Εθνικό Ταμείο Οικογενειακού Επιδόματος, προώθησε σε 13 δήμους, μετά από σχετικές
έρευνες, την εισαγωγή μη σταθερού ωραρίου λειτουργίας στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, ώστε να διευκολύνει τη συμφιλίωση εργασίας
και οικογένειας των γονιών που δουλεύουν με μη σταθερό ωράριο.
(COFACE: 2015,σελ.52). Τέλος, η γαλλική νομοθεσία προβλέπει μια
μικρή περίοδο διακοπών για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα κάποιου άτομου, προκειμένου να κάνουν ένα διάλειμμα και τη
φροντίδα να την αναλάβει κάποιο άλλο άτομο ή να προσφερθεί από
κάποιου είδους ειδική υπηρεσία (COFACE: 2015, σελ. 26).

Γερμανία
Στην Γερμανία, οι γονείς έχουν δικαίωμα να λάβουν αμειβόμενη γονική άδεια για την ανατροφή του παιδιού τους για συνολική περίοδο
έως 14 μήνες. Τους πρώτους 12 μήνες μπορεί να τους λάβει η μητέρα
ή ο πατέρας, ενώ τους υπόλοιπους 2 μήνες τους λαμβάνει αποκλειστικά ο άλλος γονέας, που δεν έχει λάβει την άδεια διάρκειας 12
μηνών. Το ύψος του επιδόματος γονικής άδειας υπολογίζεται βάσει
του μισθού που λαμβάνει ο πατέρας ή η μητέρα σε ποσοστό 67%. Με
τον τρόπο αυτό, η πολιτική γονικής άδειας της Γερμανίας επιβραβεύει
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αφού συνδέει άρρηκτα το ποσό που θα λάβουν ως μητέρες κατά την περίοδο γονικής
άδειας με το μισθό τους. Επιπλέον, η εν λόγω πολιτική ενθαρρύνει
την επιστροφή των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση
του παιδιού, καθώς οι νέες μητέρες παύουν να λαμβάνουν επίδομα
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γονικής άδειας μετά τους 14 μήνες. Την ίδια στιγμή, η θέσπιση συγκεκριμένων μηνών που μπορούν να λάβουν αποκλειστικά οι άνδρες ως
μέρος της γονικής άδειας αύξησε τα ποσοστά λήψης γονικής άδειας
από νέους πατέρες σχεδόν στο διπλάσιο μέσα σε ένα έτος.
Εκτός από την πολιτική γονικής άδειας που σχετίζεται με τα επιδόματα που λαμβάνουν οι νέοι γονείς, υπάρχει και η πολιτική για
τη ρύθμιση του χρόνου/ωραρίων απασχόλησης, σύμφωνα με την
οποία οι γονείς μπορούν να απουσιάσουν ορισμένες μέρες από την
εργασία τους ή να μειώσουν τις ώρες απασχόλησής τους προκειμένου
να αφοσιωθούν περισσότερο στη φροντίδα του παιδιού τους μέχρι
να φθάσει στην ηλικία των 3 ετών. Υπάρχει, ακόμη, η δυνατότητα,
κάποιες φορές, οι γονείς να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο για ένα
έτος και κάποια στιγμή αργότερα (μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία
των 8 ετών), εάν αυτό βρίσκει σύμφωνο και τον εκάστοτε εργοδότη
(Nitsche: 2006, σελ. 10-12). Επίσης, ο Γερμανικός Κοινωνικός Κώδικας αναγνωρίζει την περίοδο κατά την οποία ένας γονέας βρίσκεται
σε γονική άδεια ως περίοδο που λαμβάνεται υπόψη για τη συνταξιοδότηση, πριμοδοτώντας τον πατέρα ή τη μητέρα για κάθε παιδί,
ανεξάρτητα εάν η μητέρα εργαζόταν κατά τα 3 πρώτα έτη ηλικίας του
παιδιού (COFACE: 2015, σελ. 41).
Σε επίπεδο πολιτικής πρόνοιας, κέντρα πληροφόρησης παρέχουν
στήριξη και φροντίδα σε άτομα που έχουν ανάγκη ή άτομα που είναι
υπεύθυνα για τη φροντίδα ατόμων, όπως ολοκληρωμένη πληροφόρηση, συμβουλευτική σχετικά με τη χρήση και επιλογή των κοινωνικών
υπηρεσιών κλπ. (COFACE: 2015, σελ. 27). Ακόμη, το ομοσπονδιακό
κρατίδιο της Σαξονίας προωθεί τον συντονισμό ανάμεσα σε διάφορες
υπηρεσίες που ενισχύουν τη γυναικεία απασχόληση και τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής
και πληροφόρησης. Οι υπηρεσίες αυτές συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα
στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις στις ανάγκες
των γυναικών (COFACE: 2015, σελ.41). Επιπλέον, λειτουργούν και
ειδικά κέντρα που προωθούν τη συμμετοχή των ανδρών στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, σε συνεργασία με την πολιτεία και
τους εκπαιδευτικούς. (COFACE: 2015, σελ. 64).
Η Γερμανία, όμως, έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και σε
επίπεδο ιδιωτικού τομέα, καθώς ενθαρρύνει τη δημιουργία εργασια-
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κών περιβαλλόντων στις επιχειρήσεις, φιλικών προς τη δημιουργία
οικογένειας μέσω της θέσπισης ειδικών διαδικασιών και ελέγχων
(COFACE: 2015, σελ. 52-53). Παράλληλα, προωθούνται πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης για τις γυναίκες, ενώ διοργανώνονται εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης που ευνοούν τη δημιουργία και τη φροντίδα της
οικογένειας (EIGE: 2015).

Αυστρία
Στην Αυστρία, από το 2002, υπάρχουν δύο κύριοι άξονες της πολιτικής σχετικά με τις γονικές άδειες: ο ένας που αφορά τα ωράρια
απασχόλησης και ο άλλος που αφορά τα επιδόματα. Όπως και στη
Γερμανία, οι γονείς που έχουν λάβει γονική άδεια, έχουν δικαίωμα
να επιστρέψουν στον προηγούμενο εργοδότη τους μετά το πέρας της
άδειας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι προστατεύονται από τυχόν απόλυση κατά την περίοδο της άδειας. Ο συνολικός χρόνος που προβλέπεται για γονική άδεια είναι 2 χρόνια μετά τη γέννηση του παιδιού.
Παρά το γεγονός ότι στην Αυστρία προβλέπονται ορισμένοι μήνες
από τη συνολική περίοδο της άδειας, τους οποίους μπορούν να λάβουν
αποκλειστικά και μόνο οι άνδρες ως μέρος της γονικής άδειας, οι ίδιοι
παραμένουν ακόμη διστακτικοί να κάνουν χρήση τη γονικής άδειας.
Ο πιθανότερος λόγος είναι ότι το επίδομα αδείας που προβλέπεται να
λάβουν κατά την περίοδο της άδειας, δε θεωρείται επαρκές (συγκριτικά
με το μισθό τους), ώστε να ανταποκριθούν τις υποχρεώσεις τους. Στο
πλαίσιο αυτό, η προβλεπόμενη περίοδος για άδεια πατρότητας θεωρείται από τους άνδρες περισσότερο ως εμπόδιο παρά ως διευκόλυνση
στη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας για τους άνδρες. Επιπλέον,
σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία, οι άνδρες που λαμβάνουν άδεια
πατρότητας, δε δικαιούνται να λάβουν καθόλου επίδομα αδείας για την
περίοδο αυτή, εάν το συνολικό τους ετήσιο εισόδημα υπερβαίνει το
προβλεπόμενο όριο των 14.600 ευρώ. Με άλλα λόγια, οι προβλεπόμενοι μήνες γονικής άδειας για τους άνδρες δεν έχουν αποτελέσει μέχρι
σήμερα ένα ισχυρό κίνητρο για τους άνδρες να επιλέξουν την οικογένεια αντί για την εργασία για μερικούς μήνες. Από την άλλη πλευρά,
οι μητέρες ενθαρρύνονται περισσότερο να λαμβάνουν τη γονική άδεια
και να επιστρέφουν στην εργασία τους- κυρίως με τη μορφή μερικής
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απασχόλησης-ιδιαίτερα μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού, καθώς
εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα μητρότητας για ακόμη 6 μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Θα μπορούσε επομένως κανείς
να πει ότι το αυστριακό νομοθετικό πλαίσιο μάλλον ενισχύει τους παραδοσιακούς ρόλους ανδρών ως «κουβαλητών» και γυναικών ως ατόμων
υπεύθυνων για τη φροντίδα της οικογένειας παρά ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων έμφυλων ισορροπιών στην εργασία και στην οικογένεια.
Πέραν των προβλεπόμενων επιδομάτων άδειας μητρότητας/γονικής άδειας, η Αυστρία παρέχει επίδομα για κάθε παιδί που έχει μια
οικογένεια για 3 συνεχόμενα έτη, ανεξάρτητα από τα επαγγέλματα που
ασκούν οι γονείς. Παράλληλα, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται με μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία των
7 ετών ή να πάει στο σχολείο. Ακόμη, οι γονείς που έχουν δουλέψει
σε εταιρεία (η οποία έχει πάνω από 20 εργαζόμενους) για πάνω από
3 συνεχή χρόνια, μπορούν να δουλέψουν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ενώ προστατεύονται από τυχόν απόλυση, όταν επιστρέψουν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (COFACE: 2015, σελ. 42).

Βέλγιο
Στο Βέλγιο, κάθε γονέας που έχει εργασθεί τουλάχιστον για διάστημα
12 μηνών στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει αμειβόμενη γονική
άδεια διάρκειας 12 μηνών ή 24 μηνών, εάν είναι ο μόνος γονέας
υπεύθυνος για τη φροντίδα παιδιού ηλικίας έως 16 ετών, το οποίο
αποδεδειγμένα χρειάζεται φροντίδα από ενήλικα. Υπάρχει παράλληλα
και η δυνατότητα λήψης άδειας 24 μηνών, η οποία χορηγείται υπό
αυστηρότερες προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της οποίας ο γονέας
λαμβάνει χαμηλότερο επίδομα. Αυτό το είδος άδειας μπορεί να χορηγηθεί και σε γονέα για να αναλάβει τη φροντίδα παιδιού ηλικίας έως
8 ετών, επιπλέον της γονικής άδειας, με δυνατότητα επέκτασής της
έως την ηλικία των 21 ετών για παιδιά με αναπηρία. Οι γονείς που
λαμβάνουν γονική άδεια διατηρούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, ενώ μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους ανά πάσα στιγμή.
Εναλλακτικά, μπορούν να εξαργυρώσουν και τον χρόνο της άδειάς
τους εργαζόμενοι με τη μορφή μερικής απασχόλησης. Η βελγική νομοθεσία έχει αναγνωρίσει νομικά από το 2014 και επίσημα τα άτομα
που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα οικογενειών ή άλλων εξαρτώμε-
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νων ατόμων, προβλέποντας μια σειρά από ρυθμίσεις, ώστε αυτοί να
ανταποκρίνονται καλύτερα σε αυτές τις υποχρεώσεις (COFACE: 2015,
σελ. 25). Για παράδειγμα, άτομα που εργάζονται σε μη κερδοσκοπικούς τομείς μπορούν να λάβουν άδεια μακράς διάρκειας ή να εργασθούν υπό τη μορφή της μερικής απασχόλησης σε συνδυασμό με μερική σύνταξη (Γκασούκα: 2008, σελ. 46). Επιπρόσθετα, βάσει συλλογικής συμφωνίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απουσιάσουν από την
εργασία τους διάστημα συνολικό με το 1/5 της εβδομάδας για διάστημα 5 ετών, προβλέπεται γονική άδεια ή άδεια για φροντίδα ατόμου σε
ανάγκη, ενώ η άδεια πατρότητας αυξήθηκε σε 10 μέρες. Εκτός, όμως,
από τα παραπάνω, υπάρχει ευελιξία κυρίως ως προς την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης από την εργασία, ενώ οι συνολικές ώρες
εργασίας έχουν μειωθεί στις 38, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω μείωση
των μισθών (Γκασούκα: 2008, σελ. 49-50). Επίσης, οι εργαζόμενοι
γονείς διευκολύνονται με τη φροντίδα της οικογένειας και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μέσω της παροχής της προβλεπόμενης υπηρεσίας
βοήθειας στο σπίτι, όπου κάποιο άτομο έναντι αμοιβής αναλαμβάνει
από την παροχή οικιακής βοήθειας έως την παροχή ψυχολογικής και
εκπαιδευτικής στήριξης των ατόμων κάποιας οικογένειας. (COFACE:
2015, σελ.26).

Ολλανδία
Το Ολλανδικό κράτος προσφέρει στους εργαζόμενους γονείς τη δυνατότητα να τους καλύψει μέρος του κόστους για τις υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης των παιδιών (1/3 έως 2/3) μέσω επιστροφής
φόρου ή μέσω εθελοντικής εργοδοτικής εισφοράς. Παράλληλα, προβλέπεται άδεια μακράς διάρκειας για προσωπικούς λόγους (οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς, προσωπικής εξέλιξης ή πρόωρης συνταξιοδότησης) έναντι λήψης του μισθού από τους εργαζόμενους το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, από το 2000, βάσει νόμου
προβλέπονται ευέλικτα ωράρια απασχόλησης (αύξηση/μείωση ωρών
εργασίας), ενώ ο νόμος για τις άδειες προβλέπει αμειβόμενη άδεια
μητρότητας για 16 εβδομάδες, αμειβόμενη άδεια πατρότητας, μη αμειβόμενη άδεια πατρότητας διάρκειας άνω των 6 μηνών καθώς και ειδικά μέτρα για την υιοθεσία παιδιού ή για πάνω από μια γεννήσεις
παιδιών (EIGE: 2015).
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12.2 Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία
Βρετανία
Στη Βρετανία, οι πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτικής συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας.
Κατ’ αρχάς, όλοι οι γονείς που έχουν παιδί ηλικίας κάτω από 6 ετών
μπορούν να εργασθούν με πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας (Γκασούκα:
2008, σελ. 46). Επιπλέον, διοργανώθηκε ειδική εκστρατεία με στόχο
την προώθηση σχετικών μέτρων και πρωτοβουλιών στην εργατική νομοθεσία και τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης στις επιχειρήσεις
πιο φιλικών για τη δημιουργία και τη φροντίδα της οικογένειας. Πέραν τούτων, το κράτος δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα άλλων μελών στην οικογένεια να μπορέσουν να
απουσιάσουν για λίγο διάστημα από τα καθήκοντα της φροντίδας και
να ξεκουραστούν. Για το διάστημα αυτό, το κράτος έχει προβλέψει να
χορηγήσει στα άτομα αυτά ειδικά κουπόνια για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών φροντίδας που θα προκύψει για τα άτομα που
φροντίζουν κατά την περίοδο που θα απουσιάζουν. (COFACE: 2015,
σελ. 25). Επιπλέον, το βρετανικό κράτος έχει προβλέψει ειδικά κουπόνια για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών (έως την ηλικία των 15 ετών), ώστε να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτά (COFACE: 2015, σελ.
65). Η ιδιαίτερη σημασία που δίνει η Βρετανία στην πολιτική συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
στον κρατικό προϋπολογισμό έχει τεθεί ο στόχος κάθε οικογένεια να
έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης/φροντίδας των παιδιών υψηλής ποιότητας για 20 ώρες/εβδομάδα για παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών
καθώς και η δημιουργία παιδικών σταθμών και υποδομών φύλαξης.
Ακόμη, ένα ειδικό Ταμείο έχει δημιουργηθεί με στόχο την περαιτέρω
οικονομική στήριξη πρωτοβουλιών για τη συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας όπως συμβουλευτική, εκστρατείες ευαισθητοποίησης κλπ.

Ιρλανδία
Στην Ιρλανδία η συμμετοχή των ανδρών (νέων και πιο ηλικιωμένων)
στη φροντίδα των παιδιών μέχρι να φθάσουν στην ηλικία των 3 ετών
ενθαρρύνεται ιδιαίτερα μέσω της συμμετοχής τους (εθελοντικά ή με
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αμοιβή) στις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, η
Ιρλανδία στοχεύει να αλλάξει τα υφιστάμενα στερεότυπα και τις έμφυλες κατανομές των ρόλων στη φροντίδα των παιδιών. Παράλληλα,
η υιοθέτηση καλών πρακτικών και μοντέλων εργασίας που συμβάλλουν στην καλύτερη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας προωθείται συστηματικά από συλλογικά όργανα και φορείς όπως η Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων και Εργοδοτών (Αρβανίτης, Ξυδοπούλου,
Παπαγιαννοπούλου: 2007, σελ. 40). Για παράδειγμα, η ιρλανδική
Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων και Εργοδοτών ανέπτυξε ένα σύνολο
εργαλείων πολιτικής για την καλύτερη διαχείριση των εργαζόμενων
από τους εργοδότες κατά την περίοδο που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη,
σε άδεια μητρότητας και της επιστροφής τους στην εργασία μετά την
άδεια μητρότητας. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται μία πιο ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των εργαζόμενων από τη μία περίοδο στην
άλλη (COFACE: 2015, σελ. 42). Τέλος, το Εθνικό Συμβούλιο Γονέων
παρέχει εκπαίδευση και επιμόρφωση στους γονείς και τους μετανάστες γονείς σχετικά με τους τρόπους στήριξης του παιδιού τους, της
ανάπτυξης υγιούς γονικής σχέσης και της συμμετοχής τους στη ζωή
των παιδιών (COFACE: 2015, σελ. 65).

12.3 Νότια Ευρώπη
Ελλάδα
Στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων, εκ των οποίων οι 8 εβδομάδες
μπορούν να ληφθούν πριν τη γέννηση του παιδιού και οι 9 μετά.
Πέραν της βασικής άδειας μητρότητας, προβλέπεται επίσης και ειδική άδεια διάρκειας 6 μηνών, η οποία μπορεί να ληφθεί μετά τη
λήξη της βασικής άδειας μητρότητας και πριν επιστρέψει η μητέρα
στην εργασία της και να εργάζεται με μειωμένο ωράριο. Η άδεια μητρότητας είναι αμειβόμενη σε ποσοστό 100% επί του μισθού που
λαμβάνει η μητέρα, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τις αμοιβές που λαμβάνουν όσοι βρίσκονται στη μεγαλύτερη
ασφαλιστική κλίμακα του ΙΚΑ. Αρμόδιοι φορείς για τη χρηματοδότηση της άδειας είναι το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΔ. Επιπλέον, η ειδική άδεια είναι
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αμειβόμενη βάσει του ημερομισθίου που προβλέπεται στη Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας.
Για τις γυναίκες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, προβλέπεται
μηνιαίο επίδομα 150 ευρώ/μήνα για περίοδο 4 μηνών κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και 200 ευρώ/μήνα για περίοδο 4 μηνών κατά
την περίοδο μετά τη γέννηση του παιδιού.
Η άδεια πατρότητας περιορίζεται σε μόνο 2 μέρες κατόπιν της γέννησης του παιδιού και πληρώνεται από τον εργοδότη.
Η γονική άδεια έχει συνολική διάρκεια 4 μηνών για κάθε γονέα
και δεν είναι αμειβόμενη. Οι γονείς μπορούν να λάβουν την εν λόγω
άδεια μέχρι το παιδί να φθάσει στην ηλικία των 6 ετών, ενώ ο συνολικός χρόνος της άδειας μπορεί να ληφθεί και τμηματικά σε μικρότερες χρονικές περιόδους κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη. Σε
περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, δεν
μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα την ίδια περίοδο τη γονική άδεια.
Επιπλέον, καθώς η γονική άδεια χορηγείται για τη γέννηση κάθε
παιδιού, για τους γονείς που γεννούν δίδυμα προβλέπεται διπλάσιος
χρόνος και παρομοίως τριπλάσιος χρόνος για τους γονείς που γεννούν τρίδυμα. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο γονιών ή σε
περίπτωση που κάποιος γονέας δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού,
προβλέπεται διπλάσιο επίδομα άδειας για τον άλλο γονέα.
Πέραν των ανωτέρω αδειών, προβλέπεται επίσης άδεια για φροντίδα του παιδιού ή άδεια απουσίας από την εργασία με αμοιβή για
διάστημα 3 περίπου μηνών, ως μορφή ευέλικτης απασχόλησης και
εργασίας με μειωμένο ωράριο.
Ακόμη, προβλέπεται άδεια για τους γονείς που υιοθετούν παιδί
ηλικίας κάτω των 6 ετών, άδεια για λόγους ασθένειας του παιδιού
(έως 6 ημέρες για κάθε γονέα για ένα παιδί, έως 8 ημέρες για δύο
παιδιά και έως 14 ημέρες για τρία παιδιά). Η εν λόγω άδεια χορηγείται και σε περιπτώσεις άλλων εξαρτώμενων μελών στην οικογένεια,
όπως συζύγου με αναπηρία ή γονέων με αναπηρία ή ανύπαντρων
αδελφών, όταν το ετήσιο εισόδημα που λαμβάνουν είναι ιδιαίτερα
χαμηλό. Άλλες άδειες προβλέπονται για επίσκεψη των παιδιών στο
σχολείο, άδεια για γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία, άδεια για
γονείς που έχουν παιδιά με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας,
άδεια για λόγους νοσηλείας παιδιού σε νοσοκομείο και άδεια για χήρες/χήρους ή ανύπαντρους γονείς για τη φροντίδα του παιδιού.
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι μητέρες που έχουν αποκτήσει παιδί μπορούν να δουλεύουν μια ώρα λιγότερο την ημέρα για
διάστημα έως 30 μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, λαμβάνοντας κανονικά το μισθό τους. Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες. Σε
διαφορετική περίπτωση, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν να απουσιάσουν συνολικά ένα διάστημα περίπου 3 μηνών από την εργασία
τους. Το ίδιο προβλέπεται και για τους γονείς που υιοθετούν παιδί.
Στον δημόσιο τομέα, οι προβλεπόμενοι περίοδοι άδειας είναι μεγαλύτερες. Πιο συγκεκριμένα, η βασική άδεια μητρότητας έχει διάρκεια πέντε μήνες, εκ των οποίων οι δύο μήνες πρέπει να ληφθούν
πριν τη γέννηση του παιδιού και οι υπόλοιποι τρεις μήνες μετά τη
γέννηση. Η άδεια είναι αμειβόμενη σε ποσοστό 100% επί των αποδοχών του ατόμου. Η διάρκεια της άδειας πατρότητας παραμένει δύο
μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού και στον δημόσιο τομέα. Η γονική
άδεια έχει διάρκεια έως 5 έτη για κάθε γονέα και δεν είναι αμειβόμενη. Τη γονική άδεια μπορούν να τη λαμβάνουν μέχρι το παιδί τους
να φθάσει στην ηλικία των 6 ετών. Και στον δημόσιο τομέα, προβλέπεται άδεια ανατροφής διάρκειας 9 μηνών ή μειωμένο ωράριο
εργασίας (δύο ώρες λιγότερες/ημέρα για παιδί ηλικίας μικρότερης
των 2 ετών και μία ώρα λιγότερη την ημέρα για παιδί ηλικίας μεταξύ
2 και 4 ετών). Άλλες μορφές άδειας είναι η άδεια για γονείς που υιοθετούν παιδί ηλικίας κάτω των 6 ετών (διάρκειας 3 μηνών), άδεια
για λόγους ασθένειας του παιδιού, άδεια για επίσκεψη του παιδιού
στο σχολείο, για σοβαρούς λόγους υγείας παιδιού ή συζύγου καθώς
και άδεια για εργαζόμενους που έχουν παιδιά ή σύζυγο με αναπηρία.
Συνολικά, η περίοδος άδειας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μπορεί να φθάσει τους 72 μήνες για τον δημόσιο τομέα ενώ μόνο τους
16 μήνες για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επίδομα άδειας χορηγείται
μόνο για τους 12 μήνες και για τους 6 μήνες αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, για τις εργαζόμενες μητέρες δεν υπάρχει κενό στο διάστημα μεταξύ της γέννησης του παιδιού και της σχολικής ηλικίας των 6
ετών, ενώ για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει κενό για
περίοδο άνω των 3 ετών. Καθώς, όμως, η συνολική περίοδος της
αμειβόμενης άδειας είναι πολύ μικρότερη, υφίσταται μεγάλο χρονικό
διάστημα από τη λήξη της περιόδου, κατά την οποία ο γονέας λαμβάνει το επίδομα άδειας μέχρι τη στιγμή που το παιδί θα ξεκινήσει
να πηγαίνει σχολείο. Γίνεται, επομένως, πρόδηλη η ανάγκη οι γονείς
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να επιλέγουν παιδικούς σταθμούς ή άλλες υπηρεσίες φύλαξης των
παιδιών τους, καθώς η λήξη του επιδόματος αδείας τους αναγκάζει να
επιστρέψουν στην εργασία τους κυρίως εν μέσω οικονομικής κρίσης
(Hatzivarnava, Kazassi and Karamessini: 2016).
Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο παιδικών σταθμών και ολοήμερων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και σχολείων, κυρίως
με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, έχει
αναπτύξει και δίκτυο υπηρεσιών φροντίδας για ηλικιωμένους, όπως
η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι», όπου προσφέρεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική στήριξη σε άτομα που βρίσκονται σε
ανάγκη.

Ιταλία
Στην Ιταλία έχουν ληφθεί μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες
στον ιδιωτικό τομέα για την προώθηση της συμφιλίωσης εργασίας
και οικογένειας, με κύριο γνώμονα τα προγράμματα απασχόλησης και
τις ανάγκες των εργαζόμενων π.χ. ευέλικτες μορφές απασχόλησης,
όπως τηλεργασία ειδικά για όσους εργαζόμενους επέστρεψαν πρόσφατα από την άδεια μητρότητας. Άλλη πρωτοβουλία που λήφθηκε
ήταν ο διαμοιρασμός του συνολικού χρόνου των αδειών σε τέταρτα
της ώρας, ώστε να υπάρχει ευελιξία στον τρόπο λήψης της άδειας και
οι γονείς να μπορούν να λάβουν σωρευτικά το μεγαλύτερο μέρος της
άδειας για πιο σημαντικά ζητήματα και το μικρότερο για ζητήματα ήσσονος σημασίας. Επιπλέον, έχει προταθεί σχετική ευελιξία στην ώρα
προσέλευσης στην εργασία, ενώ προβλέφθηκε επίδομα ύψους 250
ευρώ για κάθε παιδί για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής του σε
θερινή κατασκήνωση. Άλλη ιδιωτική εταιρεία στον τομέα των μεταφορών δημιούργησε κέντρα φύλαξης παιδιών με τη συγχρηματοδότηση
δημοτικών κονδυλίων ενώ καλύπτει μέχρι και το 50% του συνολικού
κόστους των υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών ανάλογα με το συνολικό εισόδημα των γονέων. Ακόμη, σε μια περιφέρεια της Ιταλίας εκδόθηκε ειδική κάρτα για τις οικογένειες που κατοικούν στην περιφέρεια
αυτή και έχουν χαμηλό εισόδημα, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης των παιδιών από ειδικές παιδαγωγούς (COFACE: 2015, σελ.
66). Η θέσπιση των μέτρων που ενθαρρύνουν την ισορροπία εργασίας και οικογένειας εμπεδώθηκε και μέσω της υπογραφής μνημονίου
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κατανόησης από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα συλλογικά
όργανα εργαζόμενων και εργοδοτών, με στόχο την υιοθέτηση καλών
πρακτικών συμφιλίωσης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δημιουργήθηκε, επίσης, ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με σκοπό την υιοθέτηση μέτρων συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας. Τέλος, η ύπαρξη Γραφείων Χρόνου που
λειτουργούν υπό την αιγίδα των δημοτικών αρχών, συμβάλλει στην
προώθηση καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου
ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια, καθιστώντας τις γυναίκες
πιο ευέλικτες στα ωράρια εργασίας τους (Αρβανίτης, Ξυδοπούλου,
Παπαγιαννοπούλου: 2007, σελ. 41-42).

12.4 Ανατολική Ευρώπη
Λιθουανία
Στη Λιθουανία μια πολύ γνωστή ιδιωτική εταιρία πρότεινε τα εξής μέτρα για την καλύτερη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας: ευέλικτα
ωράρια εργασίας κατόπιν συνεννοήσεως με τον διευθυντή, τηλεργασία για ειδικές περιστάσεις, οικονομικό βοήθημα/στήριξη ίσο με 12
μισθούς για τη γέννηση παιδιού σε οικογένειες που έχουν πάνω από
3 παιδιά ή οικογένειες που έχουν παιδί με αναπηρία, ετήσιο οικονομικό βοήθημα ίσο με 6 μισθούς, όταν ένας από τους δύο γονείς εργάζεται στην εταιρεία. Επιπλέον, πρότεινε διάλειμμα μισής ώρας για
θηλασμό και άδειες για ιατρικούς λόγους για τις έγκυες γυναίκες ή για
άτομα που βρίσκονται σε παρόμοια ανάγκη (Αρβανίτης, Ξυδοπούλου,
Παπαγιαννοπούλου: 2007, σελ. 42).

12.5 Σκανδιναβικές χώρες και Ισλανδία
Η έννοια της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας αποτέλεσε από
πολύ νωρίς κύριο άξονα πολιτικής για τις σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία), εστιάζοντας στην επέκταση
των δικαιώματος λήψης γονικής άδειας και στους άνδρες. Παρόλα
αυτά, λίγοι μόνο άνδρες αρχικά λάμβαναν γονική άδεια. Από το 1975
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οι εργαζόμενες μητέρες είχαν δικαίωμα να λάβουν 3 μήνες γονική
άδεια αλλά το 1987 η συνολική περίοδος αδείας αυξήθηκε στους 6
μήνες. Μετά το 1990, η Νορβηγία εισήγαγε ρύθμιση σύμφωνα με την
οποία οι άνδρες έχουν αποκλειστικό δικαίωμα να λάβουν ένα μήνα ως
μέρος της γονικής άδειας και ο μήνας αυτός δεν μπορεί να μεταφερθεί
στο συνολικό χρόνο της γονικής άδειας που λαμβάνει η μητέρα. Σε
αντίθεση με τις παραπάνω χώρες, η Ισλανδία έθεσε ως προτεραιότητα
τα ζητήματα εργασίας και οικογένειας πολύ αργότερα, το 1990, όταν
άρχισε να γίνεται πιο διάχυτη η αντίληψη στον δημόσιο λόγο ότι και
οι δύο γονείς έχουν εξίσου ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών,
κυρίως σε περιπτώσεις διαζυγίων. Στο πλαίσιο αυτό, το 2000 θέσπισε νομοθεσία σχετικά με άδειες μητρότητας, πατρότητας και γονικές
άδειες. Πιο συγκεκριμένα, η νομοθεσία προβλέπει γονική άδεια τριών
μηνών για τη μητέρα και τον πατέρα ξεχωριστά για τη γέννηση, την
πρώτη υιοθεσία ή την αναδοχή ενός παιδιού. Οι δύο γονείς μπορούν
να ρυθμίσουν μεταξύ τους τη συνολική διάρκεια της άδειας που θα
λάβει ο καθένας τους αλλά σε κάθε περίπτωση η μητέρα πρέπει να
λάβει άδεια μητρότητας τουλάχιστον για 2 εβδομάδες. Τη γονική άδεια
έχουν δικαίωμα να τη λάβουν μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία
1,5 έτους. Παράλληλα, η μητέρα μπορεί να λάβει τη γονική άδεια και
ένα μήνα πριν τη γέννηση του παιδιού, ενώ ο πατέρας μόνο μετά τη
γέννηση του παιδιού. Η γονική άδεια είναι αμειβόμενη, ενώ οι γονείς
μπορούν να λάβουν άδεια ταυτόχρονα ή και σε διαφορετικές περιόδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 2003 οι άνδρες απέκτησαν το
δικαίωμα για 3 μήνες γονικής άδειας (Focus Consultancy: 2008).
Πέρα από την αμειβόμενη γονική άδεια η νομοθεσία προβλέπει
και μη αμειβόμενη γονική άδεια διάρκειας 13 εβδομάδων για κάθε
παιδί και μπορούν να τη λάβουν μέχρι το παιδί να φθάσει στη ηλικία
των 8 ετών. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή αναπηρίας, μπορούν
να τη λάβουν μέχρι και την ενηλικίωσή του. Για παράδειγμα, στη Δανία, οι άνδρες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μη αμειβόμενη γονική
άδεια για 10 εβδομάδες ή να φεύγουν νωρίτερα από την εργασία τους
για να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο.
Το 2012, η περίοδος της γονικής άδειας επεκτάθηκε στους 12 μήνες, όπου κάθε γονέας έχει δικαίωμα να λάβει 5 μήνες άδειας, ενώ
τους υπόλοιπους 2 μήνες μπορούν να τους λάβουν, όπως επιθυμούν
(Armalds, Eydal, Gislason:2013).
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Παρά την επιρροή της οικονομικής κρίσης στην οικονομία και την
κοινωνία της Ισλανδίας και των υπόλοιπων σκανδιναβικών χωρών,
δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στη διαμόρφωση πολιτικής
για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας, προωθώντας περαιτέρω
την ισότητα ανδρών και γυναικών και στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, στην Ισλανδία και τη Νορβηγία υπάρχουν αρμόδιοι φορείς για
θέματα ισότητας με στόχο την ενημέρωση, την επιμόρφωση και τη
συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε έναν διευρυμένο διάλογο για την
ισότητα των φύλων (Αρβανίτης, Ξυδοπούλου, Παπαγιαννοπούλου:
2007, σελ. 43).
Η λήψη της γονικής άδειας από τους άνδρες ενθαρρύνεται, επίσης,
και στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι εταιρείες τους δίνουν αμειβόμενη
άδεια διάρκειας 6 μηνών, αμειβόμενη άδεια 14 ημερών μετά τη γέννηση του παιδιού και άδεια για περίοδο μεγαλύτερη των 6 εβδομάδων.
Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της Ισλανδίας και των άλλων σκανδιναβικών χωρών είναι ότι η περίοδος της γονικής άδειας λήγει πολύ
νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι γονείς να πρέπει να βρουν τρόπους για τη
φροντίδα και τη φύλαξη των παιδιών μέχρι να πάνε σχολείο. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια οι μητέρες να αναγκάζονται να παραμένουν
στο σπίτι με τα παιδιά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να εργάζονται με ημιαπασχόληση, ενώ οι άνδρες να προτιμούν να επιστρέφουν
στην εργασία τους, διευρύνοντας έτσι το έμφυλο χάσμα στην εργασία.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι τοπικές αρχές έχουν αναλάβει
σχετικές πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες προσχολικές δομές για τα παιδιά (Focus
Consultancy: 2008, σελ.14).
Στον ιδιωτικό τομέα, στη Δανία μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών
έδωσε σε όλους τους άνδρες 10 εβδομάδες αμειβόμενης άδειας και
ένα σετ φροντίδας μωρού ως μέτρο για την ενίσχυση της συμμετοχής
των ανδρών στη φροντίδα των παιδιών και της οικογένειας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι γονείς ενθαρρύνονται να μένουν σπίτι, όταν τα
παιδιά είναι άρρωστα, ενώ προτείνουν οι συνάδελφοι να βοηθούν ο
ένας τον άλλον, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις (Αρβανίτης, Ξυδοπούλου, Παπαγιαννοπούλου:
2007, σελ. 37-38). Ακόμη, στη Δανία οι εργαζόμενοι μπορούν να
επιλέξουν να αντικαταστήσουν τον μισθό ή τη σύνταξή τους με άδεια
από την εργασία τους (Γκασούκα: 2008, σελ. 50). Στη Φινλανδία, οι
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επιχειρήσεις προωθούν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, χορηγούν επιδόματα για τη φροντίδα των παιδιών και φροντίδα άλλων
ατόμων, καθώς και μέτρα για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά την περίοδο της άδειας μητρότητας. Στη Σουηδία, οι
γονείς που επιθυμούν να αφήσουν για κάποιο διάστημα τη δουλειά
τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους, επιβραβεύονται με επιπλέον
επιδόματα, ενώ όσοι εργάζονται στον δημόσιο τομέα λαμβάνουν το
90% του μισθού τους, ανεξαρτήτως συνολικού εισοδήματος (Γκασούκα: 2008, σελ. 47).

12.6 Συγκριτική αξιολόγηση και συμπεράσματα
Σε συνέχεια της παρουσίασης των παραπάνω μοντέλων πολιτικών
και καλών πρακτικών συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, γίνεται
αντιληπτό ότι η ευρωπαϊκή πολιτική συμφιλίωσης έχει διαμορφωθεί
με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κράτος, ανάλογα με τις έμφυλες κατανομές των ρόλων στην οικογένεια και στην εργασία που κυριαρχούν
σε κάθε κοινωνία. Για παράδειγμα, ανάλογα με το εάν μια κοινωνία
ενθαρρύνει την άμεση επιστροφή της γυναίκας-μητέρας στην αγορά
εργασίας μετά την απόκτηση των παιδιών ή ενθαρρύνει περισσότερο
τον ρόλο της μόνο ως μητέρας για τη φροντίδα των παιδιών στο σπίτι,
διαμορφώνονται οι άδειες μικρότερης διάρκειας (6 έως 30 ημέρες)
και οι άδειες ενδιάμεσης ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (έως 1
έτος). Αξίζει να σημειωθεί ότι, 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ δεν
έχουν συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πολιτικής συμφιλίωσης που προβλέπουν τουλάχιστον 18 εβδομάδες άδεια μητρότητας
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:2016).
Πέρα από τη συνολική διάρκεια της άδειας, υφίστανται διαφορετικές προσεγγίσεις και στο προβλεπόμενο ποσό του επιδόματος που
χορηγείται κατά την περίοδο της άδειας. Πιο συγκεκριμένα, 13 κράτη
μέλη χορηγούν επίδομα που ανέρχεται στο 100% του εισοδήματος,
ενώ σε άλλα κράτη το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από και το ύψος
του εισοδήματος του άλλου γονέα. Επιπλέον, ορισμένα κράτη δεν χορηγούν κανένα επίδομα κατά την περίοδο της γονικής άδειας, ενώ
άλλα χορηγούν επίδομα το οποίο κυμαίνεται από 139 ευρώ το μήνα
έως 1.778 ευρώ. Κατά συνέπεια, το ύψος του επιδόματος που χορη-
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γείται την περίοδο της γονικής άδειας επηρεάζει άμεσα τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες στο εάν θα αποφασίσουν να κάνουν χρήση
της γονικής άδειας ή εάν θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για
να ανταποκριθούν καλύτερα στα έξοδα τους.
Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά κράτη διαφέρουν και ως προς τη συνολική διάρκεια της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας, με αποτέλεσμα σε ορισμένα κράτη η συνολική περίοδος να φθάνει τις 195,5
εβδομάδες και σε άλλα μόλις τις 34, 4 εβδομάδες. Ομοίως και στην
περίπτωση της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας, σε άλλα
κράτη μπορεί να φθάσει τα 3 χρόνια, ενώ άλλα κράτη προβλέπουν
17 εβδομάδες. Αυτή η διαφοροποίηση στις συνολικές περιόδους των
αδειών σε συνδυασμό με τον συνολικό αριθμό ημερών που προβλέπονται αποκλειστικά για τους άνδρες (2 ημέρες έως 18 εβδομάδες)
καθορίζει ανάλογα και τον βαθμό συμμετοχής των ανδρών στην οικογένεια και τη φροντίδα των παιδιών, όπως και των γυναικών στην
αγορά εργασίας, έστω και υπό τη μορφή της μερικής απασχόλησης.
Άλλη μια εξίσου σημαντική παράμετρος στη δύσκολη εξίσωση της
συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας συνιστά το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών ή άλλων ατόμων σε ανάγκη, καθώς σε
χώρες όπου αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό όπως λ.χ. Βρετανία, Ιρλανδία
και Γαλλία, η επιλογή οι γυναίκες να μείνουν στο σπίτι και να φροντίσουν τα παιδιά ή τα άλλα άτομα σε ανάγκη φαντάζει ως η μόνη λύση.
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις που το κόστος
είναι υψηλό, τα ίδια τα κράτη έχουν φροντίσει και έχουν εισάγει μέτρα, όπως ειδικά επιδόματα ή άλλες μορφές στήριξης των ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες
φροντίδας. Σε άλλα κράτη, όπως τα σκανδιναβικά ή τα κράτη της νότιας Ευρώπης, οι υπηρεσίες έχουν πιο χαμηλό κόστος και είναι πιο
προσιτές για όλους.
Πέρα, όμως, από τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τα κράτη σε
κεντρικό επίπεδο, τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν λάβει και σειρά πρωτοβουλιών σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών, οι
οποίες συνοψίζονται στη δημιουργία υποδομών φροντίδας των παιδιών εντός των εταιρειών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το ζήτημα της συμφιλίωσης μέσω της συμμετοχής κοινωνικών εταίρων και
συνδικάτων, ενθάρρυνση των ανδρών να λαμβάνουν γονική άδεια
και επιβράβευση εταιρειών που εφαρμόζουν πολιτικές που ευνοούν
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τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας (EIGE: 2014). Επιπρόσθετα,
οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης συνιστούν το τρίτο κύριο αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης πολιτικής συμφιλίωσης (πέραν
των αδειών και των υπηρεσιών φροντίδας), η εφαρμογή των οποίων
ποικίλλει ανάλογα με τα εργασιακά μοντέλα κάθε κράτους. Με άλλα
λόγια, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο εργοδότης ή εργαζόμενος
μπορεί να επηρεάσει ή να (συν)διαμορφώσει το πλαίσιο εργασίας,
μπορούν και υιοθετούνται ευέλικτα ωράρια απασχόλησης, τηλεργασία, μερική απασχόληση κλπ.
Όσες αποκλίσεις και να υπάρχουν μεταξύ των κρατών στον τρόπο
εφαρμογής των πολιτικών συμφιλίωσης, όλα τα κράτη πρέπει να συγκλίνουν σε μια πολιτική συμφιλίωσης, η οποία θα εμπίπτει σε όλα
τα σχετικά πεδία πολιτικής (απασχόληση, πρόνοια, κλπ.), θα διαμορφώνεται με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς
και της κοινωνίας των πολιτών, ενώ θα περιλαμβάνει νομοθετικά και
μη-νομοθετικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχημένη πολιτική
συμφιλίωσης οφείλει να έχει έναν ρόλο εξισορρόπησης ανάμεσα στις
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις έμφυλες ανακατανομές των ρόλων ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οικογένειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3

Προτάσεις ανάπτυξης πολιτικών
για τη συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας, στην Ελλάδα της κρίσης

Όπως αναφέρθηκε στο Α΄ Μέρος (Κεφ. 2, σελ. 58-72), η Ελλάδα έχει
αναπτύξει ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο πολιτικών συμφιλίωσης,
το οποίο περιλαμβάνει τα διάφορα είδη αδειών (μητρότητας, πατρότητας, γονική κλπ.) και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης για τα παιδιά καθώς και άλλα άτομα σε ανάγκη (π.χ. ηλικιωμένοι).
Ωστόσο, η χώρα μας μπορεί να αντλήσει πολλά «μαθήματα» και καλές
πρακτικές από τις πολιτικές συμφιλίωσης που εφαρμόζουν οι άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και ο εξευρωπαϊσμός του υπάρχοντος πλαισίου πολιτικών συμφιλίωσης εν μέσω οικονομικής κρίσης συνιστά μια κύρια πρόκληση για τη χώρα, καθώς οι
περιορισμένοι οικονομικοί πόροι με τις υφιστάμενες ανάγκες εκσυγχρονισμού βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση. Δημιουργείται επομένως μια νέα δυναμική τόσο για τους εργαζόμενους γονείς όσο και για
τους κρατικούς φορείς (κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση) καθώς και
τις επιχειρήσεις, η οποία καθιστά πρόδηλη την ανάγκη για τη λήψη
σχετικών πρωτοβουλιών πολιτικής συμφιλίωσης τόσο σε οριζόντιο
(δημόσιος, ιδιωτικός τομέας) όσο και σε κάθετο επίπεδο (εθνικό, ευρωπαϊκό) με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των εργαζόμενων
γονέων, των παιδιών τους καθώς και των ατόμων σε ανάγκη.
Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζεται μια σειρά προτά
σεων πολιτικής που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται προτάσεις προς
υλοποίηση από τους κρατικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση
και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, παρουσιάζονται προτάσεις για το πώς
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θα μπορούσαν να ανταποκριθούν οι γονείς αλλά και τα άτομα που
φροντίζουν άτομα σε ανάγκη καλύτερα στις επαγγελματικές και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

13.1 Κρατικοί φορείς
Σε κεντρικό επίπεδο (επίπεδο κυβέρνησης) προτείνεται συντονισμός
των αρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών,
Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων) με στόχο την χαρτογράφηση των αναγκών των γονιών, των παιδιών και των ατόμων
σε ανάγκη και τη διαμόρφωση σχετικού πλαισίου νομοθεσίας βάσει
των παρακάτω κριτηρίων:
–	Συνολικός αριθμός εργαζόμενων μητέρων/πατέρων και συνολικός αριθμός ανέργων μητέρων/πατέρων
–	Ποσοστά λήψης αδειών μητρότητας/πατρότητας και γονικής
άδειας από μητέρες και πατέρες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
–	Ποσό επιδομάτων μητρότητας ανά ασφαλιστικό φορέα
–	Επαγγελματικοί κλάδοι/τομείς που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες
προκλήσεις στη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
– Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για εργαζόμενους γονείς και φροντίδα παιδιών και
ατόμων σε ανάγκη
–	Διαθέσιμες υποδομές φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων ανά
Δήμο και Περιφέρεια, στις απομακρυσμένες περιοχές και τις
αγροτικές περιοχές
–	Ελλείψεις προσωπικού στους τομείς φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Απασχόλησης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, προτείνεται διαμόρφωση
νομοθεσίας, η οποία να προβλέπει τα εξής:
–	Εναρμόνιση των αδειών μητρότητας, πατρότητας και γονικής
άδειας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως προς τη συνολική
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τους διάρκεια, ώστε να είναι ίδια, γεγονός που θα βοηθήσει
στην καλύτερη εξισορρόπηση εργασίας και οικογένειας των γονιών, όπου και να εργάζονται.
–	Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της άδειας πατρότητας από
2 μέρες σε 10 μέρες ώστε ο πατέρας να συμμετέχει πιο ενεργά
στη φροντίδα των παιδιών μετά τη γέννησή τους και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή του στην οικογένεια.
–	Θέσπιση συγκεκριμένου αριθμού μηνών (2-3 μήνες) επί των
συνολικών μηνών της προβλεπόμενης γονικής άδειας, οι οποίοι
θα λαμβάνονται αποκλειστικά μόνο από τον πατέρα. Ο αριθμός
των μηνών συστήνεται να καθοριστεί κατόπιν σχετικής γνώμης
ιατρών και ψυχολόγων για το διάστημα που ενδείκνυται να είναι
παρών ο πατέρας για την καλύτερη σωματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού μετά τη γέννησή του. Σε κάθε περίπτωση, η
συνολική περίοδος της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας
δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη μητέρα κατά
τη λήψη της, ώστε να απουσιάσει από την εργασία της μεγάλο
χρονικό διάστημα αλλά ούτε και να την αποθαρρύνει από το να
επιστρέψει σχετικά νωρίς στην εργασία της.
–	Το συνολικό διάστημα της προβλεπόμενης άδειας θα πρέπει να
υπολογιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το συνολικό εισόδημα που
προκύπτει από τα επιδόματα αδείας να μην είναι κατώτερο από
το 70% του συνολικού εισοδήματος που θα λάμβανε η μητέρα
ή ο πατέρας, εάν δούλευαν κανονικά κατά την περίοδο αυτή
–	Ευελιξία στον τρόπο λήψης της γονικής άδειας και κατά την
περίοδο πριν τη γέννηση του παιδιού και μετά, ώστε και οι δύο
γονείς να μπορούν να συμμετέχουν ισομερώς και στην οικογένεια και στην εργασία. Για παράδειγμα, εάν η συνολική περίοδος της γονικής άδειας είναι 1 έτος, να μπορεί ο πατέρας να
λάβει 1 μήνα πριν τη γέννηση του παιδιού, το ίδιο και η μητέρα,
ενώ μετά τη γέννηση να μοιράσουν το υπόλοιπο της άδειας σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
–	Θέσπιση αμειβόμενων αδειών για άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα ή άλλα άτομα σε ανάγκη για το ίδιο χρονικό
διάστημα που προβλέπονται και οι άδειες μητρότητας και οι γονικές άδειες, διότι και τα άτομα αυτά χρειάζονται την ίδια φροντίδα με τα παιδιά.
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–	Θέσπιση άλλων μορφών αδειών π.χ. για συνοδεία των παιδιών στο σχολείο, για ιατρικές εξετάσεις των παιδιών ή νοσηλεία παιδιών ή ατόμων σε ανάγκη, για άτομα με αναπηρία κλπ.
άνευ αμοιβής, οι οποίες, όμως, διευκολύνουν τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας
–	Ενθάρρυνση και θέσπιση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως τηλεργασία, ευέλικτα ωράρια ως προς την ώρα άφιξης και αποχώρησης από
την εργασία, διάλειμμα για θηλασμό κλπ. για εργαζόμενους γονείς και άτομα που φροντίζουν άτομα σε ανάγκη
–	Πρόβλεψη κινήτρων (είτε υπό μορφή μπόνους/αύξησης μισθού είτε υπό μορφή είδους λ.χ. είδη φροντίδας παιδιών) για
εργαζόμενους με παιδιά
–	Θέσπιση προγραμμάτων απασχόλησης σε συνεργασία με τον
ΟΑΕΔ για ειδικότητες που αφορούν τους τομείς φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων ατόμων σε ανάγκη
–	Συνεργασία Υπουργείου με εταιρείες ιδιωτικού τομέα για την
παροχή ειδικών κουπονιών σίτισης, ρουχισμού, φαρμακευτικής περίθαλψης κλπ. με σκοπό την κάλυψη μέρους εξόδων για
τις πολύτεκνες, άπορες ή άλλες οικογένειες σε ανάγκη και την
ενθάρρυνση των υπολοίπων για δημιουργία οικογένειας.

Υπουργείο Εσωτερικών
–	Δημιουργία και επέκταση υποδομών φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων ατόμων σε ανάγκη με την άμεση συνεργασία
των Δήμων και των Περιφερειών και τη στοχευμένη κατανομή
των ευρωπαϊκών πόρων.
–	Παροχή διαφόρων μορφών υπηρεσιών φροντίδας λ.χ. κέντρα
ημερήσιας φύλαξης, φύλαξη και φροντίδα κατ’ οίκον κλπ.,
ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες και οικονομικές
δυνατότητες της κάθε οικογένειας.
–	Θέσπιση προγραμμάτων απασχόλησης διαφόρων ειδικοτήτων
λ.χ. εκπαιδευτικών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, ιατρών ανδρών
και γυναικών για τη στελέχωση των υποδομών φροντίδας αλλά
και την ενθάρρυνση ανδρών στη συμμετοχή φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων ατόμων σε ανάγκη. Τα προγράμ-
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ματα αυτά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και σε συνεργασία
με τον ΟΑΕΔ και να προβλέπεται και κάποιου είδους αμοιβή
(voucher) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
–	Δημιουργία ειδικών κέντρων πληροφόρησης σε κάθε δήμο
στελεχωμένων με συμβούλους, ψυχολόγους, κλπ., όπου οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται για την καλύτερη
ενημέρωσή τους σχετικά με τα θέματα συμφιλίωσης εργασίας
και οικογένειας.
–	Διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών και ημερίδων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων με σκοπό
την άρση των έμφυλων στερεοτύπων και κατανομή των ρόλων
στην εργασία και στην οικογένεια.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, και Θρησκευμάτων
–	Αναδιαμόρφωση του σχολικού προγράμματος και αύξηση του
αριθμού των ολοήμερων σχολείων σύμφωνα με το ωράριο
απασχόλησης των εργαζόμενων γονέων.
–	Εισαγωγή μαθήματος στην τελευταία τάξη του δημοτικού αλλά
και στο γυμνάσιο για τους ρόλους των δύο φύλων και την ισότιμη συμμετοχή των γονέων στα οικογενειακά βάρη και υποχρεώσεις.
–	Παρουσίαση στο μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού των τομέων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων
ως τομείς επαγγελματικής απασχόλησης που μπορεί να ενδιαφέρουν και να προσελκύσουν εξίσου και τα δύο φύλα.

13.2 Ιδιωτικές επιχειρήσεις
Πέραν των κρατικών φορέων, η ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών πολιτικής συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση ενός
πιο ολοκληρωμένου πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, για τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις προτείνεται:
–	Ενσωμάτωση διατάξεων στον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ
γίας τους σχετικά με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης καθώς
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και την ενθάρρυνση της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας.
Επιπλέον, ειδικές διαδικασίες ετήσιου ελέγχου και αξιολόγησης του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς το
κατά πόσο είναι φιλικό για την εξισορρόπηση εργασίας και οικογένειας.
–	Χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών φύλαξης και
φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων καθώς και δομών δημιουργικής απασχόλησης ακόμη και εντός του χώρου της επιχείρησης.
–	Πριμοδότηση (μπόνους) σε εργαζόμενους που έχουν παιδιά και
ενθάρρυνση λήψης αδειών για τη φροντίδα τους.
–	Οργάνωση εκστρατειών και πιλοτικών προγραμμάτων για τη
μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στη φροντίδα των παιδιών
μέσω ενημέρωσης και συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια.
–	Τοποθέτηση ειδικών συμβούλων στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού για παροχή συμβουλών για καλύτερη και πιο αποτελεσματική συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.

13.3 Εργαζόμενοι γονείς με παιδιά ή άτομα σε ανάγκη
Ανεξάρτητα από το πλαίσιο πολιτικής που θα διαμορφώσουν οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς, οι εργαζόμενοι γονείς που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των παιδιών ή ηλικιωμένων ή άλλων ατόμων
σε ανάγκη είναι οι πλέον αρμόδιοι να λάβουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις:
–	Διαμοιρασμός του συνολικού διαστήματος της γονικής άδειας
με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι δύο γονείς να συμμετάσχουν ισομερώς στη φροντίδα των παιδιών και λαμβάνοντας υπόψη τη
φύση της δουλειάς τους και τις υποχρεώσεις τους.
–	Ενθάρρυνση του άνδρα για συμμετοχή στις οικογενειακές υποχρεώσεις.
–	Υιοθέτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη.
–	Επιλογή της πιο κατάλληλης μορφής φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων βάσει του ωραρίου απασχόλησής τους και του συνολικού τους εισοδήματος.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

253

–	Επιστροφή στην εργασία μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας με
μειωμένο ωράριο εργασίας ή πιο ευέλικτες συνθήκες (όταν οι
οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν) με σκοπό τη μεγαλύτερη
συμμετοχή της μητέρας στη φροντίδα του παιδιού.
–	Συμμετοχή εργαζόμενων γονέων σε προγράμματα επιμόρφωσης και ενημέρωσης σχετικά με τη φροντίδα παιδιών και ηλι
κιωμένων.
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22.	ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
(ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
23.	ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ «ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ / ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ»,
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ/
ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ).
24.	ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΔΙΑΒΑΣΜΑ)
25.	ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ «ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ / ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ»
ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ / ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΦΡΟΝΤΙΔΑΔΙΑΒΑΣΜΑ).
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26.	ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ,
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ/
ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
–	ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ / ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
–	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
–	ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ/-ΩΝ, ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
–	ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ/-ΩΝ, ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟ
ΛΟΓΟ
–	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΛΠ.)
–	EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΨΩΝΙΑ, ΠΛΗΡΩΜΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΛΠ.)
27.	ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ;
–	ΝΑΙ
–	ΟΧΙ
28.	ΑΝ ΝΑΙ, ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ «ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ/ΣΥΜΦΩΝΟ
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ», ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ:
–	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ / ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣΑΣ
–	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ / ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣΑΣ
–	ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΝ ΙΔΙΟ
29.	ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ «ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ/
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ», ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΖΩΗΣ;
(1-ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ, 2-ΣΥΜΦΩΝΩ, 3-ΔΙΑΦΩΝΩ,
4-ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗ)

–	Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΧΡΟΝΟ.
–	Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΕΝΕΡΓΑ.
–	Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.
–	Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΛΛΑ ΠΗΡΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΗ.
–	ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ.
–	ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΝΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΞΙΣΟΥ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

272

(Αν)ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής

30.	ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ, ΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΑ;
31.	ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ
«ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ/ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ», ΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ/ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ
ΜΕ ΑΥΤΑ;
32.	ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ,
–	ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ
(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΣΥΖΥΓΟΥ/ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ);
		 - ΝΑΙ
- ΟΧΙ
–	ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΦΟΡΕΑ (Π.Χ. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ);
		 - ΝΑΙ
- ΟΧΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΒΟΗΘΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΆΛΛΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
33.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ Ο,ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ, ΟΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ,
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

ΓΙΑΓΙΑ/-ΔΕΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ/-ΔΕΣ
ΑΛΛΟΣ/-ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΗΣ/-ΕΙΣ
ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (Π.Χ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ) ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΤΙΣ
ΔΟΥΛΕΙΕΣ
ΤΟΥ
ΣΠΙΤΙΟΥ

ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
34.	ΚΑΝΕΤΕ/ΚΑΝΑΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΓ/ΔΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ-ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
(ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ / ΤΟΝ ΟΑΕΔ)
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (ΜΕ
ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ)

35.	ΕΧΕΤΕ / ΕΙΧΑΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ;
1 – ΚΑΘΟΛΟΥ
2 – ΛΙΓΟ
3 – ΑΡΚΕΤΑ
4 – ΠΟΛΥ
36.	ΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ 2-4, ΤΟΤΕ
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
–	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
–	ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΣ.
–	ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
–	ΑΛΛΟ
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37.	ΕΧΕΤΕ / ΕΙΧΑΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ;
1 – ΚΑΘΟΛΟΥ
2 – ΛΙΓΟ
3 – ΑΡΚΕΤΑ
4 – ΠΟΛΥ
38.	ΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ 2-4, ΤΟΤΕ
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
–	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
–	ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΕΣ.
–	ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
–	ΑΛΛΟ
39.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ:
1-ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ, 2-ΣΥΜΦΩΝΩ, 3-ΔΙΑΦΩΝΩ,
4-ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ

–	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΙΔΙΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ.
–	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΙΔΙΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.
–	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΑ Ή ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ.
–	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
–	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.).
–	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.
–	ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ).
–	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΦΥΛΑΞΗΣ.
–	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ.
–	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΟΜΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
40.	ΠΩΣ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
–	ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
–	ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ
– ΌΧΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
–	ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ
41.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ Ο,ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.
	ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ;
ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ
ΛΙΓΟΦΟΡΕΣ
ΦΟΡΕΣ
ΦΟΡΕΣ
ΤΕΡO
ΤΗΝ
ΤΟΝ
ΤΟΝ
ΣΥΧΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΝΑ
ΧΡΟΝΟ

ΓΥΡΝΑΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΤΟΣΟ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΚΑΝΩ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ.
ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΩ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΩ ΣΤΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ.
ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΩ ΣΤΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

ΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΤΕ

ΔΓ/
ΔΑ
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42.	ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΑΣ ΖΩΗΣ;
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΗ ΧΡΗΣΙΜΗ ΧΡΗΣΙΜΗ

ΔΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ

ΔΓ/
ΔΑ

ΝΑ ΕΧΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ.
ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΖΩ ΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΡΕΠΟ
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.
ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Π.Χ. ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ).

43. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ, ΤΗΝ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ;
–	ΝΑΙ
–	ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
–	ΠΟΤΕ
44.	ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ «ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ/ΣΥΜΦΩΝΟ
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ», ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ,
ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΑΣ
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ, ΤΗΝ ΩΡΑ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ;
–	ΝΑΙ
–	ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
–	ΠΟΤΕ
45.	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;
–	ΝΑΙ
–	ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
–	ΠΟΤΕ
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46.	ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ «ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ / ΣΥΜΦΩΝΟ
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ», ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ,
ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΑΣ ΝΑ
ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;
–	ΝΑΙ
–	ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
–	ΠΟΤΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΙΣΟΔΗΜΑ
47.	ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ (ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ),
ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ (ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ) ΜΗΝΙΑΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ;
–	ΕΩΣ 450 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 451-900 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 901-1.500 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 1.501-3.000 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 3.001-5.000 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ
48.	ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ «ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ / ΣΥΜΦΩΝΟ
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ», ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ (ΑΠΟ
ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ) ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ (ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ / ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΣΑΣ;
–	ΕΩΣ 450 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 451-900 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 901-1.500 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 1.501-3.000 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 3.001-5.000 ΕΥΡΩ
–	ΑΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ
49.	ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ Ή ΑΠΙΘΑΝΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ
ΤΗΝ (ΚΥΡΙΑ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 6
ΜΗΝΕΣ;
–	ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ
–	ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ
–	ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΙΘΑΝΟ
–	ΠΟΛΥ ΑΠΙΘΑΝΟ
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50	ΑΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΩΡΙΝΗ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ Ή ΑΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΜΙΣΘΟ;
–	ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ
–	ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ
–	ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΙΘΑΝΟ
–	ΠΟΛΥ ΑΠΙΘΑΝΟ

