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                                              ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

Ως γνωστόν το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα 

διαίρεσης της εργασίας ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες και χαρακτηρισµού 

των επαγγελµάτων ως «γυναικείων» και «ανδρικών». Τα επαγγέλµατα που 

θεωρούνται ακόµα και σήµερα κατάλληλα για τις γυναίκες είναι εκείνα που 

τους εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν όσο το δυνατόν καλύτερα 

τον κυρίαρχο κοινωνικό ρόλο της νοικοκυράς- µητέρας. Η τελευταία αυτή 

κοινωνική προσδοκία, συχνά ενοχοποιητική και συγκρουσιακή για τις ίδιες, 

αναγκάζει τις γυναίκες σε περιορισµένη απασχόληση, στην εγκατάλειψη της 

φιλοδοξίας επαγγελµατικής ανέλιξης, κάποτε και στην αποµάκρυνση εντελώς 

από την εργασία, προς χάριν της οικογένειας και της ανατροφής των παιδιών. 

Σύµφωνα µάλιστα µε στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναίκες που 

καταφεύγουν στη λύση αυτή αποτελούν το 33% του γυναικείου εργασιακού 

δυναµικού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του ανδρικού είναι µόλις 6%. 

Έτσι ή αλλιώς, ωστόσο, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 

συνυπάρχουν πλέον στον χώρο εργασίας. Οι σύγχρονες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες επιβάλλουν τη γυναικεία απασχόληση και οι 

γυναίκες και τα κινήµατά τους διεκδικούν την άρση των κυρίαρχων αντιλήψεων 

που συνδέονται µε τα φύλα και την ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά και την 

επαγγελµατική τους εξέλιξη, µε όρους ισότητας και ισότητας ευκαιριών, 

γεγονός που σήµερα ευθέως σχετίζεται µε την ανάπτυξη, την κοινωνική 

συνοχή, αλλά και την ποιότητα της δηµοκρατίας.  

Όµως η βελτίωση της θέσης των γυναικών, η ενθάρρυνση της 

συµµετοχής τους στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση γενικότερα, 

καθώς και η ενασχόληση µε τις επιστήµες, την έρευνα και τα κοινωνικά θέµατα 

ειδικότερα, συνεπάγεται και µεγαλύτερη εµπλοκή των ανδρών στις 

οικογενειακές υποχρεώσεις. Επιβάλλει την ανακατανοµή των 

ενδοοικογενειακών κοινωνικών ρόλων, την αναδιανοµή του ενδοοικογενειακού 

χρόνου υπέρ και των γυναικών, την αποδοχή της κοινωνικής µητρότητας και 

τον επαναπροσδιορισµό του πατρικού ρόλου, επιβάλλει µε δυο λόγια την 

οικογένεια της δηµοκρατίας και της ισότητας. Η κοινωνική συλλογική 

συνείδηση πρέπει να αποδεχθεί-προκειµένου, τουλάχιστον στην Κύπρο, να 
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κλείσει και το χάσµα µεταξύ θεσµικού πλαισίου και κοινωνικής 

πραγµατικότητας-πως η συµµετοχή των γυναικών στη δηµόσια σφαίρα της 

ζωής είναι το ίδιο σηµαντική µε αυτή των ανδρών και πως είναι δικαίωµά τους, 

εφόσον το επιθυµούν, να υπερβούν τα όρια του σπιτιού και της φροντίδας των 

παιδιών. Η υποστήριξη των επιλογών αυτών από την πολιτεία και την κοινωνία 

αποτελεί δείγµα εκσυγχρονισµού των αντιλήψεων και πεποιθήσεων µιας 

κοινωνίας και των µελών της και βελτιώνει την ποιότητα της εργασίας. 

Σηµαντικός εντούτοις συντελεστής προσδιορισµού της ποιότητας της 

εργασίας είναι η ύπαρξη ρυθµίσεων και πρακτικών για τη διευκόλυνση της 

συµφιλίωσης/εναρµόνισης της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής των 

εργαζοµένων, ανδρών και γυναικών. Τέτοιες ρυθµίσεις οφείλουν να 

αναγνωρίζουν ότι η συµµετοχή στη φροντίδα της οικογένειας είναι ισότιµη 

ευθύνη ανδρών και γυναικών και να εξυπηρετούν στον ίδιο βαθµό άνδρες και 

γυναίκες. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών 

και των ανδρών τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην οικογενειακή ζωή 

είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη της κοινωνίας και ότι η µητρότητα, 

η πατρότητα και τα δικαιώµατα των παιδιών αποτελούν θεµελιώδεις κοινωνικές 

αξίες που προστατεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη. Συνεπώς 

ο σχεδιασµός και η λήψη σχετικών µέτρων αφορούν σηµαντικούς 

κοινωνικοοικονοµικούς φορείς, όπως είναι οι επιχειρήσεις και οι εργοδοτικές 

οργανώσεις ή το συνδικαλιστικό κίνηµα. Αφορούν όµως κατεξοχήν την 

Πολιτεία, τους θεσµούς και τα όργανά της, που αντικειµενικά οφείλουν να 

διαµορφώσουν εκείνο το πλαίσιο και τις ανάλογες δοµές που θα επιτρέψουν 

την εναρµόνιση εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Προς την κατεύθυνση 

αρωγής της Πολιτείας στη λήψη των απαραίτητων σχετικών µέτρων αποβλέπει 

και η παρούσα µελέτη για τη σύσταση Παρατηρητηρίου Συµφιλίωσης, θεσµού 

και δοµής που σήµερα κρίνεται αναγκαία και προωθείται σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

                                                 Λευκωσία, Σεπτέµβριος 2008 

                                                     ∆ρ Μαρία Γκασούκα 

                                         Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάγκη για την εναρµόνιση της επαγγελµατικής µε την εξω-

επαγγελµατική ζωή (οικογενειακά και οικιακά καθήκοντα) άρχισε 

σταδιακά να αποκτά βαρύνουσα σηµασία τα τελευταία 20 χρόνια, 

εξαιτίας της αυξηµένης συµµετοχής των γυναικών στην 

απασχόληση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (το 63% των γυναικών 

στην Ε.Ε. συµµετέχει στο εργασιακό δυναµικό), αλλά και των 

δραστικών αλλαγών στα οικογενειακά πρότυπα, αλλαγών οι οποίες 

οδήγησαν στην αύξηση του αριθµού των πυρηνικών και 

µονογονεϊκών οικογενειών. Η δυνατότητα συνδυασµού των 

αντικρουόµενων απαιτήσεων µεταξύ µιας αµειβόµενης 

απασχόλησης (ακόµη περισσότερο δε µιας καριέρας) και των 

µεταβαλλόµενων προσωπικών αναγκών και έξω-επαγγελµατικών 

καθηκόντων, συχνά προϋποθέτει τεράστια προσπάθεια εκ µέρους 

των ατόµων και ειδικότερα των γυναικών. Αυτός ο αέναος αγώνας 

για τον έλεγχο του χρόνου έχει αφεθεί, τις περισσότερες φορές, 

στην αποκλειστική ευθύνη των εργαζοµένων και µάλιστα των 

εργαζοµένων γυναικών, αν και σταδιακά αναδεικνύεται και σε τοµέα 

προτεραιότητας για την άσκηση πολιτικής, τόσο στο µάκρο όσο και 

στο µίκρο-επίπεδο. 
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1. Φιλοσοφία και περιεχόµενο της Ισότητας Ευκαιριών 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση,  ως γνωστόν, έχει µακρά ιστορία στην 

προσπάθεια επίτευξης της Ισότητας µεταξύ των κοινωνικών 

φύλων και της κοινωνικής κατοχύρωσης της Ισότητας των 

Ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αναφέρονται ενδεικτικά οι 

Οδηγίες 75/117/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των 

κρατών – µελών που αφορούν την εφαρµογή της αρχής της 

ισότητας των αµοιβών µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και γυναικών», 

10/02/1975,76/207/ΕΟΚ « περί της προοδευτικής εφαρµογής της 

ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών  και γυναικών, όσον αφορά την 

πρόσβαση στην απασχόληση,την επαγγελµατική εκπαίδευση και 

προώθηση και τις συνθήκες εργασίας», (09/12/1976) 79/07/ΕΟΚ, 

σχετικά µε την «εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα 

συµπεριλαµβανοµένης της γεωργικής, καθώς και για την 

προστασία της µητρότητας» (11/12/1986) 96/34/ΕΚ σχετικά µε τη 

συµφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη 

UNICE, τη CEEP και τη CES (03/06/1996) κ.λπ. 

 Εντούτοις είναι από το 2001 που η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αξιοποιώντας τη συλλογική εµπειρία και τις καλές πρακτικές 

διαµόρφωσε µιαν ολοκληρωµένη  Στρατηγική – Πλαίσιο σε θέµατα 

Ισότητας των Φύλων και  Ισότητας Ευκαιριών, όπου υπήρξε 

αξιοσηµείωτη πρόοδος µε τη σαφή αναφορά τόσο στο 

περιεχόµενο όσο και στη µεθοδολογία  της ένταξης των θεµάτων 

του Φύλου στο σύνολο των πολιτικών, καθώς επίσης και στην 
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έµφυλη ισορροπία στα κοινοτικά όργανα και στις οµάδες των 

εµπειρογνωµόνων. 

Βασικό χαρακτηριστικό της ολιστικής αντίληψης που διέπει τη 

Στρατηγική- Πλαίσιο αποτελεί η ανάδειξη σε σηµαντικότατο 

παράγοντα των επιδιωκόµενων σκοπών της και της ανακατανοµής 

των κοινωνικών ρόλων στο εσωτερικό της οικογένειας, της 

αλλαγής των ενδοοικογενειακών στερεοτύπων για τα φύλα, της 

διαχείρισης του ενδοοικογενειακού χρόνου υπέρ και των γυναικών, 

της κατάκτησης της κοινωνικής µητρότητας και εν τέλει της 

συµφιλίωσης οικογενειακών – επαγγελµατικών ευθυνών, ως 

απαραίτητης συνθήκης για την εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών 

στη δηµόσια σφαίρα της ζωής και ιδιαίτερα σε τοµείς όπως η 

εργασία, η πολιτική, η δια βίου µάθηση κ.λ.π. (Anker,1997).  Η 

εναρµόνιση των δυο αυτών πλευρών της ζωής των γυναικών 

ειδικότερα αποτελεί προτεραιότητα, αφού ευθέως συνδέεται µε την 

κοινωνική επιβολή για την ανταπόκρισή τους ταυτόχρονα σε 

πολλαπλούς ρόλους, οι οποίοι απαιτούν ενέργεια, χρόνο και 

υποχρεώσεις, χωρίς καν να σχετίζονται µεταξύ τους, αφού τα 

στοιχεία του ενός δεν συµβαδίζουν µε τα στοιχεία του άλλου. ∆εν 

είναι λίγες οι φορές λ.χ. που παρατηρείται το φαινόµενο οι 

επαγγελµατικές και οικογενειακές δραστηριότητες να απαιτούν τη 

γυναικεία (αλλά και την ανδρική σπανιότερα) παρουσία την ίδια 

χρονική στιγµή1(Bond, Hyman, J. & S. Wise, 2002). Έτσι δεν είναι 

τυχαίο το ότι Η Ε.Ε θέλησε να αντιµετωπίσει τα σοβαρά κοινωνικά 

προβλήµατα που δηµιουργούνται από την ανισορροπία αυτή, 

προσπαθώντας να βρει λύσεις όσον αφορά στον αποκλεισµό των 

γυναικών από την αγορά εργασίας λόγω της µητρότητας, την 

υπογεννητικότητα, την ισότητα των δύο φύλων στη φροντίδα των 

παιδιών και των οικογενειακών υποχρεώσεων κ.λπ. (European 
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Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 

2006).   

Η Ισότητα Ευκαιριών αποτελεί θεµελιώδη φιλοσοφική αρχή της 

ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Στο κέντρο της βρίσκεται η 

Ισότητα Ευκαιριών µεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Με τον 

όρο Ισότητα Ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών νοείται η 

απουσία κάθε φραγµού και εµποδίου που βασίζεται στο φύλο όσον 

αφορά στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική συµµετοχή και 

προϋποθέτει ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών και απουσία 

άµεσων ή έµµεσων έµφυλων διακρίσεων και – µεταξύ των άλλων – 

διατυπώνεται στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Για την Ε.Ε. το φύλο (gender) συνιστά µια σηµαντική 

διαφορά, η οποία αφορά στο σύνολο του πληθυσµού και η οποία 

χρήζει υπέρβασης στην κοινωνική / πολιτισµική πρακτική. Τόσο οι 

γυναίκες όσο και οι άνδρες δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως 

ιδιαίτερη οµάδα ατόµων, ανάµεσα σε πολλές άλλες παρόµοιες 

οµάδες. Από την άλλη, η διαφορά λόγω φύλου επηρεάζει και 

συχνά ενισχύει άλλες διαφορές, λόγω εθνικής προέλευσης, τάξης, 

ηλικίας, µειονεξίας, σεξουαλικής προτίµησης κ.λπ. Πολιτικές και 

πρακτικές που από πρώτη άποψη εµφανίζονται ουδέτερες ως 

προς το φύλο, ύστερα από µια προσεκτικότερη εξέταση, µπορεί να 

αποδεχθεί ότι έχουν διαφορετική επίδραση στις γυναίκες απ΄ότι 

στους άνδρες. Με τον τρόπο αυτόν  ενισχύονται οι υπάρχουσες 

διακρίσεις, ανισότητες, αλλά και  επιβεβαιώνονται οι 

διαπιστωµένες ήδη δυσκολίες πρόσβασης των γυναικών στις ίσες 

ευκαιρίες. Κι αυτό γιατί η σχέση γυναικών και αγοράς εργασίας 

διαµεσολαβείται από ένα πλέγµα κοινωνικών προκαταλήψεων, 
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στερεοτύπων και ιδεολογηµάτων σχετικά µε τους κοινωνικούς 

ρόλους των φύλων.  

 Για την επίτευξη και κατοχύρωση, της Ισότητας των Φύλων 

και της Ισότητας Ευκαιριών, η Ε.Ε. χρησιµοποιεί δύο εργαλεία: α) 

τις  θετικές δράσεις  β) τη διάχυση της οπτικής του φύλου σε όλες 

τις πολιτικές, προγράµµατα, µέτρα κ.λ.π. (gender mainstreaming). 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας από την οπτική του Φύλου. 

  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγκαιρα διέγνωσε ότι οι υφιστάµενες 

διακρίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα που συνδέονται µε το φύλο, 

καθώς και η διπλή – και συχνά πολλαπλή – διάκριση την οποία 

βιώνουν πολλές κατηγορίες γυναικών ( µετανάστριες, αρχηγοί 

µονογονεϊκών οικογενειών, µακράς διάρκειας άνεργες κ.α.) και η 

ευρύτερη ασυµµετρία µεταξύ ανδρών και γυναικών (Γκασούκα, 

2004) επιβάλλουν τη συνέχιση και την επίταση της κοινοτικής 

δράσης στον τοµέα της Ισότητας των Ευκαιριών, καθώς και την 

υιοθέτηση νέων µεθόδων και νέων προσεγγίσεων στο 

συγκεκριµένο θέµα. Η φιλοσοφία αυτή εκφράζεται και στην 

Πλατφόρµα ∆ράσης της Τετάρτης ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για τις 

Γυναίκες του Πεκίνου (15/09/1995), σύµφωνα µε την οποία 

αναδεικνύεται σε θεµελιώδη στόχο του ΟΗΕ η εξάλειψη των 

διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και η άρση των εµποδίων για 

την επίτευξη της ισότητας. 

 Ήδη από το 2000 (23 & 24 Μαρτίου) η Σύνοδος της 

Λισαβόνας επεσήµανε  µε ιδιαίτερη έµφαση τη σηµασία της 

επέκτασης της ισότητας των ευκαιριών στις πολιτικές που 

αφορούν στην απασχόληση, περιλαµβανοµένης της µείωσης του 

επαγγελµατικού διαχωρισµού µεταξύ ανδρών και γυναικών και τη 
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συµβολή στη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής 

ζωής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προχώρησε ακόµα πιο πέρα. 

Συνέδεσε την απρόσκοπτη και χωρίς έµφυλες διακρίσεις ένταξη 

των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ισότητα των ευκαιριών 

ανάµεσα στα φύλα µε ευρύτερους ποσοτικούς στόχους  µέγιστης 

σηµασίας, όπως αυτός της αύξησης του ποσοστού των 

απασχολούµενων γυναικών στο 60% έως το 2010, µε κύριο στόχο 

τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης των γυναικών στην οικονοµία 

που βασίζεται στη γνώση, καθώς και για την  ενίσχυση της 

συµµετοχής τους σε αυτή, δεδοµένου ότι οι τεχνολογίες της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) επηρεάζουν όλο και 

περισσότερο την απασχόληση στο σύνολό της. Σηµειώνεται εν 

προκειµένω ο ρόλος των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων – αυτών των 

οικονοµικών οργάνων της Κοινότητας για την ενίσχυση της 

συνοχής, τη βελτίωση των προοπτικών της απασχόλησης και την 

προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης- στην επίτευξη της ισότητας 

µεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήµερα οι κανονισµοί λειτουργίας 

τους λαµβάνουν πολύ σοβαρά τα θέµατα της ισότητας µεταξύ των 

κοινωνικών φύλων κατά την διαδικασία προγραµµατισµού, 

υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Ωστόσο, παρά τους σχεδιασµούς, τα µέτρα που έχουν 

ληφθεί και γενικά τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε όλα τα 

επίπεδα, παραµένει το γεγονός πως περισσότεροι από 50 

εκατοµµύρια πολίτες της Ε.Ε. χαρακτηρίζονται ως φτωχοί και η 

µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών αυτών είναι γυναίκες. Έτσι 

παραµένει το θέµα της µελέτης των συνθηκών ζωής των γυναικών 

αυτών και η δυνατότητα πρόσβασής τους στα συστήµατα 

κοινωνικής ασφάλειας. Ταυτόχρονα οι γυναίκες στην Κοινότητα 

εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των 
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απασχολούµενων µε «ευέλικτες» µορφές εργασίας, των ανέργων 

και των µακράς διάρκειας ανέργων. Εξακολουθούν δε να 

πληρώνονται λιγότερο για εργασία ίσης ποιότητας διάρκειας και 

προσόντων, ν’ αντιµετωπίζουν το φαινόµενο της «γυάλινης 

οροφής» στην επαγγελµατική τους εξέλιξη και 

υποαντιπροσωπεύονται στα κέντρα λήψης οικονοµικών, πολιτικών 

και κοινωνικών αποφάσεων (Gasouka, 2007). Είναι ορατή η 

διαίρεση των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία, η 

επαγγελµατική στασιµότητα των γυναικών και η µειωµένη 

παρουσία τους σε διευθυντικές θέσεις εργασίας, η αυξηµένη 

συµµετοχή τους σε άτυπες µορφές απασχόλησης κα. Είναι επίσης 

γνωστό πως οι γυναίκες αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό 

ανέργων και µακράς διάρκειας ανέργων στην πλειοψηφία και των 

ευρωπαϊκών χωρών. Ακόµα οι  άνδρες  και  οι  γυναίκες  µισθωτοί  

δεν  κατανέµονται  οµοιόµορφα  µεταξύ  των  επαγγελµάτων, των  

κλάδων, των  µορφών  απασχόλησης. Οι  άντρες  καταλαµβάνουν  

συνήθως  τις  θέσεις  κύρους, µε  τις  υψηλότερες  αποδοχές  σε  

σχέση  µε  τις  γυναίκες (άνιση  πρόσβαση), οι  οποίες  σηµειωτέον 

υφίστανται  πρώτες  τις  συνέπειες  τυχόν  οικονοµικών  κρίσεων 

(Gasouka, 2007). Σε γενικές γραµµές η έµφυλη διάσταση της 

ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας συγκεκριµενοποιείται ειδικότερα: 

1. Σχεδόν σε όλα τα κράτη- µέλη το ποσοστό ανεργίας των 

γυναικών παραµένει συστηµατικά υψηλότερο σε σχέση µε αυτό 

των ανδρών, ενώ η µακροχρόνια ανεργία πλήττει περισσότερο τις 

γυναίκες. 

2. Η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης µεταξύ ανδρών και 

γυναικών ανέρχεται περίπου κατά µέσο όρο σε 20%. 

     3.Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών µειώνεται όταν 

αυτές έχουν παιδιά, ενώ το αντίθετο ισχύει για τους άνδρες. 
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Ο διαχωρισµός ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας 

παραµένει ένα κύριο πρόβληµα για την ΕΕ. Ακόµα και οι χώρες 

εκείνες στις οποίες οι γυναίκες  έχουν επιτύχει υψηλά ποσοστά 

απασχόλησης διαθέτουν διαχωρισµένες επαγγελµατικές δοµές. Η 

αµοιβή των γυναικών είναι µικρότερη από αυτή των ανδρών για 

την ίδια ή για ίσης αξίας εργασία, γεγονός µε ευρεία διάσταση στην 

Κύπρο όπου το ποσοστό της διαφοράς ανέρχεται στο 25% . Η 

διαφορά στις αµοιβές είναι µεγαλύτερη στον ιδιωτικό από ότι στον 

δηµόσιο τοµέα, ενώ διαρθρωτικοί παράγοντες όπως η ηλικία, το 

επάγγελµα και ο τοµέας των δραστηριοτήτων δεν φαίνεται να 

συµβάλλουν στην µείωση της διαφοράς στις αµοιβές. Τέλος ο 

περιορισµός των παραδοσιακά «γυναικείων» επαγγελµάτων από 

την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών  καθιστά άµεσα αναγκαία την 

επαγγελµατική κατάρτιση/επανειδίκευση των γυναικών, ώστε να 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων θέσεων 

εργασίας (Ellinas & Gasouka, 2007).  

 

Ο  κατά  φύλο  επαγγελµατικός  διαχωρισµός  της  απασχόλησης  

απορρέει  από  τις  διαδικασίες  κοινωνικοποίησης  των  φύλων, 

τους  περιορισµούς  που  αντιµετωπίζουν  οι  γυναίκες, ως  προς  

την  αµειβόµενη  εργασία, (κατά  φύλο  διαίρεση  της  οικιακής  

εργασίας  ή  κοινωνικό  κράτος  που  στηρίζεται  στο  οικογενειακό  

πρότυπο  του  άνδρα  κουβαλητή  και  της  εξαρτηµένης  συζύγου) 

και  από  τις  διακρίσεις  φύλου  στην  Αγορά  Εργασίας. Έτσι στο 

σχεδιασµό και την υλοποίηση των Στρατηγικών-Πλαίσιο (1 & 2) 

αναδεικνύονται ερευνητικές- µελετητικές αλλά και πρακτικές 

δραστηριότητες τόσο στο επίπεδο της Ε.Ε. όσο και στο επίπεδο 

των κρατών- µελών που αφορούσαν/ούν στην ανάλυση της 



Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
και κατά 50% από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

14 

κατάστασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην εφαρµογή 

της νοµοθεσίας περί ισότητας, της επίδρασης και του αντίκτυπου 

της κοινωνικής προστασίας και της φορολογίας στους άνδρες και 

τις γυναίκες, την ατοµική πρόσβαση στην ιατρική και υγειονοµική 

περίθαλψη, στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και 

συνταξιοδότησης, της ενδογενούς αδυναµίας της οργάνωσης της 

εργασίας κλπ. Ειδικότερα τόσο η Ε.Ε. όσο και οι εθνικές 

κυβερνήσεις µεταξύ των οποίων και αυτές της Ισπανίας, της 

Ελλάδας και της Κύπρου δραστηριοποιούνται µε κατεύθυνση: 

 

� Τον περιορισµό της κατά φύλα διαίρεσης της αγοράς 

εργασίας µε ενεργοποίηση της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης (δίδοντας έµφαση στις νέες τεχνολογίες ), την 

ενίσχυση θετικών δράσεων εντός των επιχειρήσεων µε 

θέσπιση κινήτρων και ανάδειξη  του κοινωνικού τους ρόλου, 

την ενθάρρυνση της απασχόλησης των γυναικών σε 

παραδοσιακά «ανδρικά» επαγγέλµατα και των ανδρών σε 

επαγγέλµατα φροντίδας, την ουσιαστική και σε όλα τα 

επίπεδα  και τοµείς προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, 

την ενίσχυση της διάστασης του φύλου στη σχέση σχολείου 

και αγοράς εργασίας κλπ. 

� Τη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής 

ζωής, βασική προτεραιότητα της ΕΕ ήδη από το 2002, 

καθώς αποτελεί κρίσιµο παράγοντα της ευρωπαϊκής 

πολιτικής για την απασχόληση και την διαδικασία κοινωνικής 

ενσωµάτωσης καθώς αναγνωρίζεται ως εξαιρετικά 

σηµαντικός παράγοντας της ποιότητας της οικογενειακής 

ζωής και της απασχόλησης 
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Ειδικότερα, στον Οδικό Χάρτη για την Ισότητα, που διαδέχθηκε τη 

Στρατηγική-Πλαίσιο και όπου αναπτύσσεται ο σχεδιασµός για την 

επόµενη πενταετία, η συµφιλίωση επαγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής αποτελεί από µόνη της τον έναν από τους έξι 

βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής, δίπλα στην ίση 

οικονοµική ανεξαρτησία και όχι πια ως µέσο για την αύξηση της 

συµµετοχής των γυναικών στην εργασία. Μάλιστα στον Οδικό 

Χάρτη συµπληρώνεται η επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης ως 

ενέργεια κλειδί και συγκαταλέγεται σε εκείνες τις δράσεις που 

εκφράζουν την ιδιαίτερη βούληση της επιτροπής. Για τον λόγο 

αυτόν η Επιτροπή προωθεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

ανάµεσα στα κράτη µέλη και βεβαιώνει ότι τα διαρθρωτικά ταµεία  

θα χρηµατοδοτήσουν δοµές και προγράµµατα για την προώθηση 

της συµφιλίωσης. Οι πρωτοβουλίες EQUAL ιδιαίτερα προώθησαν 

κατεξοχήν καινοτόµες ιδέες σε αυτό το πεδίο2.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι από το 2001 η συµφιλίωση 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί προτεραιότητα 

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα. Από εδώ και στο 

εξής όµως η σηµασία αυτού του στόχου αναβαθµίζεται και 

διατυπώνονται συγκεκριµένα µέσα για την επίτευξή του. Ένα από 

τα µέσα αυτά είναι για παράδειγµα η παροχή επαρκών, 

οικονοµικών και προσβάσιµων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών, 

των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρία. Σε αυτό τον τοµέα 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική η συµβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης 

τόσο στην ανάπτυξη µεθοδολογίας και στην χάραξη πολιτικής σε 

τοπικό επίπεδο, πολιτικής που µέσα από τη διάχυση στους 

∆ήµους και τις Κοινότητες µπορεί να αποτελέσει σχεδιασµό για το 

σύνολο της χώρας. 
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3. Φιλοσοφία και περιεχόµενο της Συµφιλίωσης/Εναρµόνισης 

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 

 

Ως γνωστόν,«Σύµφωνα µε την Ε.Ε. η οργάνωση της εργασίας και η 

ισορροπία µεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής αποτελεί µία 

από τις δέκα διαστάσεις της ποιότητας εργασίας και αφορά στην 

εξασφάλιση ότι οι ρυθµίσεις εργασίας, ιδίως σε σχέση µε το 

ωράριο,και σε συνδυασµό µε την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών 

και υπηρεσιών στήριξης των νοικοκυριών, θα επιτρέπουν µια 

σωστή ισορροπία µεταξύ ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής» 

(ΚΕΘΙ, 2005). Η συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής 

ζωής µπορεί να διατυπωθεί επίσης ως η εξισορρόπηση 

επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Ο νέος όρος 

αναφέρεται στην ισόρροπη και ισότιµη συµµετοχή τόσο των 

ανδρών όσο και των γυναικών στις οικογενειακές ευθύνες κατά 

τρόπο ώστε να επιτρέπεται και στους δύο να ανταποκρίνονται στις 

επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να αξιοποιούν στον 

εργασιακό χώρο την δηµιουργικότητα και τις δεξιότητές τους. Η 

µοιρασµένη ευθύνη του ζευγαριού στις ευθύνες του σπιτιού και της 

οικογένειας και η ίση παροχή ευκαιριών στα δύο φύλα στο χώρο 

εργασίας, που θα συµβάλει στην επαγγελµατική τους ανέλιξη, 

αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρµογή της νέας αυτής 

πολιτικής, η οποία έρχεται να συµπληρώσει και να προχωρήσει 

την πολιτική της ενσωµάτωσης των πολιτικών ισότητας (gender 

mainstreaming).  

Οι  ενέργειες που προβλέπονται για τον στόχο αυτό είναι: 
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1. Οι ελαστική ρύθµιση των ωρών εργασίας τόσο για τις γυναίκες 

όσο και για τους άντρες. Οι πολιτικές αυτές υποστηρίζεται ότι 

βοηθούν στη δηµιουργία µιας ελαστικής οικονοµίας, ενώ 

βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής των πολιτών. Βοηθούν επίσης τους 

ανθρώπους να παραµείνουν στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας 

όλο τους το δυναµικό. Ωστόσο, παρά τις θετικές πτυχές της 

ελαστικής εργασίας που παρουσιάζει το κείµενο της Επιτροπής, 

επισηµαίνεται  ότι αυτές οι ρυθµίσεις αφορούν σε πολύ µεγαλύτερο 

βαθµό τις γυναίκες µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια 

ανισορροπία µεταξύ των φύλων, η οποία έχει αρνητική επίδραση 

στην επαγγελµατική κατάσταση των γυναικών, καθώς και στην 

οικονοµική τους ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα αντιπροτείνεται η 

πλήρης απασχόληση ως προϋπόθεση και βασικός παράγοντας 

προσωπικής και οικογενειακής ασφάλειας και ισορροπίας. 

2. Η αύξηση και βελτίωση των  υπηρεσιών φροντίδας. 

Η Ευρώπη έχει να αντιµετωπίσει µια τριπλή πρόκληση σε σχέση 

µε το δηµογραφικό ζήτηµα. Τη συρρίκνωση του ενεργού 

πληθυσµού, τη µείωση των γεννήσεων και την αύξηση του 

πληθυσµού µεγαλύτερη ηλικίας. Οι ρυθµίσεις που θα οδηγήσουν 

σε καλύτερη ισορροπία εργασίας/ ιδιωτικής ζωής είναι µέρος της 

λύσης του δηµογραφικού προβλήµατος, προσφέροντας 

οικονοµικές και προσβάσιµες υποδοµές φροντίδας των παιδιών, 

όπως απαιτείται βάσει των στόχων της Βαρκελώνης. Οι στόχοι 

αυτοί προβλέπουν µέχρι το 2010 να καλύπτονται από κατάλληλες 

υπηρεσίες το 90% των παιδιών από 3 ετών έως την ηλικία που 

µπαίνουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και τουλάχιστον το 33% 

των παιδιών έως 3 ετών. Επίσης προβλέπεται η παροχή 

υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες φροντίδας των 

ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρίες. Η ποιότητα αυτών των 
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υπηρεσιών θα πρέπει να βελτιωθεί, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

αναπτυχθούν και να εκτιµηθούν περισσότερο τα προσόντα του 

αντίστοιχου προσωπικού, το οποίο θα αποτελείται κυρίως από 

γυναίκες.  

3. Καλύτερες πολιτικές συµφιλίωσης για γυναίκες και άντρες. 

Οι δοµές και οι υπηρεσίες προσαρµόζονται πολύ αργά στη 

σύγχρονη πραγµατικότητα, όπου άντρες και γυναίκες εργάζονται. 

Πολύ λίγοι άντρες λοιπόν παίρνουν γονική άδεια ή έχουν µερική 

απασχόληση (7,4% σε σύγκριση µε το 32,6% των γυναικών). Οι 

γυναίκες εποµένως διατηρούν τη βασική φροντίδα των παιδιών και 

άλλων εξαρτηµένων µελών της οικογένειας. Οι άντρες θα πρέπει 

να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν περισσότερες οικογενειακές 

ευθύνες, κυρίως µέσω της µεγαλύτερης αξιοποίησης των γονικών 

αδειών και των αδειών πατρότητας (KEΘΙ, 2001).  

 

Η συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι, ή 

τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, ένα σοβαρό ζήτηµα και για τις 

γυναίκες και για τους άνδρες. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

γυναίκες, ιδίως οι µητέρες, να βρουν και να διατηρήσουν µια 

αµειβόµενη εργασία, οι βαθιά ριζωµένες προκαταλήψεις κατά τις 

οποίες οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη φροντίδα της οικογένειας 

καθώς και οι πολιτισµικές προσδοκίες που θέλουν τους άνδρες να 

είναι βασικοί προµηθευτές της αποτελούν παράγοντες που 

µπορούν να επιδεινώσουν την έµφυλη ανισότητα (Μουρίκη, 2005). 

Όπως προαναφέρθηκε, η συµµετοχή των ανδρών στο συνδυασµό 

της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής αποτελεί ουσιώδες 

και ταυτόχρονα δύσκολο ζήτηµα. Ουσιώδες γιατί χωρίς τη 

συµµετοχή των ανδρών δεν µπορεί να υπάρξει ίση κατανοµή των 

ευθυνών και δύσκολο γιατί είναι αναγκαία η προώθηση αλλαγών 
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στην κοινωνία και στη νοοτροπία της κάθε γυναίκας και του κάθε 

άντρα. Ήδη από το 2000 οι Υπουργοί Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (29/6) µε σχετικό 

τους ψήφισµα διατυπώνουν την άποψη πως η αρχή της ισότητας 

γυναικών και ανδρών συνεπάγεται την ανάγκη αντιστάθµισης του 

µειονεκτήµατος των γυναικών, όσον αφορά στους όρους 

πρόσβασης και συµµετοχής στην αγορά εργασίας, αλλά και του 

µειονεκτήµατος των ανδρών όσον αφορά στους όρους συµµετοχής 

τους στην οικογενειακή ζωή. Τα µειονεκτήµατα αυτά προκύπτουν 

από κοινωνικές πρακτικές που εξακολουθούν να προϋποθέτουν 

ότι η µη αµειβόµενη εργασία για τη φροντίδα της οικογένειας 

αποτελεί βασική ευθύνη των γυναικών ενώ η αµειβόµενη εργασία 

που είναι συνυφασµένη µε την οικονοµική ζωή αποτελεί βασική 

ευθύνη των ανδρών.  

Χρειάζονται κατά συνέπεια εργαλεία που θα βοηθήσουν την 

µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των αρχών οι 

οποίες ευθύνονται για την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και 

των εθνικών κανόνων περί συµφιλίωσης οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής, προκειµένου να διευκολυνθούν οι 

µεταβολές στις δοµές και τις συµπεριφορές και να αναπτυχθούν 

νέα µοντέλα συνεργασίας µεταξύ γυναικών και ανδρών. Ιδιαίτερα 

σηµαντικός εκτιµάται πως είναι για τη διαδικασία αυτή ο ρόλος των 

επιχειρήσεων και η επιλογή εκ µέρους τους επιχειρηµατικών 

στρατηγικών φιλικών προς την οικογένεια και προς τις γυναίκες. 

Με τον τρόπο αυτό υπερβαίνουν φαινόµενα όπως αυτό της 

«γυάλινης οροφής» και έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το 

σύνολο των δεξιοτήτων, των ταλέντων και των προσδοκιών τόσο 

των ανδρών όσο και των γυναικών εργαζοµένων. 
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Αρκετές  επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι το 

ποιοτικό ανθρώπινο κεφάλαιο µπορεί να αποτελέσει ένα 

συγκριτικό πλεονέκτηµα στη σύγχρονη οικονοµία της αγοράς. 

Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως σηµαντικός πολλαπλασιαστής 

κέρδους για µία επιχείρηση, όταν πληροί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις και έχει τη γνώση και τις δεξιότητες να παρέχει 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Είναι φανερό ότι οι εργαζόµενοι που 

έχουν µία οµαλή οικογενειακή ζωή και ισορροπούν µεταξύ σπιτιού 

και εργασίας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα, είναι πιο παραγωγικοί 

και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης. Γι’ αυτόν 

τον λόγο, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις καλούνται να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που έχουν σκοπό την 

αξιοποίηση του δυναµικού σε σχέση µε την εναρµόνιση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των εργαζοµένων, ανδρών 

και γυναικών. 

Κεντρικό ρόλο σ’ αυτήν την προσπάθεια παίζουν η εξοικείωση των 

εργαζοµένων µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ), η διά βίου µάθηση και η συνεχής επαγγελµατική κατάρτιση 

του δυναµικού κάθε επιχείρησης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο και η 

επένδυση στην ανάπτυξη των ατοµικών δεξιοτήτων, στη γνώση, 

στις δεξιότητες ως αναπόσπαστα στοιχεία της εργασίας αποτελούν 

τον κινητήριο µοχλό για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα 

µιας εταιρείας. Η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στις 

επιχειρήσεις αναµένεται να οδηγήσει στην ποιοτική αναβάθµιση 

του ανθρώπινου δυναµικού και να ενισχύσει αποφασιστικά την 

ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των επιχειρήσεων.  

Η εξοικείωση των εργαζοµένων και των δύο φύλων µε τη χρήση 

του ∆ιαδικτύου και η ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικού 

επιχειρείν (e-business) διευκολύνουν τις επιχειρηµατικές 
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δραστηριότητες. Παράλληλα, παρά τις όποιες ενστάσεις όσον 

αφορά τη σχέση των γυναικών και των ΤΠΕ, δίνουν εφόδια και 

γνώση στους/στις εργαζόµενους/ες να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και της κοινωνίας της 

πληροφορίας. Είναι επίσης σηµαντικό ότι οι ΤΠΕ µπορούν να 

βοηθήσουν τους/τις εργαζόµενους/ες να οργανώσουν καλύτερα 

τον εργασιακό χρόνο προς όφελος της οικογενειακής/προσωπικής 

ζωής τους. Η διαδεδοµένη χρήση του ∆ιαδικτύου, η τηλεργασία, η 

εισαγωγή στις επιχειρήσεις ευέλικτων εργασιακών προγραµµάτων 

που θα διευκολύνουν τα εργαζόµενα ζευγάρια και η εργασία από 

απόσταση µπορούν να αξιοποιηθούν αφενός για να προσφέρουν 

στις επιχειρήσεις ποιοτικό εργασιακό αποτέλεσµα και αφετέρου για 

να διευκολύνουν τα ζευγάρια «διπλής απασχόλησης» στην 

εναρµόνιση της οικογενειακής/προσωπικής και της επαγγελµατικής 

ζωής τους.  

Επίσης, σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια και άλλους 

εκπαιδευτικούς φορείς, οι εταιρείες µπορούν να εφαρµόσουν ενδο-

επιχειρησιακά προγράµµατα για τη διαρκή επαγγελµατική 

κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών τους.3 Η αναβάθµιση των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και η επένδυση στις 

δεξιότητες και τη γνώση ενισχύουν την παραγωγικότητα των 

επιχειρήσεων και τη θωρακίζουν απέναντι στον ανταγωνισµό. 

Παράλληλα αναβαθµίζεται ο ρόλος του/της εργαζόµενου/ης, ο/η 

οποίος/α αποκτά την ικανότητα να διαχειρίζεται σωστά την 

πληροφόρηση και τις νέες τεχνολογίες, µέσα σε µία διαρκή 

µαθησιακή διαδικασία που συνεχώς ανανεώνεται.  

Σαν αποτέλεσµα, µαζί µε την επιχείρηση, και ο/η ίδιος/ια ο/η 

εργαζόµενος/η, ανεξαρτήτως φύλου, βελτιστοποιεί τις 

ικανότητες/δεξιότητές του/ης, γίνεται πιο ανταγωνιστικός/ή και 
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ισχυροποιεί τη θέση του/ης στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό 

τον/ην βοηθά να αναβαθµίσει τον ρόλο και τη θέση του/ης σε κάθε 

επιχείρηση και του προσφέρει σχετική εργασιακή ασφάλεια. Το 

γεγονός αυτό κρίνεται απαραίτητο για µία ισορροπηµένη και 

λειτουργική διασύνδεση ανάµεσα στην επαγγελµατική και την 

προσωπική/οικογενειακή ζωή των εργαζοµένων και των δύο 

φύλων.  

 

Στο πλαίσιο όσων σηµειώθηκαν παραπάνω, κρίνεται 

σκόπιµο να διαµορφωθεί µια σειρά δράσεων µε γενικό στόχο την 

άµβλυνση των δυσκολιών επίτευξης της συµφιλίωσης/εναρµόνισης 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής και τη δηµιουργία 

πρόσφορων συνθηκών για την εφαρµογή µέτρων και ενεργειών 

προς όφελος αυτού του σηµαντικού ζητήµατος, µέσω της 

παραγωγής γνώσεων για τις παραµέτρους του προβλήµατος. 

Μεταξύ των πρώτων ενεργειών σχετικά, ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται 

η σύσταση ενός Παρατηρητηρίου, που θα περιλαµβάνει ένα 

σύνολο ενεργειών, οι οποίες στοχεύουν σε µια πολυδιάστατη 

παρέµβαση, τόσο για την καταγραφή του φαινοµένου και την 

παρακολούθηση της εξέλιξής του, όσο και για τη διατύπωση και 

εφαρµογή συνεκτικών συστάσεων–προτάσεων για τη χάραξη 

πολιτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών βασισµένων στην 

οπτική του φύλου. 
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4.ΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

Πρόκειται για δοµή, εξοπλισµένη µε το ανάλογο ανθρώπινο 

δυναµικό και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, η οποία 

λειτουργεί-στην Κύπρο τουλάχιστον- στο πλαίσιο δύο 

συναρµόδιων για θέµατα κοινωνικού φύλου υπουργείων, του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και του Υπουργείου Εργασίας. Στο 

πλαίσιό της συνδυάζονται συστηµατικά η οικονοµικοτεχνική, η 

επιστηµονική, η ερευνητική, η ενηµερωτική και η διοικητική 

δραστηριότητα, µε την οργανωµένη συνεργασία και εταιρικότητα, 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει σκοπό την 

παραγωγή/προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών και επιστηµονικών 

γνώσεων και διαθέτει µέσα και εργαλεία για την επίτευξη των 

σκοπών και των επιδιώξεών της. ∆ιακρίνεται για την οικονοµική 

της αυτοτέλεια, τη διοικητική αυθυπαρξία της και τη νοµική 

κατοχύρωσή της. Στην πράξη και τη λειτουργία της αποτελεί 

σύστηµα, δηλαδή ένα αρµονικό οργανωµένο σύνολο, 

αποτελούµενο από τα προαναφερόµενα στοιχεία, τα οποία 

βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση κατά την υλοποίηση των σκοπών 

και των στόχων της (Χολέβας, 1995). Εκφράσεις των στοιχείων 

αυτών αποτελούν οι εισροές και οι εκροές της δοµής. Εισροές 

(Inputs) αποτελούν οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι, 

αλλά και οι πάσης φύσεως πληροφορίες που εισρέουν σ’ αυτή για 

αξιοποίηση. Εκροές (Outputs), αποτελούν οι µετασχηµατισµοί, 

βάσει συγκεκριµένης οργανωσιακής διαδικασίας, των πόρων σε 

προϊόντα/υπηρεσίες. Σκοπό της λειτουργίας ενός Παρατηρητηρίου 

αποτελεί η ανάληψη πρωταρχικού ρόλου στη συλλογή δεδοµένων 

και στατιστικών που αφορούν σε σηµαντικά κοινωνικά 

προβλήµατα/αιτήµατα της εποχής µας, µε τα οποία µπορεί στη 
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συνέχεια να τροφοδοτήσει τις σχετικές πολιτικές και πρακτικές της 

Πολιτείας και ευρύτερα κοινωνικών, οικονοµικών, έµφυλων κ.λπ. 

φορέων. Με βάση αυτή του την ιδιότητα, το Παρατηρητήριο 

συνεργάζεται µε κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς, εθνικούς ή 

διεθνείς οργανισµούς, αρµόδιους σε ανάλογα θέµατα (λ.χ.  

φαινοµένων ρατσισµού ή ξενοφοβίας, ανεργίας, βίας κατά των 

γυναικών, δικαιωµάτων των παιδιών, κ.ά.). Το Παρατηρητήριο 

συντονίζει τις δραστηριότητές του µε τις αντίστοιχες ενέργειες της 

εθνικής κυβέρνησης και των οργάνων της Ε.Ε. Ωστόσο 

επιβάλλεται να επισηµανθεί πως τα στοιχεία που διαβιβάζονται 

στο Παρατηρητήριο δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν παρά µόνο 

για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν και υπό τις προϋποθέσεις 

που τίθενται από την υπηρεσία που τα διαβιβάζει. Το επίπεδο 

προστασίας τους θα είναι ισοδύναµο εκείνου που προκύπτει από 

τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Αφετέρου, δηµόσιοι οργανισµοί 

δεν υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες χαρακτηρισµένες ως 

εµπιστευτικές στο εθνικό τους δίκαιο. 

Το Παρατηρητήριο ως θεσµός  αναδείχτηκε από την Ε.Ε, η 

οποία αναγνωρίζει τη σηµασία της συνεργασίας για την 

καταπολέµηση των προαναφερόµενων κοινωνικών προβληµάτων, 

την προστιθέµενη αξία της πληροφόρησης από τις εµπειρίες των 

άλλων και τη σηµασία της συλλογής αντικειµενικών και αξιόπιστων 

στοιχείων µέσω της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών και όχι 

µόνον. Άλλωστε τα συγκεκριµένα αυτά προβλήµατα αποτελούν 

σαφείς παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στις 

οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ιά του θεσµού των 

Παρατηρητηρίων που προάγει η Κοινότητα επιβεβαιώνει (όπως 
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και οι διάφορες κυβερνήσεις φυσικά) ότι οι πολιτικές και οι 

πρακτικές που εισάγονται είναι οι πλέον ενδεδειγµένες και οι 

σωστότερα στοχοθετηµένες. Με δυο λόγια το Παρατηρητήριο 

αποτελεί ζωτικό όπλο στο οπλοστάσιο αντιµετώπισης των 

κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων και, ειδικότερα στην 

περίπτωσή µας, εκείνων που συνδέονται µε τα κοινωνικά φύλα. 

(∆ιαµαντοπούλου, 2007). Με δεδοµένες µάλιστα τις σύγχρονες 

συνθήκες η αναγκαιότητά του καθίσταται αναµφισβήτητη και ο 

ρόλος του παρουσιάζεται ως εξαιρετικά ουσιαστικός. Χάρη στη 

µέχρι σήµερα δραστηριότητα διαφόρων Παρατηρητηρίων είµαστε 

σε θέση  να διαµορφώσουµε σαφέστερη εικόνα σχετικά µε  

ζητήµατα όπως ο ρατσισµός, το trafficking, οι παντός είδους 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ.λπ. Σηµαντικός  για 

παράδειγµα, και µάλιστα σε διεθνές επίπεδο, παρουσιάζεται 

σήµερα και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου (EUMC- 

European Monitoring Centre)4 στον τοµέα  του ρατσισµού και των 

διακρίσεων στην ΕΕ, αλλά και της καθηµερινής κατάστασης των 

εθνοτικών µειονοτήτων. Στις τελευταίες µάλιστα ετήσιες Εκθέσεις 

του επικεντρώθηκε στον τοµέα της απασχόλησης και της 

πρόσβασης στην εκπαίδευση, καθώς και-για πρώτη φορά- στη 

στέγαση (∆ιαµαντοπούλου, 2007). Η λειτουργία του απέδειξε πως 

η παραγωγή  συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε το τι συµβαίνει σε 

κάθε χώρα, επιτρέπει τον εντοπισµό επιτυχηµένων προσεγγίσεων, 

οι οποίες µπορούν, µε την κατάλληλη ενθάρρυνση, να 

εφαρµοστούν σε κάποιες άλλες χώρες που τις χρειάζονται. Γίνεται 

κατά συνέπεια προφανές πως η συλλογή, η ανάλυση στοιχείων και 

η κατάλληλη διάχυσή τους αποτελούν την προστιθέµενη αξία του 

EUMC. Φυσικά, ως ανάλογης σηµασίας και εύρους θα µπορούσε 

να αναφερθεί και το Παρατηρητήριο για την Απασχόληση στο 
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∆ουβλίνο, αλλά και τα Παρατηρητήρια Ισότητας Ευκαιριών5 και 

Υγείας των Γυναικών6 που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία κ.λπ. 

Από άποψη οργανωτικής δοµής και λειτουργίας, πάντως, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το Παρατηρητήριο που συστήθηκε στην 

Ελλάδα από την «Κοινωνία της Πληροφορίας», εταιρεία του 

ελληνικού δηµοσίου και στο οποίο πολλά οφείλει η παρούσα 

µελέτη 

 Ένα Παρατηρητήριο πρέπει, εκτός της συλλογής, ανάλυσης και 

διάχυσης στοιχείων, να δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό και 

υλοποίηση ερευνών/µελετών, στη διοργάνωση εκδηλώσεων, 

ηµερίδων, συνεδρίων, στη δηµοσίευση τακτικών Εκθέσεων, σε 

εκδόσεις και, κυρίως, στην ανάπτυξη ενός συστήµατος δικτύωσης 

και συνεργασιών µε άτοµα, φορείς, ιδρύµατα κ.ά. σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Μεταξύ των φορέων αυτών εξέχουσα θέση 

πρέπει να κατέχουν οι φορείς που εκπροσωπούν τις 

συγκεκριµένες «ευαίσθητες» κοινωνικές οµάδες, τα συµφέροντα 

των οποίων βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος ενός 

Παρατηρητηρίου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή, ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης για όλους/ες και ιδιαίτερα για τις ειδικές οµάδες ή 

τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες (για παράδειµα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες - ΑµΕΑ, ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται µε 

κοινωνικό αποκλεισµό, φυλακισµένοι/ες κ.λπ.), και έτσι να 

αποφευχθεί η ακούσια, αλλά συχνή, αναπαραγωγή µορφών 

κοινωνικού αποκλεισµού κάποιων οµάδων του πληθυσµού στο 

πεδίο της πληροφορίας/ενηµέρωσης. 
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5.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ/ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

Σκοπό του  Παρατηρητηρίου, Συµφιλίωσης/Εναρµόνισης 

Επαγγελµατικής  και Οικογενειακής Ζωής των Εργαζοµένων και 

ιδιαίτερα των Γυναικών, ενός ουσιαστικά πριν απ’ όλα κέντρου 

τεκµηρίωσης, αποτελεί η συγκέντρωση, επεξεργασία και 

αξιοποίηση  ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που συνδέονται µε 

το  σηµαντικό αυτό κοινωνικό αίτηµα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 

µε ταυτόχρονη διάχυση σχετικών πληροφοριών και καλών 

πρακτικών και θετικών υποδειγµάτων καθώς και η δηµιουργία 

(σχεδιασµός-υλοποίηση) και υποβολή ανάλογων ερευνών, µελετών 

και προτάσεων προς την Πολιτεία και κάθε άλλον ενδιαφερόµενο, 

µε ταυτόχρονη ανάπτυξη δικτύων εταιρικών σχέσεων µε 

κοινωνικοοικονοµικούς φορείς και υπηρεσίες του δηµοσίου τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, το Παρατηρητήριο 

επιδιώκει την επιτυχή αντιµετώπιση της έλλειψης κεντρικά 

σχεδιασµένης πολιτικής για τη Συµφιλίωση της Επαγγελµατικής και 

Οικογενειακής Ζωής, καθώς και τη συστηµατική και οργανωµένη 

αξιολόγηση της εφαρµογής των πολιτικών της Συµφιλίωσης, ώστε 

η διάχυση των αποτελεσµάτων της δράσης του Παρατηρητηρίου 

να συµβάλλει καθοριστικά αφενός στη βελτίωση της θέσης των 

γυναικών και αφετέρου στη διαµόρφωση και ανάπτυξη θετικών 

πολιτικών προς την οικογένεια και το ζευγάρι (www.kethi.gr). O 

συγκεκριµένος φορέας απευθύνεται ιδιαίτερα σε εργοδοτικές 

οργανώσεις, ιδρύµατα και ινστιτούτα, σε φορείς ισότητας, αλλά και 

σε συνδικαλιστικούς φορείς. Επιπρόσθετα, απευθύνεται στα 

συναρµόδια  Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και Εργασίας, στα ποικίλα 
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κέντρα λήψης αποφάσεων, σε επαγγελµατικές οργανώσεις, σε 

οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, σε δοµές που προωθούν 

θέµατα ισότητας των φύλων και ισότητας ευκαιριών, στις 

γυναικείες  οργανώσεις, σε ερευνήτριες/ές ανάλογων θεµάτων, σε 

κάθε ενδιαφερόµενο άτοµο, στην κοινωνία ολόκληρη  

Σηµειώνεται πως η ανάγκη δόµησης και λειτουργίας ενός τέτοιου 

παρατηρητηρίου έγινε εµφανής και στην Κύπρο µετά την εµπειρία 

της υλοποίησης του µέτρου 2.2.1. της Κ.Π. EQUAL, που αφορούσε 

στη Συµφιλίωση. Στο πλαίσιό του παρήχθησαν ενδιαφέρουσες 

έρευνες, µελέτες, οδηγοί, επιστηµονικά εργαλεία, ασκήσεις 

ευαισθητοποίησης, ένα σηµαντικό µε δυο λόγια υλικό, αλλά και 

πλήθος καλών πρακτικών που θα µπορούσε στο µέλλον να 

αξιοποιηθεί και το οποίο ενισχύει το Παρατηρητήριο ήδη από τα 

πρώτα του βήµατα. Πιο συγκεκριµένα: 

5.1.Οι στόχοι  λειτουργίας του Παρατηρητηρίου είναι 

(http://www.observatory.gr/page/default.asp?id=4): 

-Η δηµιουργία µηχανισµού διαβούλευσης και συνεργασίας µεταξύ 

φορέων, οργανισµών και ατόµων που εµπλέκονται µε 

οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αντιµετώπισης του 

φαινοµένου. 

-Η διερεύνηση/χαρτογράφηση του προβλήµατος και η 

καταµέτρηση τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής του 

διάστασης. 
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-Η συµβολή στον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό  οργάνωσης και 

λειτουργίας υπηρεσιών/δοµών παροχής ανάλογης Συµβουλευτικής 

µέσω της διάχυσης των πληροφοριών. 

 

-Η έγκυρη και έγκαιρη τεκµηρίωση των ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων που σχετίζονται µε την επίτευξη της Συµφιλίωσης 

-Η συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων που αφορούν στη Συµφιλίωση.  

-Η σύγκριση δεδοµένων και η αντικειµενική  αποτίµηση της 

πορείας της Κύπρου προς την επίτευξη της Συµφιλίωσης.  

-Η µεταφορά και διάχυση καλών πρακτικών και υποδειγµάτων 

καθώς και η ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσίας και 

πληροφόρησης µεταξύ κυπριακών φορέων και ευρωπαϊκών και 

λοιπών διεθνών φορέων 

-Η βελτίωση της γνωστικής βάσης πάνω στην οποία 

διαµορφώνονται η εθνική στρατηγική και οι δράσεις για την 

Συµφιλίωση 

-Η ανάλυση και ερµηνεία δεδοµένων που προκύπτουν στο πλαίσιο 

του Παρατηρητηρίου, είτε µε πρωτογενή έρευνα και µελέτες, είτε 

διατίθενται από συνεργαζόµενους φορείς.  

-Η διαµόρφωση συγκεκριµένων προτάσεων προς την Πολιτεία, 

τους διάφορους κοινωνικούς φορείς, τους φορείς ισότητας, τις 

επιχειρήσεις κ.λπ.  
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-Η παρακολούθηση και υποστήριξη της εξέλιξης του κλάδου 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

-Η σύσταση οµάδων εργασίας και η σύνθεση απόψεων µε φορείς, 

κοινωνικούς εταίρους, ειδικούς επιστήµονες, ανεξάρτητες αρχές 

και άλλα ενδιαφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  

- Η αναζήτηση και καταγραφή καλών πρακτικών από την Ελλάδα 

και την υπόλοιπη Ευρώπη. 

-Η διάχυση της γνώσης από τα παραπάνω στην κοινωνία.  

-Η Αντιπροσώπευση της Κύπρου  Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Fora  

-Η συνδροµή, µέσω προτάσεων, στο έργο του  θεσµοθετηµένου 

δηµόσιου φορέα  για τη Στρατηγική της Ισότητας των Φύλων και 

της Ισότητας των Ευκαιριών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

-Η  συµβολή στην ανατροπή στερεοτύπων, αντιλήψεων, στάσεων 

και συµπεριφορών σχετικά µε την ισότητα των φύλων. 

 

Εκτός των ανωτέρω, στους στόχους συµπεριλαµβάνονται  ο 

σχεδιασµός και η δηµιουργία οργανωµένης Βάσης ∆εδοµένων, 

που θα φιλοξενεί τις διαθέσιµες γνώσεις και θα συµβάλει στην 

επεξεργασία τους και στην απάντηση ποικίλων ερωτηµάτων, 

όπως, επίσης, η δηµιουργία ∆ίγλωσσης Ιστοσελίδας (ελληνικά και 

αγγλικά), που θα συµβάλει στην επικοινωνία, το συντονισµό των 

δράσεων και τη δηµοσιότητα. Tην ευθύνη της κατασκευής, 

παρακολούθησης και συντονισµού αναλαµβάνει η Επιστηµονική 
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Επιτροπή του Παρατηρητηρίου. Και τα δύο αποτελούν κεντρικά 

µέσα για την υλοποίηση των σκοπών του Παρατηρητηρίου 

(www,kethi.gr) 

Είναι προφανές, ότι το ιδεολογικό/φιλοσοφικό υπόβαθρο του 

συγκεκριµένου πλαισίου στηρίζεται καταρχήν στην οπτική του 

φύλου και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των 

γυναικών. ∆ιακρίνει µεταξύ των όρων sex (βιολογικό φύλο) και 

gender (κοινωνικό φύλο) και προσδιορίζει κοινωνικά τους 

διαφορετικούς ρόλους, τις στάσεις και τις συµπεριφορές µεταξύ 

ανδρών και γυναικών. «Αναγνωρίζει το διαφορετικό status και τη 

θέση µεταξύ των ανδρών και των γυναικών, που είναι κοινωνικά 

και όχι βιολογικά προσδιορισµένα. Υποστηρίζει ότι η περιορισµένη 

πρόσβαση των γυναικών σε θέµατα ιδιοκτησίας και ελέγχου, 

πολιτικής συµµετοχής, εργασίας κ.λπ. οφείλεται στους ρόλους που 

τους αποδίδονται και συνεκδοχικά τις περιθωριοποιούν από 

υλικούς και µη υλικούς πόρους. Θεωρεί τη διαντίδραση µεταξύ 

φύλου, τάξης και εθνικότητας ως ιδιαίτερα σηµαντική. Επιπλέον, 

αναπτύσσει πολιτικές πρόληψης και αντιµετώπισης του 

προβλήµατος µε βάση τις έµφυλες εµπειρίες ανδρών και γυναικών, 

αλλά και αναγνωρίζει τη διαφορετική επίδραση των πολιτικών 

πάνω στους άνδρες και τις γυναίκες» (www.kethi.gr). 

5.2.Κατηγορίες υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου 

(http://www.observatory.gr/page/default.asp?id=4): 

Οι υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

(1) στην παροχή πληροφόρησης/ενηµέρωσης όσον αφορά στην 

επίτευξη της Συµφιλίωσης στην Κύπρο, µέσω της συλλογής των 
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σχετικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και της ανάλογης 

επεξεργασίας τους. 

(2) στον σχεδιασµό και την υλοποίηση πρωτογενών ερευνών, οι 

οποίες ανάλογα µε το εύρος τους πραγµατοποιούνται είτε από 

τρίτους φορείς µε διαγωνισµό είτε εσωτερικά από τα στελέχη του 

Παρατηρητηρίου. (Παράλληλα συλλέγει µελέτες που έχουν 

διεξαχθεί από συνεργαζόµενους φορείς και προβαίνει σε 

ποσοτικές και ποιοτικές δευτερογενείς αναλύσεις).  

(3) στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και στη διαµόρφωση 

συγκεκριµένων εισηγήσεων και υποδείξεων προς τους 

ενδιαφερόµενους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα  για 

θέµατα που συνδέονται µε τη Συµφιλίωση 

(4) στη διαµόρφωση ενός διεθνούς δικτύου πληροφόρησης και 

ανταλλαγής εµπειρίας για θέµατα Συµφιλίωσης 

(5) στην ανάληψη του ρόλου του φορέα συντονισµού και σύνθεσης 

απόψεων, για συγκεκριµένα κρίσιµα ζητήµατα αναφορικά µε την 

Συµφιλίωση, οργανώνοντας οµάδες εργασίας και/ή συζητήσεις 

µεταξύ ενδιαφερόµενων φορέων,  κοινωνικών εταίρων, ειδικών 

επιστηµόνων κ.λπ. 

Οι προαναφερόµενες δράσεις, οι οποίες πρόκειται να 

δηµιουργήσουν ένα πεδίο συγκέντρωσης πληροφοριών και 

αποτύπωσης της κατάστασης, θα συµβάλλουν σηµαντικά στη 

λειτουργία ενός µονίµου πλαισίου διαλόγου µεταξύ των 

συνεργαζόµενων και ενδιαφεροµένων φορέων και ατόµων. Το 

«forum» αυτό, το οποίο θα τροφοδοτείται µε τη συλλογή και 

επεξεργασία διαθέσιµων πληροφοριών, από τη διεξαγωγή 
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ερευνών και την εκπόνηση των µελετών, καθώς και από την 

επεξεργασία στοιχείων από το Παρατηρητήριο, θα συντονίζει η 

Επιστηµονική Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτόν ουσιαστικά 

διαµορφώνεται ένα θεσµικό πλαίσιο ανάπτυξης διαλόγου και 

διαβούλευσης, το οποίο θα εµπλέκει και θα ενεργοποιεί το διάλογο 

των ενδιαφεροµένων µερών. Ειδικότερα προς την κατεύθυνση 

αυτή θα συµβάλλουν  η ο βάση δεδοµένων και  η  ιστοσελίδα.  

Αξίζει πάντως να τονιστεί ότι η συλλογή, οργάνωση και σύνθεση 

του συνόλου των διαθέσιµων γνώσεων σχετικά µε την προώθηση 

της Συµφιλίωσης στην Κύπρο αλλά και διεθνώς, θα 

περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων: διεθνείς συµβάσεις, εθνικούς 

νόµους, επιστηµονική αρθρογραφία, ποικίλες εθνικές και διεθνείς 

πολιτικές αντιµετώπισης, τα διαθέσιµα προϊόντα ερευνών και 

στατιστικά δεδοµένα, πληροφορίες και στοιχεία από φορείς 

ισότητας, Τµήµατα Γυναικείων Σπουδών διαφόρων 

πανεπιστηµίων, κυβερνητικούς φορείς, , Μ.Κ.Ο. και ΜΜΕ. 

 

 

5.3.Αναµενόµενα αποτελέσµατα: 

 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τις 

προτεινόµενες δράσεις προβλέπεται να είναι τα ακόλουθα: 

- ανάπτυξη επικαιροποιηµένων πληροφοριών/δεδοµένων για 

το ζήτηµα της Συµφιλίωσης 

- παραγωγή τεκµηριωµένης και αξιολογηµένης γνώσης, που 

θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση 

επιµορφωτικών κύκλων και διεξαγωγή εκστρατειών 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.  
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- δηµιουργία µοναδικού µηχανισµού καταγραφής της 

φαινοµενολογίας του ζητήµατος, παρέµβασης, υποκίνησης 

και στήριξης ενεργειών προς όφελος των εργαζοµένων και 

ιδιαίτερα των γυναικών 

- συνεργασία και ενεργοποίηση φορέων και ατόµων που 

δραστηριοποιούνται στο εν λόγω αντικείµενο σε εθνική 

κλίµακα και διαθέτουν εµπειρία 

- ενεργοποίηση ευρύτερων δυνάµεων που συνολικά θα 

έχουν ως στόχο την προώθηση της Συµφιλίωσης. 

- διευκόλυνση της προσβασιµότητας στην πληροφόρηση, 

τόσο των κυβερνητικών, όσο και των µη-κυβερνητικών 

(υπο)δοµών 

 

Λόγω του συνόλου του συγκεντρωθέντος υλικού, µε αξιόπιστη και 

αποτελεσµατική µεθοδολογία, και της συνάφειάς του µε τη 

στοχοθεσία του εγχειρήµατος και σύµφωνα µε τα 

προαναφερόµενα αποτελέσµατα που προσδοκούνται από τη 

λειτουργία του Παρατηρητηρίου, οι επωφελούµενες/οι θα αφορούν 

σε ένα πρώτο επίπεδο δίκτυα που συνδέουν σχετικούς 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσµούς, κυβερνητικά όργανα και 

θεσµούς, ∆ιεθνείς Οργανισµούς και Μ.Κ.Ο. κ.λπ. Επίσης, θα 

συµβάλλει σηµαντικά στο έργο των διαµορφωτών πολιτικής 

(policy-makers), των εµπειρογνωµόνων, των στελεχών και 

συµβούλων διαφόρων Υπουργείων, µελών ΜΚΟ και γυναικείων 

οργανώσεων, µε στόχο τον εντοπισµό των στρατηγικών επίτευξης 

της Συµφιλίωσης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα συνδράµει το έργο 

µελών πανεπιστηµίων και ερευνητικών ινστιτούτων µε την παροχή 

θεωρητικών και εµπειρικών δεδοµένων.  
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Λαµβάνοντας, ιδιαίτερα, υπόψη τις πτυχές του ζητήµατος που 

συνδέονται µε τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και 

τις διακρίσεις λόγω φύλου, το Παρατηρητήριο και ιδιαίτερα, η 

δηµιουργία ενός πλαισίου διαλόγου (forum) θα προσπαθήσει να 

ενδυναµώσει και να δικτυώσει τις διάφορες παράλληλες 

πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν 

σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο διαφόρων τοµέων 

πολιτικής. Θα διαµορφώσει και θα ενισχύσει τα δίκτυα που 

συνδέουν σχετικούς ευρωπαϊκούς θεσµούς, κυβερνητικά όργανα 

και θεσµούς, ∆ιεθνείς Οργανισµούς και Μ.Κ.Ο. 

ενασχολούµενες/ους µε την προώθηση της Συµφιλίωσης και την 

ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών φροντίδας της οικογένειας και των 

εργαζόµενων γονέων. 

Τέλος, στο πλαίσιο της πληρέστερης συνεργασίας θα 

προσπαθήσει να αντλήσει αλλά και να τροφοδοτήσει στοιχεία από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα 

την Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών, 

καθώς και άλλες Επιτροπές που ασχολούνται µε διάφορες πτυχές 

αυτών των προβληµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, την Επιτροπή Περιφερειών, την Eurostat, 

Europol, Eurojust κ.λπ. Με µια τέτοια δραστηριότητα γίνεται 

προφανές πως είναι δυνατό το Παρατηρητήριο  να θέσει σε νέα 

βάση το  θέµα της Συµφιλίωσης στην Κύπρο. 

 

 

5.4.∆οµή του Παρατηρητηρίου 

 

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου βασίζεται στις αρχές του 

σύγχρονου µάνατζµεντ, µε συνέπεια τη διαµόρφωση της 
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απαραίτητης στρατηγικής ως προς τους µακροχρόνιους σκοπούς 

του, της πολιτικής που θα εξασφαλίσει την επιτυχία των 

επιδιώξεών του και τον απαραίτητο σχετικό προγραµµατισµό 

(planning). Κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσµατικότητας 

των    δράσεων του Παρατηρητηρίου αποτελεί ο ορθός 

καταµερισµός των έργων και η τµηµατοποίηση µε βάση την 

εξειδίκευση. Η κατανοµή των  αρµοδιοτήτων και η αναθεσή τους 

σε συλλογικά όργανα του φορέα συντελεί, µεταξύ των άλλων,  και 

στην κατάρτιση του απαραίτητου οργανογράµµατος για την 

εξασφάλιση του να τείνει το σύνολο των ενεργειών και των 

δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του φορέα στην 

επιτυχία των σκοπών και των στόχων του. Φυσικά, βασική 

προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί και η επίτευξη αποτελεσµατικής 

επικοινωνίας, σε κάθετη και οριζόντια διάταξη θέσεων, στο 

εσωτερικό του Παρατηρητηρίου, αλλά και η επικοινωνία µε 

παράγοντες που βρίσκονται εκτός του φορέα, αλλά ενδιαφέρονται 

γι αυτόν (Χολέβας, 1995) 

 

5.4.1. Aνθρώπινο ∆υναµικό: 

 

Η αισθητή και έντονα κοινωνική διάσταση ενός Παρατηρητηρίου    

επιβάλλει ήδη από τη σύστασή του εξαιρετική προσοχή κατά τη 

διαδικασία κάλυψης των αναγκών της δοµής σε στελεχιακό 

δυναµικό, βραχυχρόνια και µακροχρόνια. Ταυτόχρονα επιβάλλεται 

προσεκτική περιγραφή των θέσεων εργασίας, µε σαφή 

προσδιορισµό των καθηκόντων της, ορισµό του χώρου εκτέλεσής 

τους, προσδιορισµό του χρόνου ολοκλήρωσής τους, ακριβή 

περιγραφή των προσόντων που η θέση απαιτεί, καθορισµό των 

οικονοµικών απολαβών που τη συνοδεύουν κ.λπ. Τόσο για τις 



Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
και κατά 50% από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

37 

διοικητικές,όσο και για τις επιστηµονικές κ.λπ. θέσεις, µετά από 

προγραµµατισµό των αναγκών της δοµής σε προσωπικό, πρέπει 

να υπάρξει έγκαιρα µέριµνα όχι µόνο για την πρόσληψη, αλλά και 

για την επιµόρφωση και τη διαρκή του εκπαίδευση σε θέµατα 

Ισότητας των Φύλων και Ισότητας Ευκαιριών και όχι µόνο, γιατί 

είναι προφανές πως ένα Παρατηρητήριο έχει ανάγκη από υψηλού 

επιπέδου προσωπικό.  Ο αριθµός και οι όροι εργασίας του θα 

εξαρτηθούν από τον προϋπολογισµό του φορέα και τη βούληση 

των συναρµόδιων Υπουργείων, αλλά και το σχετικό θεσµικό 

πλαίσιο. Συγκεκριµένα: 

 

Α. Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου τίθεται  αντιπροσωπευτικό 

∆ιοικητικό Συµβούλιο εννέα µελών, που αποτελείται (εντελώς 

ενδεικτικά) από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων: 

-Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης  

-Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

-Επίτροπος ∆ιοίκησης 

-Φορείς Ισότητας  

-Γυναικεία Τµήµατα κοµµάτων 

-Φορείς εργοδοτών  

-Συνδικαλιστικοί Φορείς κ.λπ. 

 

Β. Την επιστηµονική ευθύνη και παρακολούθηση των δράσεων, 

καθώς και την αξιολόγηση της πορείας λειτουργίας του 

Παρατηρητηρίου αναλαµβάνει η Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία 

απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες και επιστήµονες, µε αυξηµένη 

συµµετοχή γυναικών, ειδικές/ούς σε θέµατα ισότητας των φύλων 

και των ευκαιριών. Έχει την ευθύνη όχι µόνο της ανάπτυξης, 

υποστήριξης και εποπτείας ενεργειών που θα συµβάλλουν στην 
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τεκµηριωµένη συλλογή στοιχείων και στην επιστηµονική 

επεξεργασία των δεδοµένων, αλλά του συνόλου των 

δραστηριοτήτων που εκφράζουν τους σκοπούς του φορέα και 

αναδεικνύουν την επιστηµονική του επάρκεια για την εκπλήρωσή 

τους Η ίδια, επίσης, επιφορτίζεται µε τη συντήρησή τους, τη 

διαµόρφωση του κανονισµού λειτουργίας και την έκδοση 

ενηµερωτικών φυλλαδίων για τη διάδοση της λειτουργίας του 

Παρατηρητηρίου.  

 

Γ. Τη νοµική κάλυψη των αποφάσεων και ενεργειών του φορέα και 

των οργάνων του αναλαµβάνει Νοµική/ός Σύµβουλος  

 

∆. Τη διοικητική-οικονοµική ευθύνη και γενικότερα την εξασφάλιση 

της εύρυθµης λειτουργίας του Παρατηρητηρίου αναλαµβάνει 

∆ιευθύντρια/ής, µε αποδεδειγµένη εµπειρία και ευαισθησία σε 

θέµατα κοινωνικών φύλων 

 

Ε. Το προσωπικό του Παρατηρητηρίου αποτελείται από άτοµα 

αυξηµένων προσόντων, αλλά και αυξηµένης ευαισθησίας σε 

έµφυλα ζητήµατα και στο πλαίσιό του είναι απαραίτητες/οι 

ερευνήτριες/ές, στελέχη πληροφορικής, διοικητικά-οικονοµικά 

στελέχη κ.λπ.   Σε κάθε περίπτωση το ∆.Σ. σε συνεργασία µε την 

Επιστηµονική Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στην 

περιγραφή των υφισταµένων θέσεων εργασίας και των 

απαιτούµενων για κάθε θέση επαγγελµατικών δεξιοτήτων όπως 

προαναφέρθηκαν. 

 

5.4.2.Τµήµατα: 
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To Παρατηρητήριο, όπως και όλοι οι αντίστοιχοι οργανισµοί, 

πρέπει να διαιρείται σε τοµείς-τµήµατα (Ddepartments), που το 

καθένα θα εξειδικεύεται στην εκτέλεση ορισµένου έργου 

(Departmentation). H εξειδίκευση αυτή αφορά στο σύνολο των 

προσώπων που ανήκουν σε ένα τµήµα και χαρακτηρίζεται από το 

εκτελούµενο έργο. Η εξειδίκευση συντελεί στην απόκτηση 

δεξιοτήτων και γνώσεων, στην εξοικείωση µε τον χώρο εργασίας 

και τα χρησιµοποιούµενα τεχνολογικά και λοιπά µέσα (Χολέβας, 

1995). Η τµηµατοποίηση, ως γνωστόν, γίνεται µε συγκεκριµένα 

κριτήρια. Στην προκειµένη περίπτωση η διαίρεση σε τµήµατα είναι 

προτιµότερο να γίνει µε βάση τη διάκριση των λειτουργιών κάθε 

τµήµατος (λειτουργική διαίρεση) που είναι και η συνηθέστερη7. 

Κάθε τοµέας(λειτουργία) είναι δυνατόν να υποδιαιρείται σε βάθος 

ανάλογα µε τις ανάγκες του φορέα σε υλοτοµείς. Πιο συγκεκριµένα 

προτείνεται η παρακάτω διαίρεση: 

Α. Τµήµα Μελετών και Ερευνών 

Β. Τµήµα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Γ. Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

∆. Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Ε. Τµήµα  Πληροφορικής 

 

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου και ειδικότερα 

του Τµήµατος Υποστηρικτικών Υπηρεσιών λειτουργούν: 

Α) Η υπηρεσία “Online Στατιστικών” του Παρατηρητηρίου, που 

παρέχει τη δυνατότητα δυναµικής παρουσίασης και εξαγωγής 

στατιστικών δεδοµένων. Μέσω της υπηρεσίας αυτής προσφέρεται 

σε κάθε ενδιαφερόµενο ελεύθερη πρόσβαση στα στατιστικά 

στοιχεία ερευνών που έχει διεξάγει το Παρατηρητήριο για τη 

Συµφιλίωση. 
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Β) Το Αρχείο Μελετών και Εκθέσεων Το Παρατηρητήριο, ως 

κεντρικός φορέας πληροφόρησης για τη Συµφιλίωση/Εναρµόνιση 

της Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής των Εργαζοµένων 

και ιδιαίτερα των Γυναικών, αναπτύσσει αρχείο ερευνών/µελετών 

που έχουν διεξαχθεί από ελληνικούς και ξένους φορείς, σχετικά µε 

την πορεία της χώρας και όχι µόνο  προς την  επίτευξη της 

Συµφιλίωσης. Το ίδιο Αρχείο περιλαµβάνει και τις Εκθέσεις που 

δηµοσιεύονται από το Παρατηρητήριο και λοιπούς σχετικούς 

φορείς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κλπ.  

Γ) Το Αρχείο Καλών Πρακτικών  στους τοµείς προτεραιότητας της 

Συµφιλίωσης, µε σκοπό να αναδείξει την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, 

αφού η µεταφορά και διάχυση βέλτιστων µεθόδων και πρακτικών 

και η υποβοήθηση ανταλλαγής εµπειριών, τεχνογνωσίας και 

πληροφόρησης µεταξύ φορέων από την Κύπρο. Ενδιαφέρουσα 

σχετική εµπειρία λειτουργίας των ανωτέρω υποτοµέων προσφέρει 

η διοικητική δοµή του Παρατηρητηρίου της ΚτΠ  στην Ελλάδα 

(http://www.observatory.gr/page/default.asp?id=4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
και κατά 50% από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.Οργανόγραµµα  

Το οργανόγραµµα παρουσιάζει την ανατοµική εικόνα του φορέα, 

την κάθετη και οριζόντια διάρθρωσή του. Σ’ αυτό εµφανίζονται τα 

επίπεδα διοίκησης,τα επιτελικά όργανα, τα βοηθητικά τµήµατα και 

τα βασικότερα από τα συλλογικά του όργανα. Ο σκοπός του είναι 

ενηµερωτικός, κριτικός και δεοντολογικός  

Στο παρακάτω οργανόγραµµα παρουσιάζεται η οργανωτική δοµή 

και η εσωτερική διάρθρωση του Παρατηρητηρίου  

 

 

 

 

 

 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

∆ιευθυντής/τρια 

Επιστηµονική  
Επιτροπή 

Νοµικός Σύµβουλος 

Τµήµα  
Μελετών και Ερευνών 

Τµήµα Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  

Τµήµα Υποστηρικτικών 

Τµήµα   
Πληροφορικής  

Τµήµα ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών   

Γραµµατεία Τοµέας Προσωπικού 
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 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο συνδυασµός της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής είναι 

θεµελιώδης συνιστώσα της διάστασης του φύλου στην ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την απασχόληση και τη διαδικασία για την 

κοινωνική ενσωµάτωση (Μουρίκη, 2005). Αποσκοπεί στην 

προώθηση µιας συνεκτικότερης κοινωνίας µέσα από τη 

διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την ένταξη, την επανένταξη 

και την παραµονή στην αγορά εργασίας ανδρών και γυναικών. 

Ταυτόχρονα συνδέεται µε την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού, την επίτευξη επιχειρηµατικού κέρδους, αλλά και την 

διακρατική κοινωνικο-οικονοµική εξέλιξη. Το σηµαντικό αυτό 

αίτηµα του καιρού µας επιβάλλει την αποδοχή του γεγονότος πως 

οι όποιες ρυθµίσεις προς την κατεύθυνση της Συµφιλίωσης πρέπει 

να αναγνωρίζουν: 

1. ότι η συµµετοχή στη φροντίδα της οικογένειας είναι ισότιµη 

ευθύνη ανδρών και γυναικών και να  εξυπηρετούν στον ίδιο βαθµό 

άνδρες και γυναίκες.  

2. ότι η ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών και των ανδρών τόσο 

στην αγορά εργασίας όσο και στην οικογενειακή ζωή είναι 
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απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη της κοινωνίας και ότι η 

µητρότητα, η πατρότητα και τα δικαιώµατα των παιδιών 

αποτελούν κατ' εξοχήν κοινωνικές αξίες που προστατεύονται από 

την κοινωνία, τα κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. ότι η διευκόλυνση των γυναικών να συνδυάζουν µε επιτυχία τις 

επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις µε τις οικογενειακές αποτελεί 

δικαίωµα και προϋπόθεση ανέλιξής τους 

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται όλο και πιο εµφανής η συµµετοχή των 

επιχειρήσεων, στις οικογενειακές πολιτικές και η ανάλογη 

ευαισθητοποίηση αρκετών εργοδοτών/τριών παρουσιάζεται 

έντονη. Όµως πρόκειται ακόµα για µέτρα περιορισµένης εµβέλειας 

και δεν αγγίζουν την µεγάλη  πλειοψηφία των εργαζοµένων που 

απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα (Gasouka, 2007). Ακόµα και 

το ισχύον σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας ούτε 

επαρκές, ούτε αποτελεσµατικό µπορεί να θεωρηθεί σχετικά, 

δεδοµένου ότι περιορίζεται σε οικονοµικά επιδόµατα και 

φορολογικές ελαφρύνσεις. Ταυτόχρονα η σύγκρουση ανάµεσα 

στην οικογενειακή και την επαγγελµατική ζωή των εργαζοµένων 

είναι πιο ισχυρή, ειδικά όταν πρόκειται για γονείς που διαθέτουν 

υψηλά προσόντα και είναι εξ ολοκλήρου αφοσιωµένοι στην 

επαγγελµατική ζωή ή γενικότερα για τις ονοµαζόµενες οικογένειες 

διπλής σταδιοδροµίας (dual career families). Για την αντιµετώπιση 

των ανωτέρω προβληµάτων, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. έχουν 

αναπτυχθεί πολιτικές συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας 

άλλοτε στο νοµοθετικό πλαίσιο, άλλοτε µε την πρωτοβουλία 

µεγάλων επιχειρήσεων και άλλοτε µε τη βοήθεια  συνδικαλιστικών, 

φεµινιστικών και άλλων µη κυβερνητικών οργανώσεων που 
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στοχεύουν κυρίως στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε 

θέµατα, όπως η αλόγιστη παράταση του ωραρίου των στελεχών, ο 

ρόλος του πατέρα κ.λπ. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις 

επιχειρήσεις, οι εργοδότες/τριες έχουν αρχίσει να αντιλαµβάνονται 

πλέον ότι η εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

συντελεί στη µείωση των διαφυλικών διαφορών και στη βελτίωση 

της ποιότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Όµως το κυριότερο είναι 

ότι οι πολιτικές εναρµόνισης της οικογένειας µε τη σταδιοδροµία 

δηµιουργεί συνθήκες «κερδίζω-κερδίζεις» (win-win situations): α) 

οι εργαζόµενες/οι απολαµβάνουν ένα καλύτερο εργασιακό 

περιβάλλον και αποκτούν µεγαλύτερη ικανοποίηση και 

αυτοπεποίθηση, β) οι επιχειρήσεις επωφελούνται από το 

παρακινηµένο και φιλόδοξο προσωπικό, που απουσιάζει λιγότερο 

από την εργασία του και εµφανίζει υψηλότερη παραγωγικότητα, γ) 

η εναρµόνιση βοηθάει στη δηµιουργία µιας ευέλικτης οικονοµίας 

που χρησιµοποιεί εποικοδοµητικά το συνολικό παραγωγικό της 

δυναµικό. Εποµένως, τα µέτρα εναρµόνισης της οικογενειακής/ 

επαγγελµατικής ζωής των  εργαζοµένων, που πρέπει να 

εφαρµόζονται, σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής,  

οφείλουν να στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής επίγνωσης 

και της οικονοµίας.  

Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η ενδοοικογενειακή 

δηµοκρατία υπονοµεύεται από την εξουθένωση και την 

απογοήτευση που προκαλεί στις γυναίκες ο καταµερισµός της 

εργασίας στο εσωτερικό της οικογένειας και η ώθηση εγκατάλειψης 

των επαγγελµατικών φιλοδοξιών, αλλά και της ίδιας της δηµόσιας 

σφαίρας, που συχνά ο καταµερισµός αυτός τους επιβάλλει. Ποτέ 

πριν στην ιστορία το αίτηµα επαναπροσδιορισµού των κοινωνικών 
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ρόλων των φύλων στο εσωτερικό της οικογένειας δεν υπήρξε τόσο 

επίκαιρο και τόσο επιτακτικά αναγκαίο. Εξίσου αναγκαίος 

εµφανίζεται πια και ο επαναπροσδιορισµός του πατρικού ρόλου, 

καθώς και η ανάδειξή του σε θεµελιώδη συνιστώσα της 

ενδοοικογενειακής δηµοκρατίας και ισότητας.  Παράλληλα, από τα 

ανωτέρω προκύπτει και ο καθοριστικός ρόλος της Πολιτείας, η 

οποία γνωρίζει πλέον πολύ καλά πως δεν µπορεί να υπάρξει 

οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, ακόµα και δηµοκρατία, 

αν οι γυναίκες παραµένουν στο περιθώριο της εργασίας, ένας 

αιώνιος εφεδρικός εργασιακός στρατός, κι αν οι εργαζόµενοι, 

άνδρες και γυναίκες, βιώνουν συγκρουσιακά και µε άγχος τη 

σχέση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής τους (Pillinger, 

2002). Έτσι δεν είναι περίεργο που τα ζητήµατα της ισότητας των 

φύλων και της ισότητας των ευκαιριών και µάλιστα µε έµφαση στη 

συµφιλίωση/εναρµόνιση της επαγγελµατικής και οικογενειακής 

ζωής βρίσκονται πλέον ψηλά στην ατζέντα των εθνικών 

κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δηµιουργία και η 

επιτυχής και αποτελεσµατική λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου 

Συµφιλίωσης είναι βέβαιο πως θα συνδράµει σηµαντικά την 

Κυπριακή Πολιτεία και τους φορείς της στις ανάλογες προσπάθειές 

της. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1.Φυσικά οι επιπτώσεις είναι εξίσου αρνητικές και στις δυο εκφάνσεις της 

ζωής: Από τη µια στο χώρο της εργασία µπορεί να υπάρξει µειωµένη 

επίδοση, και από την άλλη η µη επαρκής παρουσία των γονέων στο σπίτι έχει 

δυσάρεστες συνέπειες στην ανατροφή των παιδιών. 
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2. Οι χώρες τις Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν αρκετά προγράµµατα και σχέδια 

για να επιτευχθεί αυτή η συµφιλίωση. Γενικότερα, τα µέτρα που παίρνονται 

είτε από το κράτος είτε από τις επιχειρήσεις είτε από µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, αφορούν κυρίως τις γυναίκες και τη δική τους δυσκολία να 

συνδυάσουν τις υποχρεώσεις τους προς την οικογένεια µε την εργασία τους. 

Σε γενικές γραµµές οι πολιτικές που ακολουθούνται περιλαµβάνουν κυρίως τη 

διευθέτηση και την ευελιξία του εργασιακού χρόνου και τη µέριµνα για τη 

φύλαξη των παιδιών. 

3.Μεγάλη έµφαση δίδεται στη διευκόλυνση των γυναικών να συνδυάζουν µε 

επιτυχία τις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις µε τις οικογενειακές από τις 

επιχειρήσεις και τους oργανισµούς. Στην κατεύθυνση αυτή χρηµατοδοτούνται 

ενέργειες όπως η ενίσχυση του κόστους λειτουργίας δοµών µέσα στην 

επιχείρηση για φύλαξη ή/και δηµιουργική απασχόληση των παιδιών των 

εργαζοµένων, η τηλεργασία και η προσαρµογή των µοντέλων διοίκησης στα 

πρότυπα επιχειρήσεων κοινωνικής ευθύνης. Τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα από την πιλοτική εφαρµογή αναµένεται να προκαλέσουν τις 

αλλαγές που απαιτούνται στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων ώστε 

τόσο οι εργαζόµενες να µην εµποδίζονται στις επαγγελµατικές τους επιλογές 

και να διαχειρίζονται καλύτερα τον εργάσιµο χρόνο τους όσο και οι 

επιχειρηµατίες να εκτιµήσουν το όφελος από την αύξηση της 

παραγωγικότητας, τον περιορισµό φαινοµένων απουσίας ή διακοπής της 

εργασίας καθώς και αδυναµία ανάληψης νέων υποχρεώσεων.  

4.Το Παρατηρητήριο µελετά το εύρος και την εξέλιξη των φαινοµένων και 

εκδηλώσεων ρατσισµού, ξενοφοβίας και αντισηµιτισµού, αναλύει τα αίτια, τις 

συνέπειες και τα αποτελέσµατά τους και εξετάζει τα παραδείγµατα καλής 

πρακτικής. Προς τούτο, συλλέγει, καταγράφει και αναλύει τα στοιχεία που 

συγκεντρώνονται από τα ερευνητικά κέντρα των κρατών µελών, τα κοινοτικά 

θεσµικά όργανα, µη κυβερνητικές οργανώσεις ή διεθνείς οργανισµούς. Είναι, 

εξάλλου, επιφορτισµένο µε την εγκατάσταση και το συντονισµό ενός 

«ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για το ρατσισµό και την ξενοφοβία» 

(RAXEN). 
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5.Παρατηρητήριο Ισότητας Ευκαιριών Ισπανίας. ∆ηµιουργήθηκε το έτος 2000 

και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για οργανισµό του οποίου 

θεµελιώδεις στόχους αποτελούν η ανάλυση, η λήψη και η διάχυση περιοδικών 

πληροφοριών για την κατάσταση των γυναικών στη χώρα και η αξιολόγηση 

της κοινωνίας όσον αφορά στην ισότητα µεταξύ των φύλων. Επιδιώκει µε 

βάση τα δεδοµένα που προκύπτουν, τον σχεδιασµό πολιτικών, ενεργειών και 

δραστηριοτήτων που θα αναδείξουν τη σηµασία των πληροφοριών αυτών σε 

διαφορετικές σφαίρες ζωής. Σηµαντικό µέρος των δράσεών του, οι οποίες 

διαχέονται σε ολόκληρη την Ισπανία, αφορά στα θέµατα συµφιλίωσης 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών και στην προσαρµογή 

της νοµοθεσίας στον σηµαντικό αυτόν στόχο.Στο Παρατηρητήριο 

συµµετέχουν διάφορες Αυτόνοµες Κοινότητες συµπεριλαµβανοµένης της 

Melilla, έξι γυναικείες οργανώσεις, το INJUVE καθώς και εκπρόσωπος κάθε 

Υπουργείο. Στην Ισπανία, αντίστοιχοι ισοδύναµοι φορείς υπάρχουν και στις 

Αυτόνοµες Κοινότητες. 

6.Παρατηρητήριο για την Γυναικεία Υγεία. ∆ηµιουργήθηκε το 2006. Αυτή η 

πρωτοβουλία ξεκίνησε από τις προτάσεις που συγκεντρώθηκαν στη 

∆ιακήρυξη της Μαδρίτης του Ευρωπαϊκού Πάνελ για την ένταξη του gender 

mainstreaming στην υγεία το 2001 µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 

Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Η ∆ιακήρυξη 

διερευνά την αποδοχή εκ µέρους των αρχών υγείας των βιολογικών 

διαφορών και των κοινωνικών ρόλων µεταξύ ανδρών και γυναικών, την 

αναγνώριση του κοινωνικού φύλου σαν καθοριστικό παράγοντα και την 

αναγκαιότητα αλλαγών στην οργανωτική κουλτούρα των υπηρεσιών υγείας.   

Αρµοδιότητές του Παρατηρητηρίου αποτελούν η λήψη και η  διάχυση  

πληροφοριών µε σκοπό τη βελτίωσης τη γνώσης όσον αφορά στις αιτίες και 

τις διαστάσεις των διαφορών µεταξύ ανδρών και γυναικών που εντοπίζονται 

στο πεδίο της υγείας(λχ. η χρήση των σωστών δεικτών). Το Παρατηρητήριο 

επίσης επεξεργάζεται και διαχέει µελέτες, αναλύσεις προς την κατεύθυνση της 

εισαγωγής καινοτοµιών στο πλαίσιο οργανισµών υγείας σχετικών µε  την 

πρωτοβάθµια υγεία, την κατάρτιση και την έρευνα. Το Παρατηρητήριο 

προσφέρει βοήθεια και τεχνική υποστήριξη στο ∆ιαπεριφερειακό Συµβούλιο 

του SNS στην ανάπτυξη δεικτών, µεθοδολογίας και διαδικασιών που θα 
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επιτρέπουν την ανάλυση των µεταρρυθµιστικών πολιτικών υγείας του SNS, 

από µια έµφυλη οπτική, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο των Γυναικών. 

7. Άλλες µορφές τµηµατοποίησης είναι η διαίρεση κατά υπηρεσίες, η 

γεωγραφική, µε βάση την κατηγορία των χρηστριών/ών των προϊόντων, κ.λπ. 
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Ένωση. Συµπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στο 

συλλογικό τόµο: Ρ. Παναγιωτοπούλου, Σ. Κονιόρδος, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη (επιµ.), 

Παγκοσµιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία, Εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα, σσ. 175-188 

 

 -Χολέβας Γ., (1995), Οργάνωση και ∆ιοίκηση, Ιnterbooks, Αθήνα 

 

-http://www.diamantopoulou.gr/content/view/92/113/lang,el/ 

-www.kethi.gr 

- http://www.observatory.gr/page/default.asp?id=4 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(πηγή: - http://www.observatory.gr/page/default.asp?id=4) 

 

Επικοινωνία  

 

 

Πως να επικοινωνήσετε µαζί µας 

 

Παρατηρητήριο για τη Συµφιλίωση 
∆ιεύθυνση:  
Τ.Κ. : 
 
Τηλέφωνο:  
Fax:  
e-mail:  

 
1.Επικοινωνία  
 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το παρακάτω υπόδειγµα για να επικοινωνήσετε µε το 
Παρατηρητήριο 
Τα στοιχεία µε αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.  

E-mail (*) 
 

Όνοµα 
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Επώνυµο 
 

Θέση 
 

Οργανισµός/ Εταιρία 
 

∆ιεύθυνση 
Επικοινωνίας  

Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας  

  

 

 
 
2.Αναζήτηση µελετών 
  

 
Θεµατική 
Ενότητα:  

 

  

Τοµέας 
∆ράσης:   

  

Φορέας 
Υλοποίησης:  

  

Φορέας 
Ανάθεσης:  

  

Ηµεροµηνία: Από     Έως 
2008

 

  

Λέξη Κλειδί:  
  

Ταξινόµηση 
ανά:  

Χρονολογία 

Τίτλο 
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Φορέα Ανάθεσης 

  

 

 

3.Αναζήτηση Βέλτιστων Πρακτικών  
Τοµέας 
∆ράσης:  

  

Θεµατική 
Περιοχή:  

  

Οµάδα 
Χρηστών:  

  

Υπηρεσία:  
  

Χώρα:  
  

Έτος 
Υλοποίησης: Από      Εώς  

  

Λέξη 
Κλειδί:  

  

Ταξινόµηση 
ανά: 

Χρονολογία 

Τίτλο 

Χώρα  

  

Αναζήτηση
 

Καθαρισµός
  

 

4.Εκδήλωση 
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   Σχετική 
Μελέτη 

    Ηµεροµηνία: Από     Έως   Τόπος: 

  Ταξινόµηση ανά: Ηµεροµηνία 

Τίτλο 

Τόπο    

 Καθαρισµός
 

 

 

 

 

 

5. Άλλα Παρατηρητήρια 

-African Women's Rights Observatory , http://geoinfo.uneca.org/awro/ 
Observatory of gender and poverty http://geoinfo.uneca.org/awro/ 

-AER Observatory on Migrant Women (AEROMW ) http://www.aer.eu/main-

issues/equal-opportunities/observatory-on-migrant-women-omw.html 

-African Center for Gender and Social Developement  (ACGS) 
http://192.132.208.14/acgd/main.htm 
 
-European Observatory on Health Systems and Policie s 
http://www.euro.who.int/observatory/HiTs/Updates/20031031_9 
 
-Observatory on Gender Policies and Good Practices . 
ain.htmhttp://192.132.208.14/acgd/m 
 
-Observatory on Gender Policies and Good Practices . http://www.ot-
gender.org 
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Οbservatory Women Entrepreneurs 

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/craft-

obswomen.htm 

Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ) pik@cytenet.com.cy 

Observatory of gender and poverty http://ogp.colmex.mx/ 

Mediterranean Migration Observatory http://www.mmo.gr/index.htm 

 


