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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο συγκεκριµένος Ο∆ΗΓΟΣ έχει στόχο να παρουσιάσει τα ζητήµατα που 

συνδέονται µε το πανευρωπαϊκό εγχείρηµα της συµφιλίωσης/εναρµόνισης 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των εργαζοµένων και πριν απ’ όλα των 

εργαζοµένων γυναικών. Να προσφέρει µια εικόνα των πιο πρόσφατων εξελίξεων στη 

διαµόρφωση και εφαρµογή πολιτικών σε αυτόν τον τοµέα τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Κύπρο, χώρες στις οποίες η παράδοση, οι σύγχρονοι  όροι ζωής και η συλλογική 

κοινωνική συνείδηση αν δεν ταυτίζονται βρίσκονται πάντως εξαιρετικά κοντά. Σε ό,τι 

αφορά στην Ελλάδα, επιχειρεί να παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι αρµόδιοι 

δηµόσιοι οργανισµοί, όπως είναι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι 

∆ηµοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, µπορούν να διερευνήσουν τις 

ανάγκες των εργαζοµένων ή των πολιτών τους και να σχεδιάσουν πολιτικές που να 

διευκολύνουν τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής για όλους και 

για όλες. Όσον αφορά στην Κύπρο, παρουσιάζεται ως καλή πρακτική η εµπειρία 

εφαρµογής πιλοτικών σχεδίων(πλάνων) συµφιλίωσης σε επιχειρήσεις και 

οργανισµούς από ειδικά εκπαιδευθέντες/είσες Συµβούλους Ισότητας των Φύλων και 

Ισότητας Ευκαιριών. 

Η ανάπτυξη µεθοδολογίας Πλάνων Συµφιλίωσης αποτελεί µία από τις 

δραστηριότητες της ∆ιακρατικής Σύµπραξης SEMELI που λειτουργεί στο πλαίσιο 

της Κ.Π. EQUAL µε στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών 

χωρίς διακρίσεις. Βασική επιδίωξη σε διακρατικό επίπεδο υπήρξε η επίτευξη ενός 

σχεδίου εργασίας, βασισµένου στην ανταλλαγή της γνώσης και των διαφορετικών 

προσεγγίσεων, των καλών πρακτικών, των εργαλείων και των µεθοδολογιών στο 

πλαίσιο της συµβολής της στην  πανευρωπαϊκή  προσπάθεια αφενός να σταµατήσει το 

υψηλό ποσοστό ανεργίας που πλήττει τους γυναικείους πληθυσµούς και αφετέρου του 

συµβιβασµού/εναρµόνισης των οικογενειακών και επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων. 

Η ελληνική Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ και η 

κυπριακή Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ ανέλαβαν τη δηµιουργία του παρόντος 
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Ο∆ΗΓΟΥ, που εστιάζει σε καλές πρακτικές και εµπειρίες οι οποίες προέκυψαν από 

τις δύο χώρες, ιδιαίτερα στους τοµείς: 1.εφαρµογής του κοινωνικού ωραρίου στις 

κοινωνικές δοµές της ευθύνης των δήµων που συµµετέχουν στην ελληνική  

Σύµπραξη και 2. της κατάρτισης Συµβούλων Ισότητας και του σχεδιασµού και 

υλοποίησης απ’ αυτές/ούς πιλοτικών δράσεων ισότητας σε επιλεγµένες επιχειρήσεις, 

που συνεργάστηκαν µε την κυπριακή Σύµπραξη.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής αποτελεί νέα πολιτική 

που έρχεται να απαντήσει σε µια κοινωνική ανάγκη, η οποία έχει προκύψει εδώ και 

αρκετά χρόνια. Με τον όρο Συµφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 

νοείται η ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

που προκύπτουν από τη συµβίωση και την κοινή απόφαση δηµιουργίας οικογένειας. Η 

συµφιλίωση προφανώς αφορά και στα δυο φύλα, µε απώτερο στόχο την ισότιµη 

κατανοµή ευθυνών, την αναµόρφωση των παραδοσιακών, στερεοτυπικών προτύπων 

για τους ρόλους των δυο φύλων εντός και εκτός της οικογένειας, αλλά και στη 

διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών στις διαδικασίες ένταξης και παραµονής στην 

εργασία. Επηρεάζει εποµένως άµεσα άντρες και γυναίκες ως εργοδότες/τριες, 

εργαζόµενους/ες, γονείς, πολίτες και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του gender 

mainstreaming, δηλαδή της ένταξης της οπτικής του φύλου σε όλα τα µέτρα και τις 

πολιτικές. Η συµφιλίωση της οικογένειας µε την εργασία, ή όπως έχει µετεξελιχθεί ο 

όρος τα τελευταία χρόνια, η «εξισορρόπηση της ζωής µε την εργασία» (work-life 

balance) έχει αποκτήσει πλέον βαρύνουσα σηµασία στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

κοινωνίες, στο πλαίσιο των οποίων βρίσκεται υπό διαµόρφωση το απαραίτητο 

σχετικό θεσµικό πλαίσιο σε εναρµόνιση µε τις Συστάσεις και Οδηγίες της ΕΕ.  

Η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, η αύξηση του γυναικείου 

εργασιακού δυναµικού και η βελτίωση της θέσης αρκετών  εργαζοµένων γυναικών  

στην επαγγελµατική ιεραρχία αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια παράγοντες που 

σταδιακά υποσκάπτουν την έµφυλη κατανοµή των ρόλων και τις παραδοσιακές 

αλληλεξαρτήσεις της. Αδιαµφισβήτητα η εµπλοκή των γυναικών στη σύγχρονη 

οικονοµική παραγωγή µε την αµειβόµενη επαγγελµατική απασχόληση ανατρέπει τη 

λεπτή παγιωµένη ισορροπία µεταξύ ιδιωτικού – γυναικείου χώρου και δηµόσιου – 

ανδρικού. Η γυναικεία απελευθέρωση στο εργασιακό και κοινωνικό πεδίο συνδέεται- 

σύµφωνα µε την σύγχρονη φεµινιστική σκέψη- µε την υπέρβαση της κυρίαρχης 

ιδεολογίας των φύλων και των κοινωνικών, πολιτισµικών διαφορών τους, την άρνηση 
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των ιδεών του φυσικού προορισµού και τη ρήξη προς κάθε διχοτόµηση µεταξύ 

ανδρικού – γυναικείου, πολιτισµού – φύσης, κοινωνίας – οικογένειας.  

Ενώ όµως οι γυναίκες εντάσσονται ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και 

συµµετέχουν εξίσου µε τους συντρόφους τους στον αγώνα του βιοπορισµού, δεν 

παρατηρείται ανάλογη συµµετοχή των ανδρών στις ευθύνες του σπιτιού. Οι άνδρες 

κατά κανόνα είναι απαλλαγµένοι από επίπονες και χρονοβόρες οικογενειακές 

υποχρεώσεις όπως η φροντίδα, η φύλαξη, η ανατροφή των παιδιών και των 

ηλικιωµένων γονέων, καθώς και η ενασχόληση µε τις οικιακές εργασίες. 

Επικεντρώνονται στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και επιτυχία, µε 

αποτέλεσµα να κατακτούν συχνότερα από τις γυναίκες, υπεύθυνες και ανώτερες 

ιεραρχικά θέσεις. Αντιθέτως οι γυναίκες στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν 

επαρκώς σε όσα έχει καθιερωθεί να ονοµάζονται «οικογενειακά καθήκοντα» - τα 

οποία µεταφράζονται σε αυτονόητη γυναικεία απλήρωτη οικιακή εργασία - 

προσανατολίζονται εκ των πραγµάτων στην αναζήτηση άλλων µορφών απασχόλησης 

( π.χ µερικής απασχόλησης, εργασία µε µειωµένο ωράριο κλπ), η οποία δεν έχει 

προοπτική κοινωνικής καταξίωσης, επαγγελµατικής εξέλιξης και καριέρας µε 

φιλόδοξους στόχους, ενώ µερικές φορές αποσύρονται (εγκαταλείπουν) από την 

παραγωγική διαδικασία.  ∆εν είναι τυχαίο το ό,τι ο γυναικείος πληθυσµός συχνά 

ωθείται στη λύση ανάγκης ευέλικτων µορφών εργασίας και µειωµένου ωραρίου, 

αφού έτσι παρέχεται η δυνατότητα να συνδυαστεί η αµειβόµενη εργασία µε τη µη 

αµειβόµενη οικογενειακή εργασία, την οποία οι καταναγκασµοί της πατριαρχικής 

κοινωνίας καθιστούν «υποχρεωτική» για τις γυναίκες.  

Ως γνωστόν «ο καθηµερινός χρόνος είναι συνισταµένη διαφορετικών χρόνων 

που αλληλοσυγκρούονται (χρόνος εργασίας - χρόνος πόλης - χρόνος οικογένειας - 

χρόνος προσωπικός -  χρόνος ψυχαγωγίας). Η πραγµατοποίηση ενός επιτυχηµένου 

συνδυασµού τους µε την αποτελεσµατική αναγνώριση  του οικογενειακού, του 

προσωπικού και του κοινωνικού χρόνου µπορεί να συµβάλει στην αλλαγή της 

ποιότητας της καθηµερινής ζωής και να συντελέσει στην οικονοµική πρόοδο και στην 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Για την επιτυχία αυτού του στόχου πρέπει να 

περιορίσουµε τις πιέσεις που δηµιουργούν οι αλλαγές στον επαγγελµατικό τοµέα και να 

αναπτύξουµε την ατοµική και συλλογική παρουσία στους κοινωνικούς και 

οικογενειακούς ρόλους». ∆εν θα πρέπει πάντως να µας διαφεύγει πως το Εργατικό 

∆ίκαιο, δοµηµένο µε βάση τις ριζικά διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις των δύο φύλων 
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παλαιότερων εποχών συνεχίζει και στην εποχή µας να αντιµετωπίζει τον/την 

εργαζόµενο/η ως άτοµο απαλλαγµένο από κάθε οικογενειακή και άλλη - εκτός από 

την εργασία - κοινωνική υποχρέωση. Η κοινωνία µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

εξακολουθεί να αξιολογεί ως βασικό χρόνο το χρόνο της εργασίας και µόνο. Είναι 

προφανές ότι επιβάλλεται αναµόρφωση των εργασιακών σχέσεων και αναγνώριση 

των οικογενειακών ευθυνών ως "κοινωνικού χρόνου",  µε σχετικές νοµοθετικές 

ρυθµίσεις. Ευτυχώς τον τελευταίο καιρό εµφανίζονται όλο και πιο συχνά εκτιµήσεις 

γύρω από τη χρήση του χρόνου εργασίας που προσεγγίζουν – αποσπασµατικά ακόµα- 

τις ανάγκες της οικογένειας. Ιδιαίτερα εµφανείς καθίστανται στο χώρο των 

επιχειρήσεων και στην προβληµατική που αναπτύσσεται σχετικά µε την κοινωνική 

εταιρική ευθύνη. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµοί εφαρµόζουν 

τα τελευταία χρόνια µια σειρά πολιτικών που στόχο έχουν να διευκολύνουν τους/τις 

εργαζόµενους/ες να συνδυάζουν αποτελεσµατικά και χωρίς «ακροβατισµούς» την 

εργασία τους µε την οικογενειακή και προσωπική τους ζωή (φροντίδα εξαρτηµένων 

µελών της οικογένειας, εθελοντική εργασία, επανακατάρτιση, εκπαίδευση, 

προσωπική ανάπτυξη, κ.λπ.). Οι πολιτικές αυτές έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές ως 

«πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια» και αποτελούνται κυρίως από τις νέες, 

ευέλικτες µορφές απασχόλησης, µειωµένες ώρες εργασίας, διάφορες µορφές άδειας 

(αµειβόµενης ή µη), επιδοτούµενη φροντίδα παιδιών, συµβουλευτικές υπηρεσίες, κ.ά. 

 
  
Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη, όλα τα πιο πάνω στοιχεία µπορούµε να πούµε 

ότι η σχέση οικογένειας και εργασίας καλύπτει µια διάσταση βαθιά κοινωνική, 

πολιτιστική, οικονοµική και πολιτική. Έτσι δεν είναι τυχαίο πως σήµερα η ισότητα 

ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται ως κρίσιµος 

παράγοντας για την κοινωνική της συνοχή και την οικονοµική της ανάπτυξη, 

σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση 

των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, «Ποιότητα Ζωής στην Ευρώπη» (2003).Η 

έµφυλη ανισότητα θεωρείται ότι ασκεί άµεση διάκριση στη συµµετοχή των 

εργαζοµένων, στη γονιµότητα, στη δηµιουργία οικογένειας και στην ποιότητα ζωής. 

Θέµατα όπως ο χρόνος εργασίας, οι συνθήκες εργασίας, η διά βίου µάθηση, οι 

παροχές του δηµόσιου τοµέα- όπως η φροντίδα των παιδιών και το σύστηµα 

συνταξιοδότησης- συµβάλλουν, στη διαµόρφωση των µέτρων µε σκοπό την καλύτερη 
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εξισορρόπηση επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου για όλους τους Ευρωπαίους 

πολίτες. 

  
 

 Ωστόσο αυτό το µοντέλο των οικογενειών, όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, 

και το οποίο την τελευταία δεκαετία αποτελεί τον ευρωπαϊκό κανόνα, καταπονεί τα 

µέλη του και ιδιαίτερα τις γυναίκες λόγω των συγκρουόµενων απαιτήσεων της 

οικογένειας και της εργασίας. ∆ύο ανάγκες αναδεικνύονται: Από τη µία πλευρά οι 

γονείς και χρειάζεται να έχουν αρκετό χρόνο τόσο για τα παιδιά τους και για άλλα 

µέλη της οικογένειας που µπορεί κατά περιόδους να χρειάζονται φροντίδα όσο και 

για τους ίδιους. Από την άλλη, είναι σηµαντικό τα παιδιά προσχολικής αλλά και 

σχολικής ηλικίας να απολαµβάνουν φροντίδα υψηλής ποιότητας, η οποία έχει 

αποδειχτεί ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη των γνωστικών και ψυχικών 

τους δυνατοτήτων. ∆υστυχώς η αδυναµία συνδυασµού αυτών των ρόλων βιώνεται µε 

ενοχικό τρόπο από τους γονείς και ιδιαίτερα από τις γυναίκες που θεωρούν τους 

εαυτούς τους βασικές φροντίστριες της οικογένειας. 

Σύµφωνα µε τις προτάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής και των κοινωνικών 

εταίρων στην πρώτη ανάγκη έρχονται να απαντήσουν οι καινοτόµες συνθήκες 

εργασίας που είναι περισσότερο ευέλικτες και αν χρησιµοποιηθούν σωστά και µε 

κοινωνική ευθύνη, µπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να ανταποκρίνονται στις 

οικογενειακές υποχρεώσεις χωρίς να αναστέλλεται η επαγγελµατική τους εξέλιξη. Το 

δεύτερο ζήτηµα είναι να απαντήσουµε τι αποκαλούµε καλή παιδική φροντίδα και πως 

µπορούµε να την εξασφαλίσουµε.  

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σίγουρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

σηµαντικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών παίζουν οι γιαγιάδες. Ωστόσο αυτό 

γίνεται όλο και πιο δύσκολο, καθώς όλο και πιο συχνά η νέα οικογένεια διαµένει 

µακριά από την οικογένεια προέλευσης. Επίσης, ήδη στην επόµενη γενιά οι γυναίκες 

που θα γίνονται γιαγιάδες και δεν θα χρειάζεται να εργάζονται οι ίδιες θα είναι 

µάλλον η εξαίρεση και όχι ο κανόνας και εν πάση περιπτώσει δεν είναι απαραίτητο 

πλέον οι γυναίκες να περνούν ολόκληρη τη ζωή τους ανατρέφοντας παιδιά: πρώτα τα 

δικά τους κι έπειτα των παιδιών τους. Χρειάζεται εποµένως να υπάρξει µια συνολική 

στρατηγική από την πλευρά της πολιτείας που θα απαντάει σε αυτή την ανάγκη και 

που θα θέτει υψηλά κριτήρια ως προς την φροντίδα των παιδιών και ως προς της 

εξυπηρέτηση των εργαζόµενων γονέων.  
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Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα ζητήµατα αυτά και να 

δώσει µια εικόνα των πιο πρόσφατων εξελίξεων στη διαµόρφωση και εφαρµογή 

πολιτικών σε αυτόν τον τοµέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, χώρες στις 

οποίες η παράδοση, οι σύγχρονοι  όροι ζωής και η συλλογική κοινωνική συνείδηση 

αν δεν ταυτίζονται βρίσκονται πάντως εξαιρετικά κοντά. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, 

επιχειρεί να παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι αρµόδιοι δηµόσιοι οργανισµοί, 

όπως είναι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές 

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, µπορούν να διερευνήσουν τις ανάγκες των εργαζοµένων ή 

των πολιτών τους και να σχεδιάσουν πολιτικές που να διευκολύνουν τη συµφιλίωση 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής για όλους και για όλες. Όσον αφορά στην 

Κύπρο, παρουσιάζεται ως καλή πρακτική η εµπειρία εφαρµογής πιλοτικών σχεδίων 

(πλάνων) συµφιλίωσης σε επιχειρήσεις και οργανισµούς από ειδικά εκπαιδευθέντες / 

είσες Συµβούλους Ισότητας των Φύλων και Ισότητας Ευκαιριών. 

Η ανάπτυξη µεθοδολογίας Πλάνων Συµφιλίωσης αποτελεί µία από τις 

δραστηριότητες της ∆ιακρατικής Σύµπραξης SEMELI που λειτουργεί στο πλαίσιο 

της Κ.Π. EQUAL µε στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών 

χωρίς διακρίσεις. Βασική επιδίωξη σε διακρατικό επίπεδο υπήρξε η επίτευξη ενός 

σχεδίου εργασίας, βασισµένου στην ανταλλαγή της γνώσης και των διαφορετικών 

προσεγγίσεων, των καλών πρακτικών, των εργαλείων και των µεθοδολογιών στο 

πλαίσιο της συµβολής της στην  πανευρωπαϊκή  προσπάθεια αφενός να σταµατήσει το 

υψηλό ποσοστό ανεργίας που πλήττει τους γυναικείους πληθυσµούς και αφετέρου του 

συµβιβασµού/εναρµόνισης των οικογενειακών και επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων. 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ  

(www.koinoniko-orario.gr) και η Κυπριακή Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ 

ανέλαβαν τη δηµιουργία του παρόντος Ο∆ΗΓΟΥ, που εστιάζει σε καλές πρακτικές 

και εµπειρίες οι οποίες προέκυψαν από τις δύο χώρες, ιδιαίτερα στους τοµείς: 

1.εφαρµογής του κοινωνικού ωραρίου στις κοινωνικές δοµές της ευθύνης των δήµων 

που συµµετέχουν στην ελληνική  Σύµπραξη και 2. της κατάρτισης Συµβούλων 

Ισότητας και του σχεδιασµού και υλοποίησης απ’ αυτές/ούς πιλοτικών δράσεων 

ισότητας σε επιλεγµένες επιχειρήσεις, που συνεργάστηκαν µε την Κυπριακή 

Σύµπραξη.  
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Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Α. Οι Ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ισότητα.  
 

Η Κοινοτική Στρατηγική Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων 2001-
20051 

Τον Ιούνιο του 2000 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ανακοίνωση 

προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο «Προς Μια Κοινοτική 

Στρατηγική για την Ισότητα των  Φύλων (2001-2005)». Στο κείµενο αυτό αναφέρεται 

ότι ο στόχος της Κοινότητας για την περίοδο εκείνη ήταν το έργο για την ισότητα 

µεταξύ ανδρών και γυναικών να λάβει τη µορφή µιας συνεκτικής στρατηγικής, η 

οποία θα συµπεριελάµβανε όλες τις κοινοτικές πολιτικές στις προσπάθειές της. Αυτό 

θα γινόταν είτε προσαρµόζοντας τις πολιτικές αυτές (προβλεπτική παρέµβαση – pro-

active intervention) ή και εφαρµόζοντας συγκεκριµένες ενέργειες µε στόχο τη 

βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στην κοινωνία (παρεµβάσεις 

ανταποκρινόµενες στις εκάστοτε απαιτήσεις – reactive interventions).  

 Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση αυτή η ολοκληρωµένη στρατηγική 

σηµατοδοτούσε µια σηµαντική αλλαγή σε σχέση µε την προηγούµενη κοινοτική 

δράση για τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες που ως τότε βασιζόταν κυρίως 

σε δραστηριότητες ανά τµήµα και σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνταν βάσει 

                                                 
1 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, «Προς 
µια Κοινοτική Στρατηγική – Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων ( 2001-2005)», Βρυξέλλες, 7-6-
2000. 
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διαφορετικών ειδικών γραµµών του προϋπολογισµού. Η στρατηγική πλαίσιο για την 

ισότητα στόχευε στο συντονισµό όλων των διαφορετικών πρωτοβουλιών και 

προγραµµάτων σε µία ενιαία διαδικασία που θα βασιζόταν σε σαφή κριτήρια 

αξιολόγησης, εργαλεία παρακολούθησης, καθορισµό σηµείων αναφοράς και 

διαδικασίες εξέτασης του βαθµού ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου (gender 

proofing).  

Η νέα προσέγγιση λοιπόν θα ανέβαζε το επίπεδο του ευρέος φάσµατος των 

υφιστάµενων κοινοτικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ισότητας και θα 

εξασφάλιζε τη συνολική τους συνοχή. Επίσης αυτή η βελτιωµένη στρατηγική πλαίσιο 

αναµενόταν να εγγυηθεί την καλύτερη παρακολούθηση και διάδοση των 

αποτελεσµάτων των δράσεων. 

Σε αυτό τον σχεδιασµό για την προηγούµενη πενταετία η Επιτροπή καθόρισε 

τους βασικούς στόχους, οι οποίοι κατανέµονται σε πέντε συναφείς τοµείς 

παρέµβασης. Βάσει της στρατηγικής πλαίσιο όλες οι κοινοτικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε το φύλο θα συνδέονταν σαφώς µε έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους τοµείς: Την οικονοµική ζωή, την ίση συµµετοχή στην εκπροσώπηση, τα 

κοινωνικά δικαιώµατα, την καθηµερινή ζωή και τους ρόλους και τα στερεότυπα που 

αφορούν τα δύο φύλα.  

Βασική προτεραιότητα στο παραπάνω πλαίσιο αναδείχθηκε η προαγωγή της 

ισότητας των γυναικών στην οικονοµική ζωή, µέσα από την µείωση του 

επαγγελµατικού διαχωρισµού και τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής 

ζωής. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα έχει ορίσει ποσοτικούς 

στόχους για την ίση συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην οικονοµική ζωή, όπως 

αυτόν που αφορά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών από το 51% 

που ήταν το 2000 σε 60% έως το 2010. 

Κυρίως βλέπουµε ότι η στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα των φύλων έφερε 

µεθοδολογικές αλλαγές στην µέχρι τότε άσκηση πολιτικής πάνω στο θέµα. Εισήγαγε 

την έννοια της συνοχής των δράσεων και όρισε ως στόχο την διάχυσή τους. Τα 

εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι µεγάλης σηµασίας και για την 

υλοποίηση του gender mainstreaming, της ένταξης δηλαδή της ισότητας σε όλες τις 

πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα. Το gender mainstreaming  είναι αυτή τη στιγµή ο 

µεθοδολογικό και ουσιαστικός στόχος των πολιτικών για την ισότητα και θεωρείται ένα 

µεγάλο βήµα στο δρόµο για την εξάλειψη των ανισοτήτων σε όλους τους τοµείς.  
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Ο Οδικός Χάρτης για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών 
(2006-2010)2 
 

 Στον Οδικό Χάρτη για την Ισότητα, 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.  

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 στα δύο φύλα  

να ανταποκρίνονται στις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις αλλά και να αξιοποιούν 

στον εργασιακό χώρο τη 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 

που έρχεται να συµπληρώσει και να προχωρήσει την πολιτική της ενσωµάτωσης των 

πολιτικών ισότητας (gender mainstreaming).  

Οι  ενέργειες που προβλέπονται για τον στόχο αυτό είναι: 

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 

                                                 
2 European Commission, A Roadmap for Equality Between Women and Men 2006-2010, Directorate-
General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.1, Manuscript completed in 
April 2006 
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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 

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. Βελτιωµένες 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 ωστόσο 

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.  

 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 αυτό 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 προωθούν τις κατεξοχήν 

καινοτόµες ιδέες σε αυτό το πεδίο. 

 

Από το 2001 η συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί 

προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα. Στο εξής όµως η 
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σηµασία αυτού του στόχου αναβαθµίζεται και διατυπώνονται συγκεκριµένα µέσα για 

την επίτευξή του. Ένα από τα µέσα αυτά είναι 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. Επίσης, οι φορείς της 

τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και χρόνια έχουν την εµπειρία των σχετικών δοµών, όπως 

είναι οι παιδικοί σταθµοί, αλλά και την ευθύνη για την υλοποίηση προγραµµάτων 

όπως είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι». Έχουν εποµένως τα εφόδια για την προώθηση 

των στόχων που θέτει ο οδικός χάρτης για την Ισότητα έως το 2010. 

Η διάσταση του φύλου στις επιχειρήσεις 

 

Στις επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα οι γυναίκες εργαζόµενες 

αντιµετωπίζουν µια σειρά από δυσκολίες και εµπόδια που αντανακλούν τις ευρύτερες 

κοινωνικές προκαταλήψεις που συνδέονται µε τα φύλα. Το ένα ζήτηµα αφορά τις 

συνθήκες εργασίας: τα ωράρια, τη δυσκολία πρόσβασης σε επαρκείς γονικές άδειες 

και την περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, συµβουλευτικής 

κλπ. στο πλαίσιο των µεγάλων επιχειρήσεων. Ακόµα, πρόβληµα αποτελεί  η ελλιπής 

πληροφόρηση των γυναικών για τα δικαιώµατα τους σε πολιτικές φιλικές προς την 

οικογενειακή ζωή (όπως και των ανδρών άλλωστε συχνά).  

Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες κατά την 

πρόσληψη και την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Η ανεργία των γυναικών -που στην 

Ελλάδα ειδικότερα, σε αντίθεση µε την Κύπρο-, κινείται σε διπλάσια επίπεδα από ότι 

των ανδρών, αλλά και το φαινόµενο της «γυάλινης οροφής/γυάλινου τοίχου»  

δυσχεραίνουν την θέση των γυναικών στην εργασία και αναπαράγουν ή/και 

διευρύνουν τις έµφυλες ανισότητες. Αξίζει να αναφερθούµε σύντοµα σε κάποιους 

όρους και συνθήκες που αφορούν την ενδοεπιχειρησιακή ζωή και επικοινωνία 

προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα η σηµασία  της υιοθέτησης στρατηγικών 

ισότητας από τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα: 
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«Γυάλινη οροφή» και «γυάλινος τοίχος» 

Ο όρος «γυάλινη οροφή»3 υιοθετήθηκε το 1986 από δηµοσιογράφους της “Wall 

Street Journal”  µε στόχο να περιγράψουν τα τεχνητά ή αόρατα εµπόδια (βασισµένα 

σε  απόψεις και προκαταλήψεις) που επιβραδύνουν ή σταµατούν την επαγγελµατική 

ανέλιξη των γυναικών σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας των 

επιχειρήσεων και διευρύνθηκε αργότερα και µε την έννοια του τοίχου προκειµένου 

να περιγραφεί ο αόρατος αλλά πάντοτε υπαρκτός αποκλεισµός των γυναικών από τα 

επαγγέλµατα κύρους.  

 Τόσο ο οριζόντιος όσο και ο κάθετος διαχωρισµός συνδέονται µε τα 

στερεότυπα για τα φύλα και τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες σε άλλους 

τοµείς της ζωής τους. Χαρακτηριστικό του οριζόντιου διαχωρισµού στον 

επαγγελµατικό χώρο είναι ότι οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε κλάδους και τοµείς 

που ταυτίζονται µε τους στερεότυπους ρόλους των γυναικών στην οικογένεια, ενώ 

µία από τις αιτίες του κάθετου διαχωρισµού είναι η αντίληψη ότι η κύρια «εργασία» 

των γυναικών είναι η φροντίδα του νοικοκυριού και της οικογένειας και ως εκ τούτου 

η σταδιοδροµία και η αµειβόµενη εργασία έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα. 

 

∆οµή 

Μπορούµε να αναφερθούµε συνοπτικά στη θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις 

µέσα από τέσσερα θεωρητικά θέµατα, όπως αναφέρεται στην έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. 

«Εν τάξει», θεωρίες για την οργάνωση και το φύλο4 Το πρώτο είναι η δοµή. Ο τρόπος, 

δηλαδή, µε τον οποίο κατανέµεται η εργασία στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες και 

στα τµήµατα, καθώς επίσης και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά διαρθρώνονται κάθετα 

και οριζόντια. Σε σχέση µε τα φύλα, τα ερωτήµατα που τίθενται είναι τα εξής: Ποια 

είναι η αριθµητική κατανοµή ανδρών και γυναικών, αν υπάρχει περιθωριοποίηση των 

φύλων αναφορικά µε τα αντικείµενα, τι ειδικότητες και θέσεις αναλαµβάνουν άνδρες 

και γυναίκες, τι µορφή παίρνει η έµφυλη ιεραρχική κατανοµή, ποιο είναι το εύρος της 

επιρροής και της εξουσίας ανδρών και γυναικών κλπ. 

Όταν µιλάµε για δοµή στις επιχειρήσεις αναφερόµαστε:  

                                                 
3 Μ. Λιάπη, Μ. Τζαβάρα, Οδηγός εφαρµογής Σχεδίων Ισότητας, Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Equal 
Ανδροµέδα, ∆ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στον χώρο εργασίας. 
 
4 Wahl A, Hook P., Holgersson C., Linghag S., «Εν τάξει» Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο, επ. 
Μ.Γκασούκα, Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, Αθήνα 2005 
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• στη δοµή των ευκαιριών, δηλαδή στη δυνατότητα µετακίνησης και εξέλιξης 

στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

• Στη δοµή εξουσίας, δηλαδή στη δυνατότητα αποτελεσµατικής 

δραστηριοποίησης στο πλαίσιο της επιχείρησης. 

• Στη σύνθεση των οµάδων, στη µειοψηφία και πλειοψηφία, δηλαδή στη 

σχέση των ποσοστών ανδρών και γυναικών στις οµάδες εργασίας και στα 

τµήµατα. 

Οι δοµές καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν τα άτοµα, το αν 

παρουσιάζουν υψηλή ή χαµηλή αυτοπεποίθηση, αν τελικά παίρνουν 

πρωτοβουλίες και είναι δηµιουργικά στο χώρο εργασίας τους, αν προσφέρουν  

όλα εκείνα που µπορούν. 

 

 

Η ηγεσία 
 
Το δεύτερο θεωρητικό ζήτηµα αποτελεί η ηγεσία. Το πώς διοικούνται οι επιχειρήσεις 

είναι ένα κεντρικό ερώτηµα στη θεωρία των οργανώσεων και έχει προσεγγιστεί από 

διαφορετικές σκοπιές. Η έρευνα των θεµάτων ηγεσίας µε την οπτική του φύλου 

µπορεί να ταξινοµηθεί  µε βάση τρία κύρια ερωτήµατα: Πώς είναι οι γυναίκες ως 

προϊστάµενες; Γιατί είναι τόσο λίγες οι γυναίκες σε θέσεις προϊσταµένης; Με ποιο 

τρόπο είναι έµφυλα προσδιορισµένη η ηγεσία; Και σ’ αυτά µπορεί να προστεθεί το 

ερώτηµα: πώς αλλάζει η ηγεσία; 

 Τα ερωτήµατα αυτά δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν εδώ. Είναι ωστόσο 

σκόπιµο να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε έρευνες η οµοιογένεια και ο κοµφορµισµός 

αποτελούν έντονα φαινόµενα στις τάξεις των διευθυντών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η 

τάξη των διευθυντών να αναπαράγει τον εαυτό της και τα χαρακτηριστικά της. Έτσι 

οι γυναίκες που φτάνουν σε υψηλές θέσεις της ιεραρχίας, µαστιζόµενες από την 

αβεβαιότητα και τον ανταγωνισµό, υιοθετούν πλήρως τα χαρακτηριστικά µιας 

οµάδας παραδοσιακά ανδροκρατούµενης. Οι απαιτήσεις που υπάρχουν από τα 

διευθυντικά στελέχη βάσει του παραδοσιακού καταµερισµού εργασίας, όπου ο 

διευθυντής είναι άνδρας και αν έχει οικογένεια, την ευθύνη γι’ αυτήν έχει η σύζυγός 

του, είναι αυξηµένες σε χρόνο και αφοσίωση. Πρόκειται εποµένως για θέµατα που 

πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ώστε να προωθηθούν αλλαγές 
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στην κατεύθυνση της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών µε σεβασµό στην 

οικογενειακή ζωή.  

 Ο Συµβολισµός  
 
Το τρίτο θέµα είναι ο συµβολισµός και η συµβολή του στη δόµηση του 

ενδοεπιχειρησιακού κόσµου και των αναπαραστάσεών του. Η συζήτηση  γύρω από 

τον συµβολισµό στις επιχειρήσεις ξεκινά από τη θέση ότι οι οργανώσεις γενικότερα 

θεωρούνται εκφάνσεις πολιτισµού από την άποψη του φύλου. Αφορά στα σύµβολα 

που συνδέονται µε το φύλο και µε την έµφυλη τάξη πραγµάτων στις επιχειρήσεις.  Οι 

επιχειρήσεις αποτελούν ανδροκρατούµενους φορείς που διέπονται από αντίστοιχες 

κουλτούρες. Οι διευθύντριες, για παράδειγµα,  έχουν περιγραφεί ως «ταξιδιώτες σε 

ένα κόσµο ανδρών», µε στόχο να προσδιοριστούν οι επιχειρήσεις ως κουλτούρες 

ξένες προς τις γυναίκες. Οι θέσεις εργασίας προσδιορίζονται µε βάση το φύλο, 

οδηγώντας σε περιθωριοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο οι γυναίκες µέσα στις 

επιχειρήσεις εντάσσονται ως µέλη µιας υποταγµένης µειοψηφίας.  

Ο λόγος 
 
Αντίστοιχα ο λόγος που εκφέρεται και αναπτύσσεται στις επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζεται ως λόγος κυριαρχίας και υποταγής. Με τον όρο «λόγος» 

χαρακτηρίζεται ένα ολόκληρο σύστηµα τρόπου σκέψης που σφραγίζει τις απόψεις, τη 

γλώσσα και την πρακτική των ανθρώπων. Όταν χρησιµοποιείται η έννοια «λόγος» 

αποδίδεται πάντα µια κεντρική σηµασία στη γλώσσα, η οποία είναι ένας κεντρικός 

παράγοντας για την κατανόηση της έµφυλης τάξης πραγµάτων ως κάτι το συµβολικό 

και την κατανόηση του ανθρώπου ως πολιτισµικού όντος. Αν δεν κατανοήσουµε τα 

παραπάνω δεν είναι δυνατό να διαµορφώσουµε ένα δηµόσιο λόγο που να σπάει τις 

προκαταλήψεις και να δηµιουργεί µια νέα ισορροπία στις επιχειρήσεις αλλά και στην 

οικογενειακή ζωή µε ισότιµη αντιµετώπιση και συµµετοχή. 

  

Στην αλλαγή αυτή παρουσιάζονται αντιστάσεις και εµπόδια, τα οποία 

βασίζονται στα παραπάνω θεωρητικά θέµατα. Οι δοµές που χαρακτηρίζουν τη 

δηµόσια και την ιδιωτική ζωή βασίζονται σε αντανακλαστικά των ανδρών και των 

γυναικών, που συχνά νιώθουν πιο οικεία στην παλαιότερη κατάσταση, ακόµα κι αν 

αυτή φαίνεται άδικη και δυσλειτουργική. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση σχεδίων 
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Ισότητας στις επιχειρήσεις είναι µια δράση απαραίτητη για την αποτελεσµατικότητα 

κάθε ενέργειας σε κοινωνικό επίπεδο.  

Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των µακροπρόθεσµων στόχων που είναι 

τελικά η συνολική πολιτική παρέµβαση για την ισότητα, τη βελτίωση των συνθηκών 

ζωής και τη δηµιουργική συµµετοχή στην εργασία και την οικογένεια χρειάζεται να 

αναπτυχθούν διαδικασίες ευαισθητοποίησης του πληθυσµού µε αναδιαµόρφωση του 

εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε την οπτική του φύλου. 

Χρειάζεται επίσης παρέµβαση στον τρόπο παρουσίασης των έµφυλων στερεοτύπων 

στην εργασία και στην οικογένεια από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τη 

διαφήµιση και τέλος δηµοσιότητα και ανάδειξη των δράσεων που γίνονται για την 

ισότητα από όλους τους φορείς και σε όλα τα επίπεδα.  

 

 
Β. Η έµφυλη πραγµατικότητα στην Ελλάδα 

Η οικογενειακή ζωή 
 

Είναι σηµαντικό, προκειµένου να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε 

πολιτικές για τη συµφιλίωση  οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, να 

καθορίσουµε το επίπεδο και τον πληθυσµό στον οποίο αναφερόµαστε. Τα στοιχεία 

που έχουµε σε ότι αφορά τη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, 

τις ώρες εργασίας των Ελλήνων πολιτών σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη τις 

Ευρώπης καθώς και το βαθµό ικανοποίησης των πολιτών από την ισορροπία µεταξύ 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής προέρχονται από την Eurostat, τον ΟΟΣΑ, 

το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τις Οικογενειακές και Εργασιακές Συνθήκες και την 

Εθνική στατιστική Υπηρεσία.  

Σε ότι αφορά την φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτηµένων µελών της 

οικογένειας οι έρευνες που υπάρχουν, καθώς και η καθολική εµπειρία για την Ελλάδα 

δείχνει ότι οι γυναίκες διατηρούν την βασική φροντίδα του σπιτιού. Στον Οδικό 

χάρτη για την ισότητα αναφέρεται ότι κατά µέσο όρο στην Ευρώπη των 25 οι 

γυναίκες αφιερώνουν τουλάχιστον 4 ώρες ηµερησίως στις οικιακές ασχολίες ενώ οι 

άντρες λίγο πάνω από 2 ώρες. Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι στην Ελλάδα, όπου τα 

παραδοσιακά στερεότυπα για τους ρόλους των ανδρών και τον γυναικών στην 
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εργασία και στο σπίτι διατηρούν ακόµα µεγάλη ισχύ,  αυτό το χάσµα είναι 

µεγαλύτερο.   

Συγκεκριµένα στην έκδοση του European foundation for the Improvement of 

living and Working Conditions µε τίτλο Fertility and Family Issues in an Enlarged 

Europe5 παρουσιάζονται συγκριτικά ποσοστά για τα Ευρωπαϊκά κράτη σε ότι αφορά 

τα ακόλουθα ερωτήµατα: Από τη µία πλευρά κατά πόσο οι Ευρωπαίοι πολίτες 

δηλώνουν ικανοποιηµένοι από τον αριθµό παιδιών που έχουν. Φαίνεται λοιπόν ότι 

υπάρχει µια πλειοψηφία ατόµων που δηλώνουν ότι έχουν τόσα παιδιά όσα επιθυµούν. 

Από την άλλη πλευρά εµφανίζεται µια σχετικά µεγάλη µειοψηφία (περίπου το ένα 

τρίτο των ερωτηθέντων) που δηλώνουν ότι θα επιθυµούσαν περισσότερα παιδιά αν οι 

οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της ζωής τους το επέτρεπαν. Τέλος υπάρχει µια 

µικρότερη µειοψηφία, της τάξης του 10% µε 15% που δηλώνουν ότι έχουν 

περισσότερα παιδιά από ότι θα θεωρούσαν ιδανικό. Από τα παραπάνω στοιχεία 

µπορούµε να εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα: Αφενός οι αποκλίσεις µεταξύ 

πραγµατικού και ιδανικού µεγέθους οικογένειας εκτείνονται και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. Αφετέρου εξωτερικοί παράγοντες περιορίζουν ένα σηµαντικό µέρος 

του πληθυσµού από την περαιτέρω τεκνοποίηση.  

Στην ενότητα της έρευνας του  European foundation for the Improvement of 

living and Working Conditions µε τίτλο Fertility and Family Issues in an Enlarged 

Europe που αφορά τις αντιλήψεις για το µοίρασµα των ευθυνών της ανατροφής και 

φροντίδας των παιδιών παρουσιάζονται τα ακόλουθα στοιχεία: Η πεποίθηση ότι η 

φροντίδα των παιδιών πρέπει να γίνεται και από τους δύο γονείς χαρακτηρίζει το 

81,8% των πολιτών στην Ευρώπη των 15 και το 80% στην Ευρώπη των 25. Μεταξύ 

αυτών των χωρών η Ελλάδα έχει µία από τις µεσαίες θέσεις. Ωστόσο στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της µελέτης βλέπουµε ότι οι συγκεκριµένες δράσεις που θεωρείται 

ότι πρέπει να αναλαµβάνουν οι πατέρες είναι κυρίως τα σπορ, η βοήθεια στα 

µαθήµατα,  η ευθύνη για τις τιµωρίες, η απάντηση σε σηµαντικά ερωτήµατα των 

παιδιών κλπ. Αντίθετα, τα ποσοστά των πολιτών που υποστηρίζουν ότι φροντίδες 

όπως το ντύσιµο, το άλλαγµα και η συνοδεία των παιδιών στο κρεβάτι για να 

κοιµηθούν είναι ευθύνη και των δύο γονιών,  είναι πολύ µικρότερα. Αυτή η 

πληροφορία αποτελεί ένδειξη για το ότι οι µητέρες είναι επιφορτισµένες µε τις πιο 

καθηµερινές φροντίδες, εκείνες που δεν αναβάλλονται γιατί εξυπηρετούν  τις βασικές 
                                                 
5 European foundation for the Improvement of living and Working Conditions, Fertility and Family 
Issues in an Enlarged Europe, 2004 
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ανάγκες των παιδιών αλλά και αυτές που αξιολογούνται ως οι λιγότερο δηµιουργικές 

κι ευχάριστες. Πρόκειται ακριβώς για εκείνες τις ασχολίες που µπορούν να 

αποτρέψουν τις γυναίκες από την αναζήτηση και διατήρηση µιας θέσης εργασίας µε 

προοπτικές εξέλιξης. Από την έρευνα αυτή λοιπόν παίρνουµε πληροφορίες που 

µπορούν να φανούν χρήσιµες στην κατανόηση των αναγκών των γυναικών και των 

ανδρών µε στόχο τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.  

Ένα άλλο στοιχείο που µπορεί να µας φανεί χρήσιµο από την ίδια έκδοση έχει 

να κάνει µε τις πολιτικές που οι ίδιοι οι πολίτες προκρίνουν ως πιο σηµαντικές και 

βοηθητικές για τους γονείς και τους µέλλοντες γονείς. Οι Έλληνες και οι Έλληνιδες 

τοποθετούν σχετικά χαµηλά στις προτεραιότητες τους τις υπηρεσίες φύλαξης 

παιδιών. Αντίθετα στις τρεις πρώτες θέσεις είναι οι πολιτικές για την καταπολέµηση 

της ανεργίας, οι φορολογικές ελαφρύνσεις  και τα επιδόµατα για τα παιδιά. 

Μπορούµε να κάνουµε τρεις υποθέσεις: Πρώτον, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, οι 

πολλές ώρες εργασίας και οι χαµηλοί µισθοί που επιβάλουν ένα σχετικά χαµηλό 

βιοτικό επίπεδο στους  Έλληνες καθιστούν την εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας 

πιο επιτακτική ανάγκη και προϋπόθεση για την αύξηση των γεννήσεων. ∆εύτερον, η 

συνεισφορά της µεγαλύτερης γενιάς, τα χαµηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών 

και η δυνατότητα φτηνής και ανασφάλιστης απασχόλησης γυναικών, κυρίως 

οικονοµικών µεταναστριών, για τη φύλαξη των παιδιών δεν επιτρέπει να εµφανιστεί 

σε όλο της το µέγεθος η ανάγκη για οργανωµένες υπηρεσίες φροντίδας. Τρίτον, στην 

Ελλάδα η παραδοσιακή νοοτροπία που είναι ακόµα αρκετά ισχυρή επιβάλει η «καλή» 

µητέρα να δώσει προτεραιότητα στην ανατροφή των παιδιών διακόπτοντας ή 

καθυστερώντας την επαγγελµατική της συµµετοχή κι εξέλιξη. Εποµένως η ανάθεση 

της φροντίδας σε οργανωµένες υπηρεσίες µπορεί να θεωρείται µια λύση ανάγκης που 

δεν οδηγεί στην καλή ανατροφή των παιδιών. Βλέπουµε λοιπόν ότι σε ένα δεύτερο 

επίπεδο και στοχεύοντας σε µακροχρόνια αποτελέσµατα θα χρειαστεί να γίνουν 

συνολικότερες αλλαγές τόσο στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας όσο και στη 

νοοτροπία των Ελλήνων πολιτών,  τόσο σε εκείνους που είναι τώρα νέοι ενήλικες 

όσο και στα παιδιά, που θα είναι οι µελλοντικοί πολίτες και γονείς. 

 

 Η επαγγελµατική ζωή 
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Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες είναι οι λιγότερο ικανοποιηµένοι 

µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών από το επίπεδο συµφιλίωσης και ισορροπίας µεταξύ 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής αφού το ποσοστό αυτό περιορίζεται λίγο 

πάνω από το 13%. Τα παρακάτω στοιχεία και σχόλια σε σχέση µε το βαθµό 

ικανοποίησης των πολιτών από τον συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής 

ζωής, τις ώρες εργασίας των ευρωπαίων πολιτών σε ετήσια και εβδοµαδιαία βάση, 

καθώς και τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών φύλαξης των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες αντλήθηκαν από τη µελέτη της Βούλας Αργυρού6 

που παρουσιάζεται ως εκπαιδευτική εισήγηση στην on line κατάρτιση συµβούλων 

που έγινε στα πλαίσια της δράσης EQUAL Άλκηστις   ( www.alkistis-equal.gr). 

 
 
 
 Πίνακας κατανοµής ποσοστών εργαζόµενων που θεωρούν πως οι εργασιακές τους ώρες 
συµφιλιώνονται πολύ καλά µε τις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις κατά χώρα 

                                                 
1. 6 Παρασκευή Αργυρού, Συµφιλίωση Επαγγελµατικών και Οικογενειακών Υποχρεώσεων και 

Αγορά Εργασίας, 2006, ηλεκτρονική  διεύθυνση αρχείου: http://www.alkistis-
equal.gr/inst/alkistis/gallery/Training/Lecture%20of%20trainer.doc  / www.alkistis-equal.gr  
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Ποσοστά εργαζοµένων που θεωρούν πως οι εργασιακές τους ώρες 
συµφιλιώνονται πολύ καλά µε τις οικογενειακές και τις κοινωνικές τους 

υποχρεώσεις, κατά χώρα.

63,80%
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48,90%

46,80%
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44,60%

44,20%

44,10%

40,20%

39,70%

37,70%
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Ενδιαφέρον είναι επίσης το στοιχείο ότι οι άνδρες δείχνουν ίδια ή και µεγαλύτερα 

ποσοστά δυσφορίας µε τις γυναίκες. Για την Ελλάδα ειδικότερα οι 

αυτοαπασχολούµενοι έχουν πολύ χαµηλά ποσοστά ικανοποίησης, γεγονός που 

εξηγείται από τον µεγάλο αριθµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων και τις 

εντατικοποιηµένες µορφές εργασίας που υιοθετούνται κυρίως στις οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Στον ακόλουθο Πίνακας παρουσιάζονται τα ποσοστά ικανοποίησης ανά 

ηλικία, φύλο και είδος απασχόλησης. 
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Πίνακας: Ποσοστό απασχολούµενων που θεωρούν ότι οι ώρες εργασίες τους συνδυάζονται «πολύ 

καλά» µε τις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους 

Ποσοστό απασχολούµενων που θεωρούν ότι οι ώρες εργασίες τους 

συνδυάζονται «πολύ καλά» µε τις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις 

τους 

 Κατάσταση 

απασχόλησης Φύλο Ηλικία 

 

Σύνολο 

εργαζοµένων Αυτοαπα-

σχολούµενοι Μισθωτοί Ανδρες Γυναίκες 

< 25 

ετών 

25-

44 

ετών 

45-

64 

ετών 

∆ανία 63.8 61.0 63.9 62.7 65.0 56.4 59.0 74.4 

Ιρλανδία 49.7 33.3 53.7 44.2 58.3 53.2 47.2 51.7 

ΗΠΑ 48.9 50.9 48.4 44.7 53.4 43.7 44.0 55.4 

Αυστρία 46.8 38.7 47.9 44.8 49.4 46.9 46.5 47.7 

Ην.Βασίλειο 45.5 42.6 46.2 37.8 54.9 47.5 44.1 45.7 

Καναδάς 44.6 47.0 44.0 41.8 47.8 37.4 41.3 51.1 

Βέλγιο 44.2 31.9 46.7 43.3 45.6 44.5 42.6 47.8 

Σουηδία 44.1 48.5 43.8 43.3 45.1 35.2 41.4 49.6 

Γαλλία 40.2 32.7 41.4 38.8 41.9 43.5 36.9 44.9 

Ολλανδία 39.7 48.0 39.1 36.2 44.6 39.5 37.4 44.2 

Φινλανδία 37.6 26.2 39.8 35.6 40.0 34.5 36.6 39.7 

Λουξεµβούργο 35.8 41.4 35.2 34.8 37.5 43.1 32.2 43.2 

Γερµανία 33.8 30.4 33.8 29.8 39.3 36.0 30.8 37.1 

Ισπανία 22.1 20.7 22.5 19.6 26.8 26.6 20.1 24.0 

Ιταλία 16.1 14.6 16.5 15.3 17.4 23.9 13.5 16.8 

Πορτογαλία 14.7 18.1 13.5 15.1 14.3 12.0 14.6 15.9 

Ελλάδα 13.3 6.9 18.3 11.9 15.6 14.1 14.2 12.2 

Μ.Ο. 17 κρατών 37.7 34.9 38.5 35.3 41.0 37.5 35.4 41.3 
 

Πηγή: ΟΟΣΑ Labour Market Statistics – Indicators,  -στοιχεία  2001 εκτός από τη 

Γερµανία και το Η.Β. που είναι στοιχεία του 2000. 

 

Τα χαµηλά ποσοστά ικανοποίησης των Ελλήνων ίσως ερµηνεύονται και από τον 

υψηλό αριθµό ωρών που ετησίως απασχολούνται. Η χώρα µας καταγράφει το 

µεγαλύτερο αριθµό ετησίων ωρών εργασίας σε έρευνα του OECD, υψηλότερο και 
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από τις ΗΠΑ., γεγονός που σε συνδυασµό µε την σοβαρή έλλειψη υπηρεσιών 

φροντίδας και φιλικών προς την οικογένεια εργασιακών πρακτικών, εξηγούν τα 

υψηλά ποσοστά δυσφορίας των Ελλήνων εργαζοµένων ανδρών και γυναικών.  

 

Πίνακας: κατανοµή του µέσου όρου των ετήσιων εργάσιµων ωρών κατ’ άτοµο, κατά χώρα 

Μέσος όρος ετήσιων εργάσιµων ωρών κατ΄ άτοµο.
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Ακούσια µερική απασχόληση ως ποσοστό του συνόλου της µερικής 
απασχόλησης.

32,40%

29,90%

25,80%
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20,90%

20,60%
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Πηγή: Τρίτη Ευρωπαϊκή Έκθεση για τις Συνθήκες Εργασίας 2000 (ESWC) που 

υλοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και εργασίας( European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions. 

 Τέλος στην Ελλάδα υπάρχει σηµαντική διάκριση µεταξύ ανδρών και 

γυναικών ως προς τα ποσοστά επί του εργατικού δυναµικού στο σύνολο του 

πληθυσµού όπου οι γυναίκες εντάσσονται στο εργατικό δυναµικό της χώρας σε 

ποσοστό 42,3% ενώ οι άντρες σε ποσοστό 64,9%. Ταυτόχρονα στους πίνακες που 

αποτυπώνουν τα ποσοστά ανεργίας κατά το Α’ τρίµηνο του 2006 οι γυναίκες 

εµφανίζουν διπλάσιο ποσοστό από τους άνδρες. Το γεγονός ότι αυτές οι αναλογίες 

εµφανίζονται στα στοιχεία της ΕΣΥΕ εδώ και χρόνια, δείχνει πως ο στόχος για 

αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην εργασία στο 60% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
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είναι ουσιαστικός και απαιτεί παρεµβάσεις σε όλες τις πολιτικές που αφορούν την 

εργασία και την οικογενειακή ζωή.  

 

                                                                                                                 
Στόχοι για τη στήριξη της οικογένειας 

 

Παράλληλα µε τα ζητήµατα γυναικείας απασχόλησης η Ευρώπη έχει ένα πολύ 

χαµηλό δείκτη γονιµότητας. Παρότι σε όλες τις χώρες ο ρυθµός αναπαραγωγής δεν 

αρκεί για τη διατήρηση του πληθυσµού υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες ανά χώρα. 

Παρατηρείται µάλιστα θετική συσχέτιση ανάµεσα στο ποσοστό συµµετοχής των 

γυναικών στην εργασία  και στην γονιµότητα. Έτσι η Ελλάδα  κατέχει µια από τις 

χαµηλότερες θέσεις τόσο στο ένα όσο και στο άλλο (κατά µέσο όρο η γονιµότητα στη 

χώρα µας πλησιάζει στο ένα παιδί ανά ζεύγος). Οι πολιτικές συµφιλίωσης 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µπορούν µακροπρόθεσµα να  βοηθήσουν 

στην αύξηση τόσο της γυναικείας εργασίας όσο και της γονιµότητας, επιτρέποντας να 

υπάρξει ένα µεγάλο κοινωνικό όφελος για την Ελλάδα και την Ευρώπη.  

Σε ότι αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικά την φροντίδα των παιδιών 

έχουν ήδη αναφερθεί οι στόχοι της συνόδου της Βαρκελώνης για κάλυψη του 90% 

των αναγκών για τα παιδιά από 3 ετών ως την ηλικία εισόδου στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση και τουλάχιστον του 33% των παιδιών έως 3 ετών µέχρι το 2010. Μπορεί 

κανείς να συµπεράνει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά περιθώρια καθώς και µεγάλη 

κοινωνική ανάγκη να διερευνηθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες βελτίωσης των 

πολιτικών για τη συµφιλίωση και να υλοποιηθούν µέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.  
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών φύλαξης 

παιδιών στις ευρωπαϊκές χώρες: 

 

Πίνακας : Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών στην Ε.Ε. 

Κράτος 

Ποσοστό κάλυψης 

παιδιών ηλικίας έως 3 

ετών 

Ποσοστό κάλυψης παιδιών ηλικίας 

από 3 έως το χρόνο ένταξης στο 

σχολείο 

Βέλγιο 30 97 

∆ανία 64 91 

Γερµανία 10 78 

Ελλάδα 3 46 

Ισπανία 5 84 

Γαλλία 29 99 

Iρλανδία 38 56 

Ιταλία 6 95 

Ολλανδία 6 95 

Αυστρία 4 68 

Πολωνία 12 75 

Φινλανδία 22 66 

Σουηδία 48 80 

Η.Β. 34 60 

Πηγή: Στοιχεία ΟΟΣΑ 
 

Εποµένως γίνεται κατανοητό ότι παρά την είσοδο των γυναικών στην αγορά 

εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες, παρά τη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και των 

αµοιβών των γυναικών και παρά τις σηµαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί  στη 

νοοτροπία των ευρωπαίων πολιτών σε σχέση µε τις οικιακές φροντίδες, µένει ακόµα 

πολύς δρόµος για να πετύχουµε την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλους αυτούς τους 

τοµείς. Το πρόσταγµα για τη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, 

όπου εµφανίζονται κατά κανόνα µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ των φύλων από το 

Ευρωπαϊκό µέσο όρο και όπου τα ζητήµατα εργασίας και κοινωνικής πολιτικής 

παρουσιάζονται οξυµένα.  
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Γ. Η έµφυλη πραγµατικότητα στην Κύπρο 

 

Τα  τελευταία  χρόνια  έχει  συντελεστεί  στην  Κύπρο  ένα  σηµαντικό  έργο – 

κυρίως  σε  επίπεδο  θεσµών – όσον  αφορά  στην  ισότητα  των  φύλων  και  στην  

άρση  των  διακρίσεων που  βασίζονται  στο  φύλο. Σηµαντική  ώθηση  στον  µεγάλο  

αυτόν  εθνικό,  κοινωνικοπολιτικό  και  οικονοµικό  στόχο  έδωσε  η  ένταξη  της  

χώρας    στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  η  αναγκαία  προσαρµογή  στο  ευρωπαϊκό  

κεκτηµένο ( acquis  communautaire), αλλά και η κατανόηση του γεγονότος πως η 

επιτυχής οικονοµική ανάπτυξή της, τα υψηλά standards ζωής των κατοίκων της δεν 

θα είχαν επιτευχθεί χωρίς την ενεργητική συµµετοχή του µισού της πληθυσµού, 

δηλαδή των γυναικών. 

Η  συσσωρευµένη  εµπειρία, ιδιαίτερα στο πεδίο της νοµοθεσίας, η  ανάπτυξη  

εθνικών  µηχανισµών  προώθησης  των  αρχών  της  έµφυλης  ισότητας, η  

ενεργητική  συµµετοχή  και  συµβολή  των  γυναικείων  οργανώσεων, των  

συνδικαλιστικών  οργανώσεων, άλλων  Μ.Κ.Ο., διαµόρφωσαν  συνθήκες  

σχεδιασµού  και  υλοποίησης  ενός  «Εθνικού  Σχεδίου  ∆ράσης  για  την  Ισότητα  

Ανδρών  και  Γυναικών», προκειµένου  αφενός  να  συµµετάσχει  η  Κύπρος  στη  

γενικευµένη  ευρωπαϊκή  προσπάθεια  της  επίτευξης  της  ισότητας  ανάµεσα  στα  

φύλα, αφετέρου  να  αναδειχθεί  η  πολιτική, οικονοµική, κοινωνική  και  πολιτιστική  

διάσταση  του  εγχειρήµατος  και  η  άµεση  σύνδεσή  του  µε  τις  ευρύτερες  εθνικές  

προσπάθειες  ανάπτυξης  και  κοινωνικής  συνοχής. Προϋπόθεση  των  ανωτέρω  

είναι  η  προσέγγιση  των  έµφυλων  θεµάτων  από  τη  σκοπιά  των  ατοµικών  και  

κοινωνικών  δικαιωµάτων  και  η  εφαρµογή  της  ισότητας  σε  όλους  τους  τοµείς  

πολιτικής  που  έχουν  αντίκτυπο  στην  καθηµερινή  ζωή  των  γυναικών  και  των  

ανδρών. Το τελευταίο προκύπτει από το ότι,  παρά  την  πρόοδο  που  έχει  σηµειωθεί  

σε  επίπεδο  νοµοθεσίας,  οι  άνδρες  και  οι  γυναίκες  εξακολουθούν να διατηρούν 

µεταξύ τους ασύµµετρες και ιεραρχηµένες σχέσεις, τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας, 

όσο και στη δηµόσια σφαίρα της ζωής, δηλαδή την εκπαίδευση/κατάρτιση, την 

απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα, την αντιπροσώπευση στα κέντρα λήψης 

των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών αποφάσεων κλπ. Οφείλουµε δε να 

οµολογήσουµε πως και στη Κύπρο η υπολειµµατική θέση των γυναικών, τόσο στην 
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οικογένεια όσο και στη κοινωνία ευρύτερα οφείλεται στην άνιση κατανοµή της 

εξουσίας ανάµεσα στα φύλα και στον προκαθορισµό των έµφυλων κοινωνικών 

ρόλων, ο οποίος αποτελεί τη νοµοποιητική βάση των διακρίσεων. 

 
 
 

Τι είναι το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων. 
 

 Πρόκειται για το εθνικό πλάνο το οποίο περιλαµβάνει τη στρατηγική – 

πλαίσιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, για την ένταξη των πολιτικών ισότητας σε 

όλους τους τοµείς δράσης ( gender mainstreaming). Βασική του επιδίωξη αποτελεί ο 

εκσυγχρονισµός του κοινωνικού προτύπου µε σκοπό την αξιοποίηση του συνόλου 

του ανθρώπινου δυναµικού, ανεξαρτήτως φύλου και την εξάλειψη κάθε µορφής 

διακρίσεων κατά των γυναικών. 

 Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του εστιάζονται: 

1. στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης των εφαρµοζόµενων πολιτικών 

στις υφιστάµενες ανάγκες των γυναικών 

2. στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 

3. Στην ανάπτυξη των κοινωνικών υποδοµών που ενισχύουν την 

εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών ευθυνών αντρών και 

γυναικών 

4. στην αλλαγή της νοοτροπίας και των στερεοτυπικών αντιλήψεων όσον 

αφορά στους κοινωνικούς ρόλους των φύλων, µε την εκπαίδευση, την 

πληροφόρηση/ευαισθητοποίηση, την αλλαγή της προβολής 

παραδοσιακών προτύπων από τα ΜΜΕ κα. 

5. στη βελτίωση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών για την ισόρροπη 

συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων κλπ.  

 
Η  Κυπριακή  ∆ηµοκρατία  υιοθετώντας  την  αρχή  του  gender 

mainstreaming επιδιώκει δια του παρόντος σχεδίου -µέσω  αλληλοσυµπληρούµενων 

ενεργειών  και  θετικών  δράσεων-  την  προώθηση  της  ισότητας  των  φύλων  στην  

οικονοµική, κοινωνική  και  πολιτική  ζωή. Πρόκειται συνεπώς για στρατηγική 

οριζόντιου χαρακτήρα, όπως επιτάσσει άλλωστε η αρχή του mainstreaming. Βασικά 

µέσα παρέµβασης αποτελούν: 

• Το Γ΄ και ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
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• Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες που άρχισαν να υλοποιούνται και 

στην Κύπρο (Equal) 

• Η ευρωπαϊκή εµπειρία (κοινοτικές στρατηγικές πλαίσιο) 

• Οι εθνικές δράσεις   

Το  παρόν  Σχέδιο  επικεντρώνει: 

1. Στην  προώθηση  της  ισότητας  µεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  στην  

οικονοµική  ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο της αγοράς εργασίας. 

2. Στην  προώθηση  της  ισότητας  στην  Εκπαίδευση, την  Κατάρτιση, 

την  Επιστήµη  και  την  Έρευνα. 

3. Στην  προώθηση  της  ίσης  συµµετοχής  και  εκπροσώπησης  στον  

πολιτικό, κοινωνικό  και  οικονοµικό  τοµέα. 

4. Στην  καταπολέµηση  όλων  των  µορφών  άµεσης  και  έµµεσης  βίας  

κατά  των  γυναικών  και  της  έµφυλης  διεθνικής  σωµατεµπορίας. 

5. Στην  προώθηση  της  ίσης  πρόσβασης  και  ίσης  εφαρµογής  των  

κοινωνικών  δικαιωµάτων  για  άνδρες  και  γυναίκες. 

6. Την  αλλαγή  της  συλλογικής  κοινωνικής  συνείδησης  όσον  αφορά  

στερεότυπα  και  προκαταλήψεις  που  συνδέονται  µε  τους  

κοινωνικούς  ρόλους  των  φύλων. 

 
 
 

Η προώθηση της  ισότητας  µεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  στην  

οικονοµική  ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο της Αγοράς Εργασίας. 

 

Ο  χώρος της ευρωπαϊκής  Αγοράς  Εργασίας, όπως προαναφέρθηκε,  διέπεται  

από  πλήθος  ανισοτήτων  που  βασίζονται  στο  Φύλο  και  στον  τοµέα  της  

απασχόλησης  και  στον  τοµέα  της  Επιχειρηµατικότητας  και  στον  τοµέα  της  

συµµετοχής  στα  κέντρα  λήψης  των  οικονοµικών  αποφάσεων. 

Είναι ορατή η απουσία των γυναικών  από τα κέντρα των οικονοµικών ( αλλά 

και συνδικαλιστικών ) αποφάσεων, 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 σε άτυπες µορφές 

απασχόλησης κα. Είναι επίσης γνωστό πως οι γυναίκες αποτελούν το µεγαλύτερο 

ποσοστό ανέργων και µακράς διάρκειας ανέργων. 
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Παράλληλα,  ως  γνωστόν,  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  τυχών  οικονοµικών  κρίσεων. 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. 

4. 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. 

5. Η αµοιβή των γυναικών είναι µικρότερη από αυτή των ανδρών για την 

ίδια ή για ίσης αξίας εργασία. 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. 

 
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». 

Τα  ανωτέρω, πέρα  από την  απώλεια  δεξιοτήτων, ταλέντων, δυνατοτήτων  

που  συνεπάγεται  για  τους  οργανωτικούς  φορείς  η  υποτίµηση  της  γυναικείας  

εργασίας, παραπέµπει  στο  µισθολογικό  χάσµα  µεταξύ  των  φύλων  και  στην  
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υποαξιολόγηση  της  γυναικείας  εργασία  και  την  απουσία  των  γυναικών  από  τη  

µισθολογική  ιεραρχία  αλλά  και  τις  υψηλές  θέσεις της  εργασιακής / 

επιχειρηµατικής  πυραµίδας. 

Στην  Κύπρο, ιδιαίτερα, παρά  το  γεγονός  του  υψηλού  σε  σχέση  µε  άλλες  

χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, ποσοστού  γυναικείας  ανεργίας (4% του 

εργατικού δυναµικού) αλλά και του ανεπτυγµένου σχετικού θεσµικού πλαισίου, 

παρατηρούνται  φαινόµενα  έµφυλων  ανισοτήτων  και  διακρίσεων  στην  Αγορά  

Εργασίας και οι γυναίκες εξακολουθούν να υποαντιπροσωπεύονται στην οικονοµική 

ζωή και τα κέντρα λήψης οικονοµικών αποφάσεων. Για  παράδειγµα, παρά την 

ύπαρξη δύο πολύ σηµαντικών νόµων όπως είναι ο Νόµος «περί της ίσης µεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών στην εργασία και την επαγγελµατική κατάρτιση» (L. 205(1)2002) 

και ο Νόµος «περί της ίσης αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία 

και εργασία ίσης αξίας» (L. 177(1)2002), το  µισθολογικό  χάσµα  µεταξύ  ανδρών  

και  γυναικών  εξακολουθεί  να  υφίσταται. Επίσης, οι  µισθολογικές  διακρίσεις  

λόγω  φύλου  είναι  εµφανείς  τόσο  στις  εργοδοτικές  πρακτικές, όσο και  στις  

συλλογικές  διαπραγµατεύσεις, οι  οποίες  έχουν  ιστορικά  επηρεαστεί  από  τις  

κυρίαρχες  κοινωνικές  αντιλήψεις  ως  προς  το  φύλο  (υποαξιολόγηση  γυναικείας  

εµπειρίας), αλλά  και  από  την  περιορισµένη  διαπραγµατευτική  δυνατότητα  των  

εργαζοµένων  γυναικών  στα  διάφορα  επαγγέλµατα  και  κλάδους. 

Οι εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην εργασία και την 

οικονοµική ζωή εν γένει – και όχι µόνο – επηρεάστηκαν από τις πολιτικές και τις 

δράσεις της κοινότητας – οι οποίες διαδραµάτισαν σηµαντικό πόλο και ενίσχυσαν την 

πολιτική τους νοµιµότητα – καθώς η ανάπτυξή τους συνέπεσε µε τις διαδικασίες 

ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις 

ασκούµενες από την ∆ηµοκρατία πολιτικές απασχόλησης αποτελεί υποχρέωσή της  

ως κράτους – µέλους και αποτυπώνεται ρητά και στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την 

Απασχόληση στο οποίο επισηµαίνεται: «Στην περίοδο 2000-2003 σηµειώθηκε 

σηµαντική βελτίωση της ανεργιακής κατάστασης των γυναικών συγκριτικά µε τους 

άνδρες. Επίσης, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών ηλικίας 15-64 στην απασχόληση 

σηµείωσε πολύ ικανοποιητική αύξηση το 2003, φτάνοντας στο 60,2 % από 59% το 

2002, µε αποτέλεσµα να ξεπεράσει τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ που είναι 57% για 

το 2005 και 60% για το 2010. Γενικά, το χάσµα µεταξύ των δύο φύλων στο ποσοστό 

απασχόλησης µειώθηκε από 19,8 σε 18,6 ενώ το χάσµα στην ανεργία µειώθηκε από 1,6 
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σε 0,8 µεταξύ 2002 και 2003. Παράλληλα µειώθηκε το ποσοστό των οικονοµικά µη 

ενεργών γυναικών που δεν αναζητούν µεν εργασία, αλλά θα επιθυµούσαν να είχαν (από 

3,5% το 2002 σε 3% το 2003 ). Στο πεδίο των αµοιβών το χάσµα ανάµεσα στα φύλα 

κινείται πτωτικά. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 

2001 η διαφορά της µέσης αµοιβής ανάµεσα στα δύο φύλα ήταν 26%, ενώ το 2002 

µειώθηκε στο 25% » . 

Οι βασικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την απασχόληση και την 

κοινωνική ενσωµάτωση είναι : 

� Ουσιαστική µείωση των διαφορών ανάµεσα στα φύλα (ποσοστό 

απασχόλησης, ανεργίας και αµοιβές) µέσα από µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση που συνδυάζει την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου µε 

ειδικές παρεµβάσεις πολιτικής για ενθάρρυνση της συµµετοχής των 

γυναικών στην αγορά εργασίας 

� Προκειµένου  να επιτευχθεί καλύτερος συνδυασµός επαγγελµατικής και 

ιδιωτικής ζωής θα πρέπει µέχρι το 2010 να προσφέρονται υπηρεσίες 

φροντίδας παιδιών σε: 

� -τουλάχιστον 90% των παιδιών  ηλικίας από 3 ετών µέχρι την έναρξη 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και 

� -τουλάχιστον 33% των παιδιών κάτω των 3 ετών. 

Ενώ επισηµαίνεται πως: η προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην 

αγορά εργασίας αποτελεί σηµαντικό συστατικό της συνολικής στρατηγικής για την 

απασχόληση και την ανάπτυξη µε επίκεντρο την αύξηση της ποσότητας και 

ποιότητας του εργατικού δυναµικού, καθώς και την αναβάθµιση και καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ενθάρρυνση και στήριξη της ένταξης των 

γυναικών στην απασχόληση επιδιώκεται µέσω: 

� Της απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

� Της τοποθέτησής τους στην κατάλληλη θέση εργασίας 

� Της παράλληλης ελάφρυνσής τους από τις οικογενειακές υποχρεώσεις 

φροντίδας. 

Ωστόσο, παράλληλα µε τις προαναφερόµενες επιδιώξεις κρίνεται απαραίτητη 

η δραστηριοποίηση των αρµοδίων αρχών προς δύο σηµαντικές κατευθύνσεις: 

� Τον περιορισµό της έµφυλης διαίρεσης της αγοράς εργασίας µε 

ενεργοποίηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (µε έµφαση στις 
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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. Αποσκοπεί στην διασφάλιση 

ευνοϊκών συνθηκών για την είσοδο, την επανένταξη και την  

παραµονή στην αγορά εργασίας ανδρών και γυναικών και συνδέεται 

άµεσα και καθοριστικά µε το αίτηµα της ανακατανοµής των 

κοινωνικών ρόλων στο εσωτερικό της οικογένειας, καθώς και την 

ανακατανοµή της απλήρωτης εργασίας (οικιακής) που έως σήµερα 

αποτελεί «φυσική υποχρέωση» των γυναικών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή σηµαντικό ρόλο έχουν να παίξουν οι επιχειρήσεις 

µε σχέδια αξιοποίησης του συνόλου των εργαζοµένων µε τη διαµόρφωση εργασιακού 

περιβάλλοντος φιλικού και προς τις γυναίκες αλλά και την οικογένεια ευρύτερα και 

τη θέσπιση του καινοτόµου θεσµού των Συµβούλων Ισότητας στο πλαίσιό τους 

� Την αξιοποίηση της δια βίου µάθησης και την παροχή ευκαιριών 

επαγγελµατικής κατάρτισης και οργανωµένης εργασιακής 

εµπειρίας µε έµφαση στις γυναίκες που παραµένουν οικονοµικά 

αδρανείς ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά οι δυνατότητες ένταξης / 

επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

� Η προώθηση σύγχρονων και ευέλικτων µορφών απασχόλησης για 

εκείνες τις γυναίκες που επιθυµούν να εργαστούν µε αυτό το είδος 

εργασίας. 

 
Ολοκληρώνοντας αξίζουν κάποιες επισηµάνσεις που σχετίζονται άµεσα και 

ευθέως µε την γενικευµένη προσπάθεια υπέρβασης των έµφυλων διακρίσεων στην 

ιδιωτική και δηµόσια σφαίρα της ζωής. Πιο συγκεκριµένα: 
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Οι  γυναίκες  παρά  τις  κοινωνικές  και  οικονοµικές  τους  κατακτήσεις, 

εξακολουθούν  να  υποαντιπροσωπεύονται  στα  κέντρα  λήψης  των  πολιτικών – 

κοινωνικών  και  οικονοµικών  αποφάσεων. Αποτελούν  περιορισµένη  µειοψηφία  σε  

ικανό  αριθµό  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, σε  κοινοβούλια, κυβερνητικές  

θέσεις, ανώτατα  συνδικαλιστικά  όργανα, καθώς  και  στην  ηγεσία  των  

επιχειρήσεων, ενώ  περισσότερο  από  80 %  των  κοινοβουλευτικών  εκπροσώπων  

παγκόσµια  είναι  άντρες. Τα  στερεότυπα  και  οι  προκαταλήψεις  που  ταυτίζουν  τη  

δηµόσια  σφαίρα  της  ζωής  µε  τους  άντρες  και  την  ιδιωτική  µε  τις  γυναίκες, 

αλλά και οι πολλαπλοί ρόλοι των γυναικών, φαινόµενα όπως αυτό της «γυάλινης 

οροφής» που αποθαρρύνουν τις γυναίκες από το να διεκδικήσουν τις θέσεις εξουσίας 

και ευθύνης και ακόµα περισσότερο να εµπλακούν ενεργά στη πολιτική και 

συνδικαλιστική ζωή. 

Η απουσία των γυναικών από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων συνεπάγεται 

πως οι άντρες θα εξακολουθούν να θέτουν τις προτεραιότητες για την διανοµή και 

αξιοποίηση των πόρων, την κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση, την οικονοµία και οι 

γυναικείες δεξιότητες, οι ανάγκες και οι επιθυµίες θα παραµένουν στο περιθώριο. Το 

γεγονός συνεπάγεται τεράστια απώλεια ανθρώπινων πόρων και ταλέντων για την 

αναπτυξιακή προσπάθεια των κρατών-µελών της Ε.Ε. και όχι µόνο εµποδίζοντας 

ενδεχοµένως την πλήρη ικανοποίηση των συµφερόντων και των αναγκών των λαών 

της. 

Η απόδειξη της έµφυλης περιθωριοποίησης και η αύξηση της συµµετοχής των 

γυναικών στα κέντρα λήψης των πολιτικών-οικονοµικών κλπ. αποφάσεων δεν είναι 

προφανώς ζήτηµα αριθµητικής αύξησης, αλλά βελτιώνει και διευρύνει την 

δηµοκρατία µε θετικές επιπτώσεις στο σύνολο των πολιτών. 

Έχει διαπιστωθεί πως η ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα κέντρα 

λήψης των αποφάσεων οδηγεί στην εισαγωγή λησµονηθέντων η/και νέων θεµάτων 

στη πολιτική, οικονοµική, εκπαιδευτική, συνδικαλιστική ατζέντα. Η εµπειρία δε 

καταδεικνύει ότι η εµπλοκή και των δύο φύλων οδηγεί στη χάραξη πολιτικών που 

εναρµονίζονται περισσότερο µε µια κοινωνία πολιτών όπου επικρατεί η 

διαφορετικότητα. Εξάλλου, ιδιαίτερα η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 

των πολιτικών αποφάσεων εγείρει το ζήτηµα της νοµιµότητας των υφισταµένων 

πολιτικών δοµών. Όταν η συµµετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων είναι 

εξαιρετικά περιορισµένη ή και µηδαµινή, η νοµιµότητα της λήψης πολιτικών 
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αποφάσεων είναι πολύ πιθανό να µην µεταφράζεται µε τους ίδιους όρους για άντρες 

και γυναίκες. Το γεγονός ενδέχεται να δηµιουργήσει ένα γενικό αίσθηµα δυσπιστίας 

απέναντι στο αντιπροσωπευτικό σύστηµα, µε απώτερη συνέπεια την άρνηση των 

γυναικών να αποδεχτούν νόµους και πολιτικές που έχουν θεσπιστεί ή θεσµοθετηθεί 

χωρίς τη δική τους συµµετοχή. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τις συστάσεις της 

προς τις εθνικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε απολογισµό των διαφόρων 

συνεπειών των εκλογικών συστηµάτων στην πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών 

σε αρκετά όργανα. Επίσης, να εξετάσουν το ενδεχόµενο προσαρµογής ή/και 

µεταρρύθµισης των συστηµάτων αυτών,καθώς και να λάβουν, εφόσον, κριθεί 

σκόπιµο, ανάλογα νοµοθετικά µέτρα και ή να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή 

«ποσοστώσεων» και άλλων µέτρων που προωθούν την ισόρροπη εκπροσώπηση. 

Συνιστά δε, ταυτόχρονα, τη θέσπιση µέτρων που να διευκολύνουν την έξοδο των 

γυναικών στη δηµόσια σφαίρα της ζωής και την διεκδίκηση εκ µέρους τους της 

συµµετοχής τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, όπως είναι µεταξύ των άλλων η 

υψηλής  ποιότητας και χαµηλού κόστους υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, ευέλικτα 

ωράρια εργασίας κλπ. Παράλληλα η Ε.Ε. συνιστά τη διοργάνωση εκστρατειών 

ενηµέρωσης / ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης µε στόχο την προώθηση της 

γυναικείας συµµετοχής στην πολιτική και την υποκίνηση του εκλογικού σώµατος να 

ψηφίσει γυναίκες, µε την ενεργητική συµµετοχή στην προσπάθεια αυτή φεµινιστικών 

και λοιπών γυναικείων οργανώσεων, Μ.Κ.Ο, εργαζοµένων στα ΜΜΕ κλπ. 

Στην Κύπρο, παρά τα όποια βήµατα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προς την 

κατεύθυνση της αύξησης του αριθµού των γυναικών στα κέντρα λήψης των 

πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών αποφάσεων, λείπουν εντελώς από το 

Υπουργικό Συµβούλιο ενώ εξακολουθεί η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στα 

αντίστοιχα όργανα. Στη χώρα -αναφέρεται ενδεικτικά- οι γυναίκες (µε ιδιαίτερα 

εµφανή την παρουσία τους ως Επιτρόπων Νοµοθεσίας, ∆ιοίκησης, Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων και ως αναπληρώτριας του ∆ιοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας Κύπρου κλπ.) αποτελούν το 10,7% των µελών του κοινοβουλίου, το 3% 

των δηµάρχων, το 17% των µελών των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων, το 

9,5% των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών κλπ. Πρόσφατες έρευνες 

έχουν δείξει πως το κυπριακό εκλογικό σώµα δεν εµπιστεύεται τις γυναίκες και 

εντοπίζονται ισχυρά παραδοσιακά αντανακλαστικά στη κυπριακή κοινωνία (φανερά 
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υπονοµευµένα σε ορισµένες περιπτώσεις όπως αυτή της εντυπωσιακής παρουσίας 

των γυναικών στο δικαστικό σώµα). Έδειξαν ακόµα πως τόσο το εκπαιδευτικό 

σύστηµα και τα ΜΜΕ όσο και η οικογένεια κάθε άλλο παρά ενθαρρύνουν την 

εµπλοκή των γυναικών στη πολιτική ζωή και τις διαδικασίες της. Κατά συνέπεια η 

Κύπρος οφείλει να εντείνει ως χώρα τις προσπάθειές της -συγκλίνοντας προς την 

κατεύθυνση αυτή µε άλλες χώρες της ΕΕ- για ενθάρρυνση της συµµετοχής των 

γυναικών στα όργανα και τα κέντρα λήψης των πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών 

αποφάσεων και να προχωρήσει στη λήψη µέτρων εξασφάλισης προϋποθέσεων που 

θα επιτρέψουν την εµπλοκή, ώστε να θεωρηθεί ρεαλιστικός και να επιτευχθεί ο 

κοινός στόχος του 30% της γυναικείας εκπροσώπησης στο άµεσο µέλλον, σε όλα τα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων, κερδίζοντας µε τον τρόπο αυτό σηµαντικούς πόντους 

στην αλλαγή της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης και της αλλαγής 

παραδοσιακών/αναχρονιστικών στερεοτύπων για τους κοινωνικούς ρόλους των 

φύλων. 

Ως γνωστόν, τα στερεότυπα είναι γενικευτικά πρότυπα, µε έντονο αξιολογικό 

χαρακτήρα που στηρίζονται σε διαµορφωµένες ήδη κρίσεις. Συνιστούν 

προκατασκευασµένες και απλοποιηµένες αντιλήψεις κοινωνικά αποδεκτές ως σωστές 

ή αυτονόητες. Επιβάλλονται µέσω της κοινωνικοποίησης και του κοινωνικού 

ελέγχου. Τα στερεότυπα που συνδέονται µε τα κοινωνικά φύλα αποτελούν µε την 

σειρά τους ένα σύνολο «προσχηµατισµένων και υπεραπλουστευµένων κοινωνικών 

αντιλήψεων αναφορικά µε τους τρόπους συµπεριφοράς, τις ικανότητες, τους ρόλους, τα 

επαγγέλµατα κλπ των ατόµων απλώς και µόνο µε βάση το φύλο τους». Οι κοινωνικές 

αντιλήψεις – στερεότυπα για τα φύλα δεν περιορίζονται και δεν αφορούν µόνο στα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά και στους ρόλους που οι άνδρες και οι 

γυναίκες  αναλαµβάνουν και εκτελούν στο χώρο της οικογένειας και κατ’ επέκταση 

στο χώρο της εργασίας, στα επαγγέλµατα για τα οποία θεωρούνται κατάλληλοι. 

Σηµαντικά συµβάλλουν στην αναπαραγωγή και διαιώνιση των έµφυλων αυτών 

στερεοτύπων τα ΜΜΕ και ο τρόπος παρουσίασης από αυτά των γυναικών και 

µάλιστα των γυναικείων σωµάτων. Εκτιµάται, ωστόσο, ότι τα ΜΜΕ µπορούν εφόσον 

ενθαρρυνθούν -εφαρµόζοντας κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά στην ισότητα των 

φύλων- να προχωρήσουν σε σχετικές αυτο-µεταρρυθµίσεις και να συµβάλλουν στην 

ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση της κοινής γνώµης και την αλλαγή των 

αναχρονιστικών στερεοτύπων. Ήδη από το 2000 η ΕΕ προωθεί την οργάνωση 
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εκστρατειών πληροφόρησης µε τα ευρωπαϊκά µέσα ενηµέρωσης και εκδηλώσεων για 

την διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών και του προσδιορισµού και της διάδοσης 

καλών πρακτικών (όπως λ.χ απονοµή ετήσιου βραβείου σε εταιρείες και οργανώσεις 

που πέτυχαν να προαγάγουν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών) µε σκοπό την 

ενίσχυση της θετικής δηµοσιότητας των θεµάτων των δύο φύλων. Πάντως, όπως 

αποδεικνύουν οι σύγχρονες έρευνες ο χώρος στον οποίο µπορούν να υπάρξουν 

σηµαντικές και ευρείες µεταβολές όσον αφορά στα έµφυλα στερεότυπα και να 

αρχίσει η διαµόρφωση µιας νέου τύπου κοινωνικής συνείδησης, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. 

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις ισχύουν και για την Κύπρο, στην οποία σήµερα 

βρίσκεται σε εξέλιξη µια γενικευµένη προσπάθεια µε επικεφαλής τον Εθνικό 

Μηχανισµό για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης της 

κοινής γνώµης και κρίσιµων για την προώθηση της ισότητας κοινωνικών οµάδων 

όπως οι εργαζόµενοι και οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, οι κρατικοί λειτουργοί,η 

αστυνοµία, οι επιχειρηµατίες κλπ, µε πλούσια παραγωγή ανάλογου διαφωτιστικού 

υλικού. Στο εγχείρηµα αυτό σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι γυναικείες 

οργανώσεις, εκπαιδευτικοί φορείς, πρωτοπόρα ραδιοτηλεοπτικά µέσα κλπ. Είναι 

προφανές πως την αλλαγή των πατριαρχικών κοινωνικών προτύπων που βρίσκονται 

σε µακραίωνη ισχύ συντελεί το σύνολο των στόχων και των δράσεων που 

περιλαµβάνει το παρόν Σχέδιο. Επιβάλλεται ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια και σε 

τοµείς που έως σήµερα δεν είχαν συµµετάσχει τόσο δυναµικά όσο απαιτείται στην 

καταπολέµηση των έµφυλων διακρίσεων όπως λ.χ. φορείς γονέων και κηδεµόνων 

(αφού η οικογένεια αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα αναπαραγωγής των 

παραδοσιακών αντιλήψεων των συνδεδεµένων µε τα κοινωνικά φύλα) ή οι 

αυτοδιοικητικοί φορείς που εκφράζουν τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους.   

 
     

 
 

∆. Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την ενσωµάτωση πολιτικών 
συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής 

 

Στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών συµφιλίωσης µπορεί να είναι 

πολύ χρήσιµη η εµπειρία από την εφαρµογή πολιτικών ισότητας. Σχέδια ισότητας 
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έχουν ήδη εφαρµοστεί και αξιολογηθεί στην Ελλάδα µε τη συνδροµή προγραµµάτων 

Equal όπως είναι το πρόγραµµα «Ανδροµέδα». Στον Οδηγό Εφαρµογής Σχεδίων 

Ισότητας
7, οι Μαρία Λιάπη και Μαρία Τζαβάρα αξιοποιούν κάποιες ήδη υπάρχουσες 

µελέτες για να παρουσιάσουν µια τυπολόγηση των δράσεων Ισότητας. Οι δράσεις 

αυτές ταξινοµούνται στην πρώτη ενότητα µε κριτήριο το περιεχόµενο και στην 

δεύτερη ενότητα µε κριτήριο τις διαδικασίες και τον τρόπο εφαρµογής που 

ακολουθούνται. 

Πολύ συνοπτικά λοιπόν αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους οι 

δράσεις Ισότητας µπορεί να είναι:  

1. Εστιασµένες (focused) και να απευθύνονται σε µία µόνο οµάδα 

πληθυσµού. 

2. Σποραδικές ή διάσπαρτες και να εφαρµόζονται σε διαφορετικά θέµατα 

και διαφορετικούς τοµείς του πληθυσµού. Αυτές οι δράσεις µπορούν αν υπάρχει µια 

συνολική στρατηγική ισότητας να αποτελέσουν µέσο διάχυσης της εµπειρίας. Από 

την άλλη πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος οι δράσεις να αναιρούν η µία την άλλη.  

3. Πολυεπίπεδες ή εγκάρσιες  δράσεις. Αυτές είναι πιθανό να εφαρµόζονται 

από οργανισµούς που είναι ήδη προσανατολισµένοι στην ισότητα και υιοθετούν µια 

ολιστική προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση.  

Ταυτόχρονα, αν ταξινοµήσουµε τις δράσεις ισότητας σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες και τον τρόπο εφαρµογής τους, µπορούµε να µιλήσουµε για: 

1. Την επικεντρωµένη ή «µια κι έξω» προσέγγιση, δηλαδή τη µεθοδική και 

λεπτοµερή προσέγγιση που εφαρµόζεται όµως σε µία µόνο δράση.  

2. Τη δοµική προσέγγιση, που χαρακτηρίζεται από µεσοπρόθεσµο 

σχεδιασµό και στοχεύει σε µονιµότερα αποτελέσµατα. Αυτή η προσέγγιση 

εφαρµόζεται όταν παρακολουθείται το αποτέλεσµα των δράσεων, όταν οι ενέργειες 

είναι συνεκτικές και ολοκληρωµένες και διασφαλίζεται πολλαπλασιαστικό/αυξητικό 

αποτέλεσµα.  

3. Τη συνεχή προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίζεται από µακροπρόθεσµους 

στόχους και προοπτικές και αφορά τις περιπτώσεις οργανισµών που έχουν 

ενσωµατώσει την ισότητα στις πολιτικές, στις διαδικασίες, στις πρακτικές και στην 

κουλτούρα τους.  

                                                 
7 Μ. Λιάπη, Μ. Τζαβάρα, Οδηγός εφαρµογής Σχεδίων Ισότητας, Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Equal 
Ανδροµέδα, ∆ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στον χώρο εργασίας. 
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Αντιστοίχως κατανέµονται και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των δράσεων 

αυτών. Οι εστιασµένες και επικεντρωµένες δράσεις αναµένεται να έχουν 

περιορισµένα αποτελέσµατα και αποτελούν ένα αρχικό επίπεδο ως προς τις πολιτικές 

ισότητας. Οι διάσπαρτες δράσεις που βασίζονται στη δοµική προσέγγιση αναµένεται 

να έχουν σποραδικά αποτελέσµατα και χαρακτηρίζουν ένα ενδιάµεσο στάδιο ενώ οι 

πολυεπίπεδες δράσεις και η συνεχής µεθοδολογία οδηγούν σε συνολικά και διάχυτα 

αποτελέσµατα που χαρακτηρίζουν µια προωθηµένη λογική εφαρµογής των πολιτικών 

ισότητας και προσαρµογής της λειτουργίας του οργανισµούς στις αρχές της.  

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο η ένταξη των πολιτικών Ισότητας και 

συγκεκριµένα των πολιτικών για τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής 

ζωής βρίσκονται στο αρχικό στάδιο. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι οι πρώτες δράσεις 

που προτείνονται είναι εστιασµένες σε συγκεκριµένα µέτρα και κοινωνικές δοµές (για 

παράδειγµα η εφαρµογή κοινωνικού ωραρίου στις κοινωνικές δοµές φροντίδας 

παιδιών και ηλικιωµένων  µέσα από µια επικεντρωµένη µεθοδολογία που µελετά σε 

βάθος τις παραµέτρους της συγκεκριµένης ή άλλων εστιασµένων δράσεων όπως 

προκύπτει από την κυπριακή εµπειρία πιλοτικών εφαρµογών σε επιχειρήσεις και 

οργανισµούς αλλά και στην Τ.Α.). Ωστόσο είναι σηµαντικό σχεδιάζοντας πολιτικές 

συµφιλίωσης να στοχεύουµε σε ένα προωθηµένο στάδιο, όπου τελικά η λογική και η 

αναγκαιότητα της θα είναι σαφής και θα έχει πρωτεύοντα ρόλο στις πολιτικές 

αποφάσεις, στον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών δοµών αλλά και στη νοοτροπία 

των πολιτών. Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µε τη συστηµατική αξιολόγηση των 

παρεµβάσεων µας µε αυτά τα κριτήρια και την βελτίωσή τους προς αυτή την 

κατεύθυνση.   

1. Η ελληνική εµπειρία  
 

Η πιλοτική εφαρµογή της διατύπωσης και υλοποίησης µέτρων ως προς τη λειτουργία 

των κοινωνικών δοµών φροντίδας έχει στόχο την παροχή στις γυναίκες που 

φροντίζουν παιδιά και ηλικιωµένους της δυνατότητας να µπουν στην αγορά εργασίας, 

να αναζητήσουν και να διατηρήσουν ικανοποιητικές θέσεις εργασίας. Συγκεκριµένα 

η δράση αφορά τους δήµους Περιστερίου, Αιγάλεω και Βούλας. Ακόµα θα 

δηµιουργηθεί κέντρο συµβουλευτικής και υποστήριξης γυναικών µε εξειδίκευση στη 

νοµική συµβουλευτική από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας. Ως προς τους 

εµπλεκόµενους ΟΤΑ πρέπει να πούµε ότι πρόκειται για αστικούς δήµους της Αττικής 
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µε µεγάλη διαφορά ως προς τον πληθυσµό, την έκταση,  την απόσταση από το κέντρο 

της πόλης αλλά και το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο. Εποµένως τα αιτήµατα που 

αναµένεται να συναντήσουµε από τους κατοίκους προς τις κοινωνικές δοµές, το 

ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην εργασία αλλά και η ποιότητα της εργασίας 

των γυναικών είναι πιθανό να παρουσιάζουν διαφορές.  Στόχος της παρούσας 

µελέτης είναι να διατυπωθεί µια µεθοδολογία, η οποία µε τις απαραίτητες 

προσαρµογές µπορεί να αποτελέσει οδηγό για τις αρµόδιες υπηρεσίες άλλων δήµων 

έτσι ώστε να εντάξουν στην πολιτική τους, µέτρα για τη συµφιλίωση οικογενειακής 

και επαγγελµατικής ζωής. Εποµένως, οι υπηρεσίες που αναφέρονται εδώ είναι 

ενδεικτικές και αφορούν τους συγκεκριµένους δήµους, οι οποίοι συµµετέχουν στην 

έρευνα.  

 

2. Οι φορείς της αλλαγής 
 

• Οι υπηρεσίες και τα στελέχη που χρειάζεται να εµπλακούν στην 

υλοποίηση των πλάνων συµφιλίωσης προκύπτουν από το διοικητικό 

οργανόγραµµα κάθε δήµου. Σε γενικές γραµµές η πρωτοβουλία για την 

εφαρµογή µέτρων σε σχέση µε τη λειτουργία των κοινωνικών δοµών του 

δήµου, τα οποία θα βοηθήσουν στην προώθηση της συµφιλίωσης 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής ανήκει στη ∆ιεύθυνση 

Κοινωνικών Υπηρεσιών και αν προβλέπονται από τον εσωτερικό 

κανονισµό στα Τµήµατα Προγραµµατισµού και Συµβουλευτικής 

Στήριξης.  

 

∆ηµοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα  
 

Την πρωτοβουλία για την εκπόνηση µελετών πάνω στα θέµατα συµφιλίωσης 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, την εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο της 

έγκρισης µέτρων για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, όπως είναι τα 

κοινωνικά ωράρια, µπορούν να αναλάβουν οι ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς 

Επιχειρήσεις. Στους δήµους, όπου προωθείται η πιλοτική εφαρµογή µέτρων για τη 

Συµφιλίωση λειτουργεί η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας (∆ΕΑΒ), Η 
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∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγάλεω (∆ΕΑ∆Α), και η Αναπτυξιακή 

Ανώνυµη Εταιρία Περιστερίου (ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ.).  Εκ της σύστασής τους οι σκοποί 

τους προβλέπουν την ανάληψη δράσεων για την κοινωνική προστασία και 

αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και το περιβάλλον (νόµος 

3463/2006). Οι επιχειρήσεις αυτές που συχνά αναλαµβάνουν την υλοποίηση 

προγραµµάτων όπως είναι το «Βοήθεια στο σπίτι» ή τα προγράµµατα 

συµβουλευτικής ανέργων µε στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι κοινωφελείς 

επιχειρήσεις µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τους οικείους ΟΤΑ καταθέτοντας 

διετές πρόγραµµα δράσης, στο οποίο να αναφέρονται οι δραστηριότητες, οι 

υπηρεσίες και η οικονοµική τους δαπάνη. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι στους ΟΤΑ υπάρχουν στις περισσότερες περιπτώσεις 

τµήµατα κοινωνικών υπηρεσιών µε εντολή να σχεδιάζουν, να εισηγούνται και να 

υλοποιούν πολιτικές, οι οποίες αποσκοπούν στην ισότιµη συµµετοχή όλων των 

δηµοτών και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Τις σχετικές µελέτες 

καταγραφής αναγκών, στις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω, µε σκοπό την 

αποσαφήνιση και ιεράρχηση των αναγκών των γυναικών εκείνων που είναι 

επιφορτισµένες µε οικογενειακές υποχρεώσεις και εργάζονται ή θέλουν να 

εργαστούν, µπορούν να εκπονήσουν οι ειδικοί και οι ειδικές που στελεχώνουν αυτές 

τις κοινωνικές υπηρεσίες ή οι δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις µε την προϋπόθεση 

να έχουν συνεργάτες µε αντίστοιχη εµπειρία. 

Οι ΟΤΑ είναι υποχρεωµένοι να εκπονούν επιχειρησιακά προγράµµατα, τα 

οποία περιέχουν ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής 

ανάπτυξης και αποσκοπούν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού τους 

(νόµος 3463/2006 άρθρα 203-207 – επιχειρησιακά προγράµµατα). Η εκπόνηση του 

επιχειρησιακού προγράµµατος πραγµατοποιείται µέσα στο πρώτο εξάµηνο της 

δηµοτικής περιόδου και µπορεί να αναθεωρείται κάθε διετία. Σε αυτό  καθορίζονται 

οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η 

οργάνωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των επιχειρήσεών τους, µε παράλληλη 

εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας για την επίτευξη των καθορισµένων 

στόχων.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι στους ΟΤΑ υπάρχουν υπηρεσίες, που αποτελούν ένα 

προνοµιακό χώρο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών µε στόχο τη συµφιλίωση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Αυτό που χρειάζεται είναι η παρουσία ενός 
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καταλύτη, ο οποίος θα φέρει τα θέµατα της ισότητας των φύλων στην ηµερησία 

διάταξη της πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τον ρόλο αυτό µπορεί να παίξει  

ο/η Σύµβουλος Ισότητας. Το στέλεχος αυτό θα επεξεργάζεται, θα προτείνει και θα 

συντονίζει την υλοποίηση των µέτρων για την ένταξη των πολιτικών ισότητας, και 

µεταξύ αυτών των πολιτικών συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. 

Επίσης µπορεί να αναπτύσσει τη δικτύωση του οργανισµού µε Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις και µε φορείς που ασχολούνται µε την Ισότητα, έτσι ώστε να 

µεταλαµπαδεύει τις εξελίξεις των σχετικών πολιτικών στη λειτουργία του 

οργανισµού. Ανάµεσα στις αρµοδιότητες του / της Συµβούλου Ισότητας σε επίπεδο 

δήµου µπορεί να είναι η παρακολούθηση και η επεξεργασία καλών πρακτικών από 

την Ελλάδα και την Ευρώπη, η ιεράρχηση τους και η διερεύνηση της δυνατότητας 

εφαρµογής ορισµένων από αυτές στην τοπική κοινωνία. Ο/η Σύµβουλος Ισότητας 

µπορεί να είναι ένα στέλεχος του τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήµου είναι 

ένα εξειδικευµένο στέλεχος της αντίστοιχης κοινωφελούς επιχείρησης, το οποίο θα 

έχει επιµορφωθεί  στα θέµατα Ισότητας, θα είναι ενήµερο για τις πρόσφατες 

εξελίξεις στον τοµέα των πολιτικών για την Ισότητα και θα συµµετέχει στον 

σχεδιασµό των κοινωνικών υπηρεσιών που αφορούν την οικογένεια, την 

απασχόληση, τα ΑΜΕΑ, τις δοµές κοινωνικής µέριµνας κλπ έτσι ώστε να προωθεί 

το gender mainstreaming, δηλαδή της ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλες τις 

πολιτικές. 

 

Α. Προτεινόµενα µέτρα και διαδικασίες προώθησης 
 
 

Καταρχήν είναι σηµαντικό να ορίσουµε τις δοµές κοινωνικής µέριµνας που 

λειτουργούν στους δήµους, όπου πιλοτικά προτείνεται η εφαρµογή µέτρων για την 

συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Πρόκειται για δοµές που 

λειτουργούν στους περισσότερους δήµους ή για δοµές που ξεκίνησαν να λειτουργούν 

υπό την εποπτεία άλλων φορέων και στη συνέχεια πέρασαν στην αρµοδιότητα των 

ΟΤΑ. 

Χαρτογράφηση των δοµών κοινωνικής µέριµνας 

 

 Πεδίο της δράσης µας είναι οι κοινωνικές δοµές των δήµων. Πρόκειται για: 
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1. Τους παιδικούς σταθµούς, οι οποίοι από το 1995 έχουν περάσει από την 

εποπτεία του υπουργείου Υγεία και Πρόνοιας στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ.  

2. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» µε επιδίωξη την υποστήριξη ατόµων 

και οικογενειών ανεξαρτήτως ηλικίας και οικονοµικής κατάστασης. 

3. Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ), που 

απασχολούν παιδιά από 6 έως 12 χρονών κατά τις απογευµατινές ώρες και δεν 

είναι υποχρεωτική η συστηµατική τους συµµετοχή στο πρόγραµµα. 

4.  Τα Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ),που ιδρύθηκαν το 

1979 µε δέκα παραρτήµατα αρχικά και λίγα χρόνια αργότερα η εποπτεία των 

ΚΑΠΗ ανατέθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ ο αριθµός τους αυξήθηκε 

σηµαντικά και συνεχίζει να αυξάνεται.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό πως είναι σηµαντικό να δούµε την 

εφαρµογή των πολιτικών συµφιλίωσης υπό το πρίσµα του gender mainstreaming, 

δηλαδή της ενσωµάτωσης της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Με αυτή την 

έννοια η εφαρµογή του κοινωνικού ωραρίου, που θα αναπτυχθεί παρακάτω µπορεί να 

αποτελέσει µια πραγµατικά πιλοτική εφαρµογή που θα ενεργοποιήσει τους 

υπευθύνους για το σχεδιασµό πολιτικής σε επίπεδο δήµων έτσι ώστε να προβάλουν 

τον στόχο της συµφιλίωσης ως κριτήριο σε πολλές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν, 

εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κλπ. Για να µπορέσουν να 

υλοποιηθούν όλες αυτές οι παρεµβάσεις δεν αρκεί να έχει σταθερή χρέωση την 

επεξεργασία θεµάτων Ισότητας µόνο ο / η σύµβουλος Ισότητας. Χρειάζεται 

ορισµένοι εκπρόσωποι των διευθύνσεων και των υπηρεσιών που θα συµµετέχουν στις 

δράσεις να έχουν µια πιο σταθερή συνεργασία και να συµβάλλουν στην επεξεργασία 

προτάσεων. Η οµάδα αυτή θα αλληλεπιδρά µε τη διοίκηση του δήµου µε στόχο τα 

καλύτερα αποτελέσµατα στην καταπολέµηση των διακρίσεων βάσει του φύλου.  

 

Στην «Έρευνα Καταγραφής ∆οµών Κοινωνικής Μέριµνας» που διεξήχθη από τη 

Στέλλα Παπαµιχαήλ8, έγινε µια πρώτη επαφή και καταγραφή των συνθηκών 

λειτουργίας των δοµών αυτών αλλά και των απόψεων και των εκτιµήσεων των 

                                                 
8 Παπαµιχαήλ Στέλλα, Έρευνα καταγραφής δοµών κοινωνικής µέριµνας, Α.Σ. «Παρέµβαση 
Συµφιλίωσης», Εργο: «∆ιευκόλυνση της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών χωρίς διακρίσεις µε την 
εφαρµογή κοινωνικών ωραρίων – Κοινωνικό ωράριο», πρόγραµµα Equal. 
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υπευθύνων στελεχών. Είναι σηµαντική η περεταίρω συνεργασία µε το προσωπικό 

των δοµών κοινωνικής µέριµνας των δήµων, καθώς και µε τα στελέχη άλλων φορέων 

που παρέχουν κοινωνική φροντίδα, όπως είναι για παράδειγµα το Εθνικό Κέντρο 

Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ). Οι ειδικοί και οι ειδικές κοινωνικοί 

επιστήµονες είναι τα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή µε το κοινό και γνωρίζουν τις 

ανάγκες και τις συνθήκες ζωής τους. Επίσης είναι οι εκπρόσωποι των δηµοσίων 

φορέων στα µάτια των ωφελούµενων, εκείνοι που µπορούν να συµβάλουν στην 

ενδυνάµωση των γυναικών και των ανδρών σε σχέση µε τη συµµετοχή τους στους 

ρόλους και τις ευθύνες, όπου υποεκπροσωπούνται και επιδιώκεται η 

ευαισθητοποίηση τους. Με άλλα λόγια είναι εκείνοι κι εκείνες που µπορούν να 

ενδυναµώσουν τις γυναίκες στην αναζήτηση εργασίας και να ενθαρρύνουν τους 

άνδρες στη συµµετοχή τους στην οικογενειακή ζωή.  Ταυτόχρονα τα στελέχη των 

κοινωνικών δοµών µπορούν παρέχουν τη γνώση τους στους ειδικούς συνεργάτες των 

ΟΤΑ και στους εκλεγµένους δηµοτικούς συµβούλους και αντιδηµάρχους µε 

αρµοδιότητα την κοινωνική πολιτική. Τέλος µπορούν να αξιοποιηθούν απευθείας 

στον σχεδιασµό και την υλοποίηση των πολιτικών για τη συµφιλίωση. Η εµπλοκή 

αυτή δεν αφορά µόνο τους υπευθύνους των δοµών αλλά το σύνολο των στελεχών που 

εξυπηρετούν καθηµερινά τους πολίτες σε δοµές φύλαξης και φροντίδας.  

Είναι πολύ σηµαντική η δέσµευση των παραγόντων που αναφέρθηκαν σε υψηλό 

επίπεδο, έτσι ώστε τα θέµατα έρευνας και υλοποίησης σε σχέση µε τη συµφιλίωση 

οικογενειακής κι επαγγελµατικής ζωής να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των 

παρεµβάσεων.  

Προτάσεις παρεµβάσεων για την Συµφιλίωση 
 
Μετά την ενηµέρωση των αρµοδίων πολιτικών και διοικητικών στελεχών του δήµου 

και τη δέσµευση από όλες τις πλευρές ότι τα θέµατα Ισότητας και ο στόχος της 

Συµφιλίωσης αποτελούν προτεραιότητα, το τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου ή η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο, το 

οποίο και θα υποβάλει για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Είναι σηµαντικό στην 

πρόταση να περιλαµβάνονται οι στόχοι και τα κοινωνικά οφέλη, χρονοδιάγραµµα 

δράσης και προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, προϋπολογισµός και 

οργανόγραµµα. 
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 Το σχέδιο αυτό θα συγκεκριµενοποιείται σε ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης, το οποίο 

θα περιλαµβάνει: 

• Τη διεξαγωγή έρευνας µε τη µορφή της δοµηµένης συνέντευξης σε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα του τοπικού πληθυσµού, έτσι ώστε να 

καταγραφούν οι ανάγκες των εργαζοµένων και ανέργων γυναικών και 

ανδρών που είναι γονείς ή που φροντίζουν άλλα εξαρτώµενα µέλη της 

οικογένειας.  

• Την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας και την παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων.  

• Την ιεράρχηση των αναγκών και τον καθορισµό µέτρων έτσι ώστε οι 

ανάγκες αυτές να καλυφθούν σταδιακά. Βασική παράµετρος αυτής της 

επιλογής είναι το κατά πόσο  είναι εφικτή η χρηµατοδότησή τους και η 

ένταξή τους στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο. 

• Την πιλοτική εφαρµογή του κοινωνικού ωραρίου, µε την επέκταση του 

ωραρίου λειτουργίας των δοµών φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώµενων 

µελών. Η εφαρµογή προβλέπει αρχικά επέκταση του ωραρίου κατά µία ώρα. 

Στόχος όµως πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων που 

θα αποτυπωθούν στην έρευνα. Με τα τρέχοντα ωράρια των δοµών φύλαξης 

παιδιών είναι ασύµφορο για µια γυναίκα που έχει αναλάβει η ίδια τη 

φροντίδα των παιδιών της να διατηρήσει κάποια εργασία. Αυτό συµβαίνει 

γιατί οι παιδικοί σταθµοί τηρούν µέχρι στιγµής ένα τέτοιο ωράριο ώστε µια 

γυναίκα θα µπορούσε να εµπιστευθεί εκεί τα παιδιά της µόνο για να εργαστεί 

µε συνθήκες µερικής απασχόλησης. Σε αντίθετη περίπτωση η οικογένεια θα 

πρέπει να ζητήσει συµπληρωµατικά τη βοήθεια άλλου προσώπου. Αν δεν 

είναι διαθέσιµος κάποιος συγγενής, τότε θα χρειαστεί να πληρωθεί επιπλέον 

κάποια επαγγελµατίας, µε αποτέλεσµα το κόστος φύλαξης να ξεπερνάει 

πολλές φορές το µισθό της µητέρας και να αποτελεί αποθαρρυντικό 

παράγοντα για την ισότιµη συµµετοχή της στην  απασχόληση.  

• Την πιλοτική εφαρµογή του κοινωνικού ωραρίου, µε την επέκταση του 

ωραρίου λειτουργίας των πρoγραµµάτων «Βοήθεια στο σπίτι» που 

υποστηρίζουν άτοµα και οικογένειες ανεξαρτήτως ηλικίας και οικονοµικής 

κατάστασης, κυρίως όµως ηλικιωµένους. ∆ίνεται προτεραιότητα στα άτοµα 

που δεν αυτοεξυπηρετούνται, που διαβιούν µόνοι και που δεν έχουν πόρους 
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για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται 

είναι µεταξύ άλλων η ιατρική παρακολούθηση, η νοσηλευτική φροντίδα και 

φυσικοθεραπεία στο σπίτι, οι βοηθητικές υπηρεσίες για την κάλυψη των 

καθηµερινών αναγκών και η διευκόλυνση για συµµετοχή σε διάφορες 

δραστηριότητες.    

• Την πιλοτική εφαρµογή του κοινωνικού ωραρίου, µε την επέκταση του 

ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(Κ∆ΑΠ) που απασχολούν παιδιά από 6 - 12 ετών κατά τις ώρες που είναι 

ελεύθερες από σχολικές υποχρεώσεις διευκολύνοντας την ένταξη των γονιών 

(ιδιαίτερα των γυναικών) στην αγορά εργασίας. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία 

να κοινωνικοποιηθούν αναπτύσσοντας την προσωπικότητά τους µέσα από 

την επαφή µε την τέχνη και τον πολιτισµό. Ταυτόχρονα είναι ένας χώρος 

όπου µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες µπορεί να αναπτυχθεί πνεύµα 

ισότητας των φύλων και να βοηθηθεί µακροχρόνια η αλλαγή της νοοτροπίας 

για τους ρόλους ανδρών και γυναικών. Μερικές δραστηριότητες που 

περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα είναι: 

o Θεατρική Αγωγή: αποτελείται από δραστηριότητες όπως θεατρικό 

παιχνίδι, σωµατικές και εκφραστικές ασκήσεις, αυτοσχεδιασµοί, 

ασκήσεις παντοµίµας µέσω των οποίων το παιδί συνειδητοποιεί την 

έννοια του θεάτρου, ελέγχει την εκφραστικότητά του, µαθαίνει να 

συνεργάζεται, να αντιµετωπίζει την αποµόνωση και την έλλειψη 

επικοινωνίας που δυσχεραίνουν την κοινωνικοποίησή του. 

o Μουσικοκινητική Αγωγή: περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως θεωρία 

µουσικής, ατοµική ή οµαδική διδασκαλία µουσικών οργάνων, παιδική 

χορωδία, µέσω των οποίων το παιδί αντιλαµβάνεται την έννοια της 

µουσικής και καλλιεργείται πνευµατικά. 

o Εικαστικά: περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως ζωγραφική και 

κατασκευές που βοηθούν στον εντοπισµό κλίσεων και δεξιοτήτων. 

Στοχεύει στη γνώση που αποκτάται µέσω της ιστορίας της τέχνης, 

στην έκφραση των συναισθηµάτων και στον εµπλουτισµό της 

πνευµατικής καλλιέργειας. 

• Τη δηµιουργία και λειτουργία Συµβουλευτικού Σταθµού για γυναίκες  στα 

πλαίσια των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων ή των Κοινωφελών 
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∆ηµοτικών Επιχειρήσεων (παράρτηµα 4), όπου θα παρέχεται επαγγελµατική 

συµβουλευτική, καθώς και ενηµέρωση για τα δικαιώµατα στην εργασία, την 

πρόσβαση σε γονικές άδειες, ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας, επιδόµατα και 

στις κοινωνικές παροχές . 

• Κατάρτιση ανέργων γυναικών από πιστοποιηµένα ΚΕΚ, στην παροχή 

φροντίδας σε παιδιά, ηλικιωµένους και ΑΜΕΑ µε κριτήρια την υψηλή 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ένταξη στην αγορά εργασίας 

γυναικών που βρίσκονται αποκλεισµένες από αυτήν λόγω ηλικίας ή 

περιορισµένων προσόντων. 

• Τη µελέτη του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου σε σχέση µε τους 

δικαιούχους των δοµών κοινωνικής µέριµνας και τη διερεύνηση των 

δυνατοτήτων διεύρυνσης του δικαιώµατος σε περισσότερους πολίτες που το 

έχουν ανάγκη.  

1. Τη λήψη µέτρων ευαισθητοποίησης µε στόχο την ισόρροπη συµµετοχή των 

ανδρών και των γυναικών στην επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή, µεταξύ 

άλλων, µέσω της εφαρµογής δοκιµαστικών δράσεων και εκστρατειών 

ενηµέρωσης για την πρόοδο των αντιλήψεων και την εξάλειψη των εµποδίων 

στη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.  

∆ιερεύνηση και καταγραφή  αναγκών 
 

Όπως αναφέρεται στην συγκριτική µελέτη για την Συµφιλίωση9, η διαθεσιµότητα 

θέσεων στις υποδοµές φροντίδας παιδιών δεν απαντάει στο ερώτηµα αν 

καλύπτονται οι ανάγκες του τοπικού πληθυσµού. Το αίτηµα που εµφανίζεται 

αυτή τη στιγµή για τέτοιες δοµές προκύπτει από την παρούσα, χαµηλή, 

συµµετοχή των  µητέρων στην εργασία και αντίστοιχα από τα ποσοστά ανεργίας 

των γυναικών.  Αντίστοιχα µπορούµε να µιλήσουµε και για τις υπηρεσίες 

φροντίδας ηλικιωµένων ή άλλων εξαρτηµένων µελών. Πολύ συχνά οι γυναίκες 

που φροντίζουν τους ανθρώπους αυτούς έχουν συµβιβαστεί µε την έλλειψη 

δυνατότητας να εργαστούν µε αποτέλεσµα να µην αναζητούν τη βοήθεια των 

σχετικών υπηρεσιών.  

                                                 
9 Reconciliation of Work and Private Life: A comparative review of thirty European countries, 
European Commission, Directorate – General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 
Unit G.1, Manuscript completed in September 2005 
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 Χρειάζεται λοιπόν να διερευνήσουµε τους παραπάνω τοµείς έτσι ώστε να 

καταγράψουµε και να ιεραρχήσουµε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Είναι 

σκόπιµο εξειδικευµένες οµάδες να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν έρευνα 

καταγραφής αναγκών ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του δήµου (µέγεθος, 

γεωγραφική θέση, κυρίαρχος τρόπος παραγωγής, θέση των γυναικών στην 

παραγωγή κλπ). Για τις ανάγκες αυτές θα χρειαστεί να ερωτηθούν 

αντιπροσωπευτικές οµάδες του ενεργού πληθυσµού, εργαζόµενοι/ες και 

άνεργοι/ες κάτοικοι της περιοχής. Μια τέτοια έρευνα θα µπορούσε να µας 

απαντήσει στο τι θέσεις έχουν στην αγορά εργασίας οι γυναίκες, κατά πόσο η 

θέση και η εξέλιξή τους επηρεάζεται από την ύπαρξη παιδιών ή άλλων 

εξαρτηµένων µελών και πώς κατανέµονται οι οικογενειακές φροντίδες στην 

οικογένεια. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ποιες είναι οι αντιλήψεις των 

κατοίκων ανδρών και γυναικών, εργαζοµένων και ανέργων για την κατανοµή 

αυτή, καθώς και τις αντιλήψεις τους για την ανάθεση µέρους της φροντίδας σε 

κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτού του είδους η έρευνα έχει ήδη ολοκληρωθεί στην 

Κύπρο από την Α.Σ. ΕΛΑΝΗ και αποτελεί µια καλή πρακτική.  

 

 

 

 

Κοινωνικό Ωράριο 

 

Στα προηγούµενο κεφάλαια αναπτύχθηκε η γενική µεθοδολογία που δίνει βασικούς 

άξονες για τη διαµόρφωση και την προώθηση προτάσεων για την συµφιλίωση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκεται η 

διευκόλυνση της επαγγελµατικής ζωής των γυναικών χωρίς διακρίσεις µε την 

εφαρµογή κοινωνικών ωραρίων. Πρόκειται για τη δράση «Κοινωνικό Ωράριο» που 

υλοποιείται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ µέσω της αντίστοιχης δράσης EQUAL 

www.koinoniko-orario.gr (Παράρτηµα 4). Το σκεπτικό που διέπει τη δράση αυτή 

είναι ότι παρά τα σηµαντικά βήµατα προόδου που έχουν σηµειωθεί στη χώρα µας 

όσον αφορά στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων σε 

επίπεδο θεσµών και µέτρων και έχουν δηµιουργηθεί δοµές υποστήριξης των 
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γυναικών, η ανεργία των γυναικών - και οι συνέπειες αυτής - εξακολουθεί να   

αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα.  

Στις µεγάλες πόλεις και ειδικά στην Αθήνα όπου οι παραδοσιακές 

οικογενειακές δοµές υποστήριξης έχουν εξασθενήσει, η κατ’ οίκον φύλαξη µικρών 

παιδιών, υπερηλίκων, ατόµων µε ανίατες ασθένειες κλπ, αποτελεί πολύ συχνό λόγο 

αποκλεισµού της γυναίκας από την αγορά εργασίας. 

Με δεδοµένο δε ότι ο µη ενεργός γυναικείος πληθυσµός αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο 

ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, έστω και αν µειώνεται 

διαχρονικά, διαπιστώνεται έντονο πρόβληµα στην αγορά εργασίας των γυναικών, µε 

κυρίαρχες συνιστώσες τους αργούς ρυθµούς ένταξης των γυναικών στο εργατικό 

δυναµικό, τους αυξανόµενους ρυθµούς εξέλιξης της ανεργίας και το κυριότερο τους 

έντονους ρυθµούς αύξησης της γυναικείας µακροχρόνιας ανεργίας, η οποία φτάνει σε 

πολύ υψηλά επίπεδα.   

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρµογή πολιτικών και δράσεων που 

αποσκοπούν στην συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή 

εργαζοµένων και ανέργων γυναικών. Έτσι οι περισσότερες δράσεις του έργου 

ενσωµατώνουν τη διάσταση του φύλου και προωθούν την ισότητα των ευκαιριών. 

Με δεδοµένο το γεγονός ότι στη χώρα µας ο δείκτης ανεργίας στις γυναίκες είναι 

πολύ υψηλότερος από ότι στους άνδρες, ειδικότερα για τη µακροχρόνια ανεργία, το 

προτεινόµενο έργο ξεκινά τις δράσεις του λαµβάνοντας υπ' όψη τη διάσταση του 

φύλου. 

Οι δράσεις της εφαρµογής Κοινωνικών Ωραρίων σε υφιστάµενες µονάδες 

Κοινωνικής Μέριµνας, της δηµιουργίας ∆οµών Στήριξης της Γυναικείας 

Απασχόλησης, της υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης, του σχεδιασµού και 

υλοποίησης ενεργειών δηµοσιότητας θα συµβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση της 

πολιτικής των ίσων ευκαιριών και της συµφιλίωσης οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής. 

Με την ολοκλήρωση του έργου αναµένεται εποµένως να επιτευχθούν οι 

στόχοι του σχεδίου: 

• Βελτίωση της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας των γυναικών 

• Προώθηση των ίσων ευκαιριών 

• Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των γυναικών 
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•  Ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 

επιχειρήσεων. 

Ωφελούµενοι από την υλοποίηση του Έργου είναι εργαζόµενοι µε οικογενειακές 

υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώµενων ατόµων καθώς επίσης 

γυναίκες που είτε έχουν αποµακρυνθεί από την αγορά εργασίας λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων και επιθυµούν να επανενταχθούν στην απασχόληση ή που 

δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αµειβόµενη απασχόληση λόγω έλλειψης 

ευέλικτων µορφών ένταξης, ελλιπούς στήριξης ή ασυµβατότητας ωραρίων. 

            Σκοπός των παρεµβάσεων µας είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δοµών 

αυτών, έτσι ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες που δυσκολεύονται να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας λόγω των απαιτήσεων της ενδο-οικογενειακής φροντίδας, να έχουν 

τη δυνατότητα 

1. Να αναζητήσουν εργασία 

2. Αν χρειάζεται να παρακολουθήσουν προγράµµατα κατάρτισης 

3. Να διατηρήσουν ικανοποιητικές θέσεις εργασίας και να εξελιχθούν 

επαγγελµατικά, ενώ τα εξαρτηµένα µέλη της οικογένειάς τους θα έχουν 

υψηλής ποιότητας φροντίδα.  

Επίσης στόχος είναι η ένταξη των πολιτικών συµφιλίωσης στη συνολική διαµόρφωση 

του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων κοινωνικών δοµών. Στα πλαίσια του έργου 

«Κοινωνικό Ωράριο» προβλέπεται η πιλοτική επέκταση των ωρών λειτουργίας των 

παιδικών σταθµών, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες να καλύπτονται σε 

µεγαλύτερο βαθµό ως προς την ανάγκη φύλαξης των παιδιών τους και συγκεκριµένα 

οι γυναίκες να µπορούν ευκολότερα να εξισορροπήσουν τις επαγγελµατικές µε τις 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις. 

 
 
 
Β. Η κυπριακή εµπειρία 

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εντάσσουν στη 

λειτουργία τους πολιτικές ισότητας. Πολλές από αυτές µάλιστα είναι στην 

κατεύθυνση της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Η επιλογή  

των επιχειρήσεων - που δηµιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την περαιτέρω 

διάδοση αυτών των πολιτικών - συνδέεται µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη.  
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Σύµφωνα µε αυτή την πολιτική/κοινωνική στάση που αναδεικνύεται διεθνώς, οι 

εταιρίες εντάσσουν οικιοθελώς στις επιχειρηµατικές ενέργειες και συναλλαγές τους, 

δραστηριότητες µε ιδιάζον κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιεχόµενο. Βασικές 

προτεραιότητες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελούν η συνεισφορά προς τους 

εργαζόµενους, τις οικογένειές τους, την τοπική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. 

Πρόκειται µε δυο λόγια για µια πολιτική δέσµευση που αναλαµβάνουν οι 

επιχειρήσεις απέναντι στην κοινωνία, τους διεθνείς και τοπικούς κοινωνικούς 

εταίρους τους. Σηµαντικότατο παράγοντα αξιολόγησης  της ανάληψης εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης από µια επιχείρηση αποτελεί το ενδιαφέρον και οι στρατηγικές 

της που συνδέονται µε την επίτευξη της ισότητας των φύλων και των ευκαιριών τόσο 

στο εσωτερικό της όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. 

Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια διεξάγεται διευρυµένη συζήτηση γύρω από την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη µε πρωτοβουλία  του οργάνου των Κυπρίων 

επιχειρηµατιών και βιοµηχάνων ΟΕΒ η οποία έχει προκαλέσει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον. Ωστόσο, η διάσταση του φύλου στο πλαίσιό της παραµένει εξαιρετικά 

αδύνατη. Οι Κύπριοι επιχειρηµατίες στον ένα ή στον άλλο βαθµό εξακολουθούν να 

δυσπιστούν ως προς τη σηµασία των στρατηγικών ισότητας και δεν είναι ακόµα 

διατεθειµένοι να τις  συνδέσουν µε την κοινωνική τους ευθύνη αλλά και το 

επιχειρηµατικό τους  κέρδος. Το γεγονός αποτέλεσε µία από τις βασικές αιτίες για τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Ανοικτές Πόρτες» της 

Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΕΛΑΝΗ για τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής των εργαζοµένων και πριν απ’ όλα των γυναικών. Μια από τις 

βασικότερες δράσεις υπήρξε η διαµόρφωση ενός νέου επαγγελµατικού προφίλ, αυτό 

της/του Συµβούλου Ισότητας, στην κυπριακή αγορά εργασίας µε τη  σχετική 

κατάρτιση-ευαισθητοποίηση 25 στελεχών του δηµόσιου κυρίως τοµέα αλλά και 

επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών φορέων κλπ. Μετά τη µακρόχρονη 

εκπαίδευσή τους- η οποία τις/τους κατέστησε ικανές/ούς στο σχεδιασµό 

ενδοεπιχειρησιακών στρατηγικών ισότητας µε έµφαση σ΄αυτές της συµφιλίωσης- οι 

επιµορφούµενες/οι  προχώρησαν στο σχεδιασµό και εφαρµογή Πλάνων Συµφιλίωσης 

σε επιχειρήσεις που δέχτηκαν να συνεργασθούν µε την Α.Σ. ΕΛΑΝΗ. Με βάση τη 

διδαχθείσα Μεθοδολογία  που επέτρεπε:  

• Την αποτύπωση του προφίλ της επιχείρησης 
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• Την καταγραφή της θέσης των εργαζοµένων γυναικών και των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις 

• Την καταγραφή των απόψεων των εργαζοµένων ως προς τις ανάγκες τους και 

τη δυνατότητα συµβολής της επιχείρησης στην κάλυψή τους 

• Την επεξεργασία των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από τις αντίστοιχες 

έρευνες ώστε να διαµορφωθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα των µέτρων που 

είναι καλό να λάβει µια επιχείρηση για την καλύτερη δυνατή προώθηση της 

Συµφιλίωσης Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής 

• Τον εντοπισµό των πεδίων δράσης και τον σχεδιασµό και την ιεράρχηση 

συγκεκριµένων  δράσεων 

• Τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων ή µονάδας τεκµηρίωσης για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων µέτρων και πολιτικών 

• Τη διατύπωση προτάσεων για εφαρµογή συγκεκριµένων παρεµβάσεων και 

την υλοποίηση µέτρων προώθησης της συµφιλίωσης, την παρακολούθηση 

και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων, έτσι ώστε να στηριχθεί η 

διαµόρφωση µελλοντικών δράσεων. 

Υλοποιήθηκαν µια σειρά από καινοτόµες δραστηριότητες που στόχο είχαν σε πρώτη 

φάση να ευαισθητοποιήσουν τόσο την εργοδοσίας όσο και τις/ους εργαζόµενες/ους, 

να φέρουν το ζήτηµα της συµφιλίωσης στο κέντρο της  ενδοεπιχειρησιακής 

συζήτησης, συνδέοντάς το µε την κοινωνική εταιρική ευθύνη αλλά και το 

επιχειρησιακό κέρδος και σε αρκετές περιπτώσεις να καταλήξουν σε συγκεκριµένες 

προτάσεις, καθώς και στην ανάδειξη σχετικών καλών πρακτικών. Στη δράση 

συµµετείχαν φορείς του δηµόσιου τοµέα (π.χ ∆ήµος Αγίου Αθανασίου Λεµεσού και 

Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου) και επιχειρήσεις (ξενοδοχειακή µονάδα, 

εκπαιδευτικός ιδιωτικός οργανισµός, καταστήµατα λιανικού εµπορίου κ.α.). Σε όλους 

τους φορείς προηγήθηκαν µικρού µεγέθους έρευνα στάσεων και διαθέσεων και  

σύντοµο  σεµινάριο  ευαισθητοποίησης  των  ανδρών  µελών  του  προσωπικού  -

ανεξάρτητα από επαγγελµατική θέση και ιδιότητα- µε θέµα την «σύγχρονη 

αναγκαιότητα ανακατανοµής των κοινωνικών ρόλων στο εσωτερικό της οικογένειας ως 

βασικής προϋπόθεσης  επίτευξης της συµφιλίωσης».  

 Οι έρευνες διαθέσεων και στάσεων έδωσαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη 

διαµεσολάβηση του φύλου στις εργασιακές διαδικασίες και στον τρόπο που άνδρες 

και γυναίκες βιώνουν τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες εργασίας, αλλά και την 
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κρίσιµη σχέση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Ενδεικτικό παράδειγµα τα 

συµπεράσµατα της  έρευνας που διεξήχθη µεταξύ των εργαζοµένων στον Οργανισµό 

Τ.Α (Το δείγµα περιελάµβανε 35%άνδρες και 65% γυναίκες):  

• Εξακολουθεί ακόµη να υπάρχει σε µεγάλο βαθµό, έλλειµµα κατανοµής των 

ρόλων στη ζωή του ζευγαριού.  

• Σοβαρό παράγοντα του ελλείµµατος της συµφιλίωσης οικογενειακής και  

οικογενειακής ζωής, αποτελεί η έλλειψη δοµών δηµόσιας πρόνοιας.  

• Υπάρχει ακόµη σε αρκετά ψηλό βαθµό η εξάρτηση της οικογένειας 

αναπαραγωγής από την οικογένεια προσανατολισµού. 

• Θα ικανοποιούσε, τις γυναίκες ιδιαίτερα, η υιοθέτηση ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης. 

Ενώ,αντίθετα, σε επιχείρηση  όπου το δείγµα αποτελείτο µόνο από γυναίκες φάνηκε 

πως εργαζόµενες µε την ευθύνη εξαρτώµενων ατόµων σε συνθήκες πλήρους 

απασχόλησης αρνούνται τη µερική απασχόληση και καµία δεν επιθυµεί να εργάζεται 

λιγότερες ώρες. Ταυτόχρονα θεωρούν  πως δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβληµα 

συνεισφοράς στη φροντίδα των εξαρτώµενων µελών  από τους 

συζύγους/συντρόφους, αφού 83% από αυτούς συνεισφέρουν πρακτικά και 75% από 

αυτούς συνεισφέρουν και οικονοµικά.  Και οι συγκεκριµένες γυναίκες δηλώνουν πως 

το µεγαλύτερό τους πρόβληµα είναι τόσο έλλειψη ανάλογων δοµών όσο και το 

κόστος των υπαρχόντων. 

Ωστόσο, από την έρευνα που έλαβε χώρα στο τµήµα ερευνών ενός µεγάλου 

εκπαιδευτικού οργανισµού τριτοβάθµιας ιδιωτικής εκπαίδευσης, στο οποίο 

διερευνήθηκαν οι απόψεις των γυναικών. ερευνητριών, δηλαδή ατόµων µε υψηλά 

επιστηµονικά προσόντα, προέκυψε πως στα θέµατα φροντίδας των βρεφών, 

φροντίδας των παιδιών µετά το σχολείο, φροντίδας των ηλικιωµένων, της µεταφοράς 

των παιδιών στο σχολείο, µεταφορά των παιδιών στα φροντιστήρια, το διάβασµα των 

παιδιών, την ιατρική φροντίδα των παιδιών, την ιατρική περίθαλψη των ηλικιωµένων 

γονιών, την επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς, τη φροντίδα των παιδιών κατά τις 

σχολικές διακοπές, τα ψώνια για τις παιδικές ανάγκες, τη διακίνηση / ψυχαγωγία των 

ηλικιωµένων γονιών, την ψυχαγωγία των παιδιών ποσοστό που κυµαίνεται από       

30 – 50% ή µέσω όρο 33% σε όλες τις περιπτώσεις, δηλώθηκε ότι αναλαµβάνεται 

από τη µητέρα και σε ποσοστό από 8 – 16% από τη µητέρα και τον πατέρα. Ο µέσος 
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όρος που δηλώθηκε ότι τα πιο πάνω αναλαµβάνονται από τον πατέρα είναι 9% 

περίπου. 

 Κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων ευαισθητοποίησης ανδρών εργαζοµένων      

-που σηµειωτέον για πρώτη φορά υλοποιούντο στην Κύπρο και µάλιστα ταυτόχρονα 

σε περισσότερους από δέκα φορείς, σε διάφορες περιοχές- στα οποία συµµετείχαν 

περίπου 200 άτοµα, σηµειώθηκαν περιορισµένες αντιδράσεις µε κυρίαρχη την 

επιχειρηµατολογία του «φυσικού προορισµού των φύλων». Το πιο ενδιαφέρον ήταν 

πως οι πιο έντονες και επίµονες αντιδράσεις σηµειώθηκαν µεταξύ των νεαρών στην 

ηλικία και υψηλού µορφωτικού επιπέδου σπουδαστών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 

 Η συγκεκριµένη δραστηριότητα  ολοκληρώθηκε µε την κατάθεση ορισµένων  

µικρής αλλά σηµαντικής εµβέλειας προτάσεων των νέων Συµβούλων Ισότητας τόσο 

προς τους φορείς όσο και προς την  Α.Σ. ΕΛΑΝΗ και περιλαµβάνουν  παγκύπριες 

έρευνες και γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων τους στην πολιτεία, τους 

εργοδοτικούς/συνδικαλιστικούς φορείς, στους φορείς ισότητας κλπ., δράσεις ευρείας 

δηµοσιότητας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, µε έµφαση στον κόσµο της 

εργοδοσίας, µελέτες δηµιουργίας δοµών φροντίδας παιδιών στο εσωτερικό των 

φορέων κλπ. 

Σηµειώνεται ιδιαίτερα η ολοκληρωµένη µελέτη δηµιουργίας Κέντρου ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών που υλοποίησαν οι προερχόµενες από τον ∆ήµο Αγίου 

Αθανασίου Σύµβουλοι µε τη συνδροµή της επιστηµονικής υπεύθυνης του Έργου 

Ανοικτές Πόρτες, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµαρχο και πρόκειται σύντοµα 

να λειτουργήσει στο υπό ανέγερση πολυδύναµο κέντρο του δήµου.  Θα αφορά δε όχι 

µόνο στο προσωπικό του αλλά και στις/ους κατοίκους του. 

Σηµειώνεται ακόµα  η παραγωγή ενός εξαιρετικού DVD µε τις καλές πρακτικές 

ισότητας των φύλων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την εφαρµογή ενός 

ανοικτού, συµµετοχικού τρόπου διοίκησης (open doors system) µε έντονα προφανή 

τη διάσταση του φύλου που ασκείται σ’ ένα από τα µεγαλύτερα και αρχαιότερα  

ξενοδοχεία της Λεµεσού το Holiday Inn. ∆εν είναι τυχαίο φυσικά το ότι η ιδιοκτήτριά 

του είναι στέλεχος του γυναικείου κινήµατος της Κύπρου και δραστηριοποιείται στο 

Μηχανισµό για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και ότι η διευθύντρια προσωπικού του 

εκπαιδεύτηκε ως σύµβουλος ισότητας. Το DVD µε χρηµατοδότηση  της Εθνικής 

∆ιαχειριστικής Αρχής της Κ.Π. EQUAL θα διανεµηθεί στο σύνολο των κυπριακών 

επιχειρήσεων.  
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Γ. Σχεδιάζοντας ενδοεπιχειρησιακές  στρατηγικές ισότητας µε 

έµφαση στη συµφιλίωση/εναρµόνιση οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής 

 

Ανεξάρτητα από τη σύνθεσή τους και την εστίαση των δράσεών τους τόσο ελληνική 

Α.Σ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ όσο και η κυπριακή Α.Σ. ΕΛΑΝΗ που συµµετέχουν στη 

∆ιακρατική Σύµπραξη SEMELI πιστεύουν πως η ανακατανοµή των κοινωνικών 

ρόλων στην οικογένεια και η συµφιλίωση οικογενειακής-επαγγελµατικής ζωής 

αποτελούν θεµελιώδη παράγοντα επίτευξης της ισότητας των φύλων και των 

ευκαιριών και πως η συµµετοχή των επιχειρήσεων στο όλο εγχείρηµα αποτελεί 

κοµβικό του σηµείο. Θέλοντας λοιπόν να αναδείξουµε τη σηµασία ακριβώς της 

συµµετοχής των επιχειρήσεων για την εξισορρόπηση της επαγγελµατική ζωή των 

γυναικών κυρίως αλλά και των ανδρών, θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε εδώ 

ένα σχέδιο δράσης, αξιοποιώντας την πιλοτική εφαρµογή Σχεδίων Ισότητας στο 

πλαίσιο της «Equal – Ανδροµέδα», όπως κωδικοποιείται στον «Οδηγό εφαρµογής 

Σχεδίων Ισότητας» των Μαρίας Λιάπη και Μαρίας Τζαβάρα., καθώς και την 

προαναφερόµενη κυπριακή εµπειρία και το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία που 

παρήχθησαν στο πλαίσιό της.  

 Γενικά η συνεισφορά των επιχειρήσεων στη Συµφιλίωση µπορεί να 

υλοποιηθεί µέσω:  

• Της διεύρυνσης των γονικών αδειών  

• Του δικαιώµατος άδειας πατρότητας εξίσου µε την άδεια µητρότητας. 

• Της επιδότησης παιδικού σταθµού 

• Του σεβασµού του ωραρίου των εργαζοµένων 

• Της αποσύνδεσης της επαγγελµατικής εξέλιξης από τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις 

• Γενικά της εφαρµογής του gender mainstreaming  στη λειτουργία της 

επιχείρησης.   

 

Σκοπός είναι η υιοθέτηση µια συγκεκριµένη µεθοδολογίας που να επιτρέπει: 



 
                             Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 
 

57 

• Την αποτύπωση του προφίλ της επιχείρησης 

• Την καταγραφή της θέσης των εργαζοµένων γυναικών και των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. 

• Την καταγραφή των απόψεων των εργαζοµένων ως προς τις ανάγκες τους και 

τη δυνατότητα συµβολής της επιχείρησης στην κάλυψή τους. 

• Την επεξεργασία των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από τις αντίστοιχες 

έρευνες ώστε να διαµορφωθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα των µέτρων που 

είναι καλό να λάβει µια επιχείρηση για την καλύτερη δυνατή προώθηση της 

Συµφιλίωσης Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής. 

• Τον εντοπισµό των πεδίων δράσης και τον σχεδιασµό και την ιεράρχηση 

συγκεκριµένων  δράσεων. 

• Τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων ή µονάδας τεκµηρίωσης για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων µέτρων και πολιτικών. 

• Τη διατύπωση προτάσεων για εφαρµογή συγκεκριµένων παρεµβάσεων και 

την υλοποίηση µέτρων προώθησης της συµφιλίωσης, την παρακολούθηση 

και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων, έτσι ώστε να στηριχθεί η 

διαµόρφωση µελλοντικών δράσεων. 

 

Πρόκειται µε άλλα λόγια για µια διαδικασία αντίστοιχη µε εκείνη που 

προτείνεται να ακολουθηθεί στους ΟΤΑ και στις Κοινωφελείς επιχειρήσεις, από 

τη µεριά των εταιριών που κάνουν σχεδιασµό για τη στήριξη των εργαζοµένων 

τους.  

 

Οι παράγοντες ή τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που διαφοροποιούν τις 

στρατηγικές προσέλκυσης αλλά και το είδος των παρεµβάσεων που θα 

ακολουθήσουν µπορεί να είναι  το µέγεθος και ο αριθµός εργαζοµένων, ο κλάδος 

της επιχείρησης, η νοµική της µορφή (δηµόσια / Ιδιωτική), ο βαθµός 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων του κλάδου ή της επιχείρησης, ο βαθµός 

ευαισθητοποίησης σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κλπ. 

 

Τα πεδία παρέµβασης σε σχέση µε τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής αφορούν κυρίως τις άδειες, την παροχή υπηρεσιών και την 

παροχή επιδοµάτων. Συγκεκριµένα (Μ.Λιάπη, Μ. Τζαβάρα): 
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• Ευνοϊκότερες από τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες, όπως π.χ. 

επέκταση της νόµιµης διάρκειας της άδειας µητρότητας, επικύρωση του 

δικαιώµατος σωρευµένης χρήσης γονικής άδειας (9 µήνες), ευέλικτη 

αδειοδότηση, µειωµένο χρόνος εργασίας σε εγκύους ή  και διευκολύνσεις 

ως προς την ευέλικτη χρήση ρυθµίσεων του ωραρίου εργασίας τους, 

διευθέτηση του χρόνου εργασίας προς τις µητέρες.  

• Θεσµοθέτηση ειδικών αδειών µετ’ αποδοχών, όπως για παράδειγµα 

άδειες σε περίπτωση ασθενείας προστατευόµενων  µελών, επιπλέον 

άδειες µετ’ αποδοχών για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης παιδιών για 

άνδρες και γυναίκες.  

• Παροχή υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας, επαγγελµατικός 

προσανατολισµός, οικονοµική στήριξη, συµβουλευτικές υπηρεσίες και 

άλλα. Ειδικότερα, επιδόµατα για παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών, 

όπως πχ. Επίδοµα µητέρων µονογονέων, χρηµατική ενίσχυση των 

δαπανών φύλαξης παιδιών, µείωση ωραρίου κατά δύο ώρες ή και 

επιδότηση των γονέων παιδιών µε ειδικές ανάγκες, δωρεάν µεταφορά µε 

τα µέσα µαζικής µεταφοράς κ.α. Επίσης δηµιουργία και λειτουργία 

βρεφονηπιακού ή και παιδικού σταθµού για τις ανάγκες των εργαζοµένων 

είτε µέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, είτε σε συνεργασία µε 

δηµόσιες / ιδιωτικές / δηµοτικές υπηρεσίες, σύνδεση µε το πρόγραµµα 

«Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ. 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και πληροφόρησης στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Είναι αναµενόµενο 

να υπάρχει ένα έλλειµµα ενηµέρωσης σε σχέση µε τα θέµατα ισότητας 

γενικά και µε το πολιτικό πρόσταγµα της συµφιλίωσης ειδικότερα. 

Επίσης παρατηρείται συχνά στις επιχειρήσεις µειωµένη εσωτερική 

επικοινωνία  µεταξύ των διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων των 

επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται σειρά µέτρων και δράσεων 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που να απευθύνεται σε όλους τους 

εργαζόµενους και τις εργαζόµενες, στους υποψήφιους και τις υποψήφιες 

για εργασία αλλά και στα στελέχη όλων των βαθµίδων, στους 

συνδικαλιστικούς φορείς στους/ στις εκπροσώπους των εργαζοµένων κλπ. 
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∆.  Η Μεθοδολογία Σχεδιασµού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των πλάνων συµφιλίωσης 

 

Όπως έχει αναφερθεί και σε σχέση µε τους ΟΤΑ προϋπόθεση για την υλοποίηση 

ολοκληρωµένης πολιτικής για τη συµφιλίωση είναι καταρχήν να διερευνηθούν οι 

ανάγκες των αργαζοµένων στην κάθε επιχείρηση. Χρειάζεται επίσης δέσµευση 

της επιχείρησης σε υψηλό διοικητικό επίπεδο, έτσι ώστε να µην πέσουν στο κενό 

οι συγκεκριµένες προτάσεις που θα γίνουν. Είναι ακόµη αναγκαίο να οριστεί κάποιο 

άτοµο ειδικά καταρτισµένο και ευαισθητοποιηµένο στα θέµατα ισότητας των φύλων 

και ισότητας ευκαιριών να ορισθεί υπεύθυνο για την υλοποίηση των δράσεων (το 

στέλεχος ισότητας ή ο/η σύµβουλος ισότητας). Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις 

υποδέχονται και εντάσσουν στο δυναµικό τους µια νέα επαγγελµατική ιδιότητα αυτή 

της /του συµβούλου ισότητας που ήδη στην Ελλάδα προσφέρεται και ως 

µεταπτυχιακή ειδίκευση από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  Χρειάζεται τέλος η ενεργή 

δέσµευση όλων των εµπλεκοµένων µερών, εκπροσώπων των εργαζοµένων, ανδρών 

και γυναικών, της διοίκησης κλπ. Είναι απαραίτητη η εισροή τεχνογνωσίας για το 

σχεδιασµό και την εφαρµογή των παρεµβάσεων µέσα από τη συνεργασία τους µε 

εξειδικευµένους φορείς ισότητας και εµπειρογνώµονες. Απαιτείται δε να αναπτυχθεί 

ένα σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των δράσεων µε 

τη θέσπιση κριτηρίων που λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη διάσταση του φύλου. 

  

Βήµατα για τη λήψη µέτρων µε σκοπό της προώθηση της 

Συµφιλίωσης 

 

1. Προετοιµασία του προφίλ της Επιχείρησης (πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες 

εργαζόµενες, ανάγκες, θέσεις, ωράρια, συµβάσεις κλπ) 

2. ∆ιερεύνηση ιδιαίτερων αναγκών σε σχέση µε την οικογενειακή ζωή µέσω 

συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Στο τέλος αυτής της 

φάσης πρέπει να έχει γίνει γνωστό ποια θέµατα σε σχέση µε την εξισορρόπηση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής απασχολούν τους εργαζόµενους και πιθανώς 

περιορίζουν τις δυνατότητες των γυναικών να συµµετέχουν ισότιµα.  

3. ∆ιατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων που σταδιακά θα βελτιώσουν τις συνθήκες 

και θα διαµορφώσουν ένα εργασιακό περιβάλλον πιο φιλικό προς την οικογένεια. Οι 
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προτάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση µε υψηλά διευθυντικά στελέχη και 

να γίνουν αποδεκτές σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να µην υπάρξουν εµπόδια στην 

προβλεπόµενη εφαρµογή τους. 

4. Σε κάθε στάδιο σχεδιασµού και υλοποίησης  χρειάζονται αναλυτικές εκθέσεις που 

θα περιγράφουν αναλυτικά τα κριτήρια, τα βήµατα  και τα θετικά αποτελέσµατα της 

δράσης καθώς και πιθανές δυσκολίες που µπορεί να εµφανίστηκαν. 

5. Για κάθε επιτυχηµένη παρέµβαση χρειάζεται να υπάρχει δηµοσιοποίηση έτσι ώστε 

η παρέµβαση να γίνεται γνωστή, να δρα πολλαπλασιαστικά στο χώρο των 

επιχειρήσεων και να βοηθά στην αλλαγή της νοοτροπίας, των εργαζοµένων, του 

επιχειρηµατικού κόσµου και της κοινωνίας γενικότερα. 

6. Με βάση την υπάρχουσα εµπειρία στο τέλος κάθε Προγραµµατικής περιόδου 

αξιολογούνται τα αποτελέσµατα και µπαίνουν οι νέοι στόχοι, µε σκοπό η επιχείρηση 

να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο στον τοµέα της ισότητας µε όχηµα και αιχµή τις 

πολιτικές για τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.  

Με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν αλλά και µε την αξιοποίηση του τεράστιου 

πλούτου καλών πρακτικών από την Ευρωπαϊκή εµπειρία σε εταιρικό επίπεδο είναι 

δυνατόν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές να παίξουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόοδο της κοινωνίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών ενισχύοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και της ποιότητα της 

εργασίας τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής έχει δύο βασικές 

παραµέτρους, όπως φαίνεται από όλες τις µελέτες, τους οδηγούς καλών πρακτικών 
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και τα κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η µία παράµετρος είναι οι αλλαγές στην 

εργασία µε την εισαγωγή νέων συνθηκών λειτουργίας της αγοράς εργασίας που 

περιλαµβάνουν τα ευέλικτα ωράρια, την διεύρυνση της µερικής απασχόλησης, την 

ευκολότερη πρόσβαση σε γονικές άδειες από γυναίκες και άνδρες, την άρση των 

έµφυλων προκαταλήψεων, την προώθηση των γυναικών σε θέσεις επιχειρηµατικής 

ευθύνης κλπ. (είναι σηµαντικό να γίνουν έρευνες και να προωθηθούν συγκεκριµένες 

αλλαγές στη νοοτροπία που κυριαρχεί στις επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού 

τοµέα και οι οποίες εµποδίζουν τις γυναίκες να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και να 

έχουν ισότιµη συµµετοχή στην καριέρα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων). 

 Η δεύτερη παράµετρος αφορά στην εξασφάλιση  παροχής ποιοτικής φροντίδας στα 

παιδιά, τους ηλικιωµένους και άλλα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας, έτσι ώστε οι 

γυναίκες που είναι επιφορτισµένες µε την φροντίδα τους να µπορέσουν να 

αναζητήσουν εργασία, να διατηρήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να 

προχωρήσουν σε θέσεις ευθύνης, αξιοποιώντας την δηµιουργικότητα και τις 

δεξιότητές τους και εκτός της οικογένειας. Αυτή η δεύτερη παράµετρος συνδέεται 

άµεσα µε τα δηµοκρατικά-κοινωνικά αιτήµατα της ανακατανοµής των κοινωνικών 

ρόλων των φύλων στο εσωτερικό της οικογένειας (µε την υιοθέτηση και της 

κοινωνικής µητρότητας) αλλά και µε την αναδιανοµή και του ενδοοικογενειακού 

χρόνου υπέρ και των γυναικών. Εάν αυτό δεν συµβεί, αρκετά από τα θετικά µέτρα 

που προτείνονται (λχ. η µερική απασχόληση, ο ευέλικτος εργασιακός χρόνος, η 

τηλεργασία κλπ.) είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσουν τελικά κατά των γυναικών 

αναπαράγοντας αναχρονιστικά στερεότυπα σε σύγχρονες συνθήκες.  

 

Στο πλαίσιο της ∆ιακρατικής Σύµπραξη SEMELI οι Α.Σ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ (Ελλάδα) και ΕΛΑΝΗ (Κύπρος) ανέπτυξαν ενδιαφέρουσες και 

καινοτόµες δραστηριότητες στον τοµέα του σχεδιασµού και της υλοποίησης δράσεων 

που προωθούν την ισότητα των κοινωνικών φύλων µε έµφαση τη συµφιλίωση 

/εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής στο χώρο των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιχειρήσεων. Ο σκοπός των δράσεων αυτών είναι 

να τεθούν οι πολιτικές Ισότητας σε προτεραιότητα και να ανοίξει µια συζήτηση στο 

πλαίσιο των ΟΤΑ των Επιχειρήσεων και όχι µόνο σε όλα τα επίπεδα, για τη 

διερεύνηση και εφαρµογή µεθόδων και µέτρων που µπορούν να προωθήσουν 

καλύτερα την ισότιµη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην εργασία και την 
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οικογένεια, έτσι ώστε να αποκοµίσουν τα µέγιστα από αυτές τις κορυφαίες εκφράσεις 

της ζωής και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης. Τα οφέλη από µια τέτοια 

προσπάθεια θα είναι σηµαντικά τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  

 Η εµπειρία που απέκτησαν και οι δύο συµπράξεις αλλά και προτάσεις παραπέρα 

ανάπτυξής της αποτυπώνονται στον παρόντα  Ο∆ΗΓΟ  και αποτελούν ταυτόχρονα, 

στο µέτρο του δυνατού, εχέγγυο βιωσιµότητας της ΚΠ EQUAL και µετά την 

ολοκλήρωσή της και στις δύο χώρες  
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                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Σταθµισµένο διεθνές ερωτηµατολόγιο 
 
 
What is your job title? 
   
Are you married/do you have a partner living with you? 
 
Does your partner go out to work?  If yes, what job do they do? 
 
Do you have any children?  If yes, how many and how old are they? 
 
How do you/did you manage childcare? 
 
How far would you say your partner was involved? What about sharing childcare?  
Who 
does what? 
 
Do you have any other caring* responsibilities (parents, spouse/partner, other relative, 
friend)? Have you been a carer in the past? 
 
If yes, can you tell me more about it? Who do or did you care for? How do you or did 
you manage?  Do the people you care for have any other help? 
 
If no, do you think you might ever have to provide care for someone? 
 
What is your highest educational qualification? 
 
What is/was your father's main paid job? 
 
What is/was your mother's main paid job? 
 
Going back to your schooldays, can you remember if you had any ideas or ambitions 
about what you wanted to do when you left school? Any particular occupation or 
career, travel, marriage and family, anything else? 
 
Was there anyone who particularly encouraged you when you were younger?  
Teacher, family member, friend, anyone else? 
 
Did they encourage you to do anything in particular? 
 
When you were thinking about what job to do, did you ever think about how it might 
fit in with your family and domestic life? 
 
What year were you born? 
 
Going back over your adult life - can I just go through with you the kinds of things 
you've done?   (Fill in a lifeline for each interviewee.) 
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Do you think of yourself as a 'career' person? Probe on careers within the 
organization. 
 
If has taken maternity leave: do you think this had any impact on how you were seen 
at work?  How did you feel about this? 
 
If hasn't taken maternity leave: do you think it's difficult for women to get back into 
work after maternity leave? 
 
If has taken employment breaks: how did you feel about this at the time? 
If hasn't taken employment breaks: do people ever take employment breaks?  How 
does it work out? 
 
If has taken employment breaks: did you ever consider not taking these breaks? 
 
If hasn't taken breaks: would you ever consider taking a break? 
 
If has taken employment breaks: has taking a break caused any problems as far as 
work was concerned? How did you feel about going back? 
 
If hasn't: have you ever considered taking a break from work?  If so, why didn't you 
take a career break in the end?  Do you think it would make a difference to your 
career prospects if you did? 
 
Are you happy with the way your career (working life) has gone so far? 
 
Would you like to go further? Are there good career prospects within the 
organization? What are they? 
 
And how about the family/domestic side of things - are you happy with the way 
things have gone? 
 
How long have you been with your current employer? 
 
How many hours a week do you usually work? Is that how many you are contracted 
to work? 
 
In general, do you think people work longer hours nowadays?  Why do you think this 
is? 
 
Would you call the organization you work for 'family friendly’?  By 'family-friendly' 
policies we mean how easy does your employer make it for people to balance their 
work and family responsibilities? 
 
And what about your workmates  how do they react to people who have childcare 
responsibilities or are caring for older or disabled people?   Do you think enough or 
too much is done to accommodate people with caring responsibilities? 
 
For carers: how have your managers (past and present) reacted to your caring 
responsibilities?  Probe on problems with time. Do other managers react the same 
way? 
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For non-carers: how do your managers tend to treat people with caring 
responsibilities?  Do other managers behave the same way? Probe on problems with 
cover. 
 
For carers: how do you feel about taking time off for family or domestic reasons? Do 
you ever feel guilty re colleagues, management? 
 
For non-carers: how do you feel about other people taking time off for family or 
domestic reasons? 
 
As far as your present workplace is concerned - would you have any suggestions for 
how things might be improved? 
 
Roughly, what is your annual household income? 
Less than €25676,14 
€25677,85-€34234,85 
€34236,56-€51352,28 
€51353,99-€68469,70 
€68471,41-€85587,13 
More than €85587,13 
Prefer not to say 
 
Looking back over the things we've talked about, are there any things you would like 
to add? Do you think we have left anything out? 
 
Thank you very much (and reassure of confidentiality). 
 
May we contact you again?  If so, check that the contact details are correct. 
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