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Περίληψη  
 
Ο ρόλος της γυναίκας έχει εξελιχθεί µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς. Με ρυθµούς που έχουν 

οδηγήσει σε σοβαρές κοινωνικές µεταβολές. Η γυναίκα σήµερα έχει ξεπεράσει τα 

παλιά κατεστηµένα στερεότυπα. Είναι σαφές ότι οι γυναίκες έχουν διεκδικήσει και 

έχουν κατακτήσει πολλά προνόµια που τα δικαιούνταν αλλά δεν τους παρέχονταν. Ο 

δρόµος που διανύσαµε από την δεκαετία 50’ µέχρι σήµερα είναι µακρύς αλλά 

απέχουµε πολύ από το τέλος της διαδροµής. Οι γυναίκες µπορεί να κατέκτησαν την 

απελευθέρωση και την χειραφέτηση τους αλλά δεν µπορούν να ισχυριστούν ότι η 

ισότητα µεταξύ των δύο φύλων είναι γεγονός. Η διαφορά, η διάκριση, η 

ανισοκατανοµή αποτελούν βασικά συστατικά της καθηµερινής ζωής των γυναικών. 

 

Είναι κοινός τόπος πως οι γυναίκες όταν βρεθούν σε συνθήκες πραγµατικής ισότητας 

και αξιοκρατίας τα καταφέρνουν εξίσου καλά µε τους άντρες. Ωστόσο,  τα εµπόδια 

που συναντούν οι γυναίκες όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και αναζητήσουν 

εργασία είναι πολλά και συχνά ανυπέρβλητα, ενώ εδράζονται στην ίδια τη δοµή των 

σύγχρονων κοινωνιών µας. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες  έχουν διαµορφωθεί και σε 

µεγάλο βαθµό λειτουργούν κατά τρόπο που αποκλείει τις γυναίκες από θέσεις 

ευθύνης. 

 

Είναι βέβαιο πως η απουσία των γυναικών από την διαµόρφωση και την λήψη των 

αποφάσεων συντελεί στην διαιώνιση των διακρίσεων λόγω φύλου, στην 

περιθωριοποίηση καυτών κοινωνικών θεµάτων στην οικονοµική υστέρηση, αλλά και 

στην λειψή λειτουργία  των δηµοκρατικών θεσµών. Οι  συνεχιζόµενες διακρίσεις και 

ανισότητες εις βάρος των γυναικών, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα φαινόµενα βίας 

και  η προβολή στρεβλών προτύπων από τα ΜΜΕ, συνιστούν ένα πλέγµα 

προβληµάτων που συνδέεται µε την ανεπαρκή συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων. 

 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 50 χρόνια, η θέση της γυναίκας όσον αφορά τον 

ευρύτερο κοινωνικό της ρόλο, άλλαξε ριζικά. Όροι όπως δικαιώµατα των γυναικών, 

ισότητα, ίσες ευκαιρίες, ίση µεταχείριση αποτελούν πιο σηµαντικά σηµεία της 

ηµερήσιας διάταξης και συνιστούν κρίσιµο τµήµα της εθνικής και ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας. 
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Επιπρόσθετα µπορούµε να τονίσουµε ότι το ανθρώπινο δυναµικό έχει σηµαντικό 

ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν πολλά 

περιθώρια για να αξιοποιηθεί το γυναικείο εργατικό δυναµικό, µε την ενθάρρυνση 

ακόµα περισσότερων γυναικών για µεγαλύτερη και ενεργότερη συµµετοχή τους στην 

αγορά εργασίας. Μια συµµετοχή ,όµως,  που να βασίζεται στην ισότιµη 

αντιµετώπιση, στην ίση µεταχείριση και στην ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας. 

 

Θα πρέπει ωστόσο να τονίσουµε ότι  κατά την  τελευταία εικοσαετία η θέση της 

γυναίκας στην αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Κατά   

την τελευταία εικοσαετία το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έχει παρουσιάσει 

σηµαντική αύξηση. Οι βελτιώσεις αυτές αντανακλούν τον αναβαθµισµένο ρόλο των 

γυναικών στην εργασία, τα ψηλά επίπεδα µόρφωσης που έχουν επιτύχει, και τη 

σχετική αλλαγή στη νοοτροπία των ατόµων, των εργοδοτών και της κοινωνίας 

γενικότερα. Παρόλα αυτά πρέπει  να γίνουν σηµαντικά βήµατα ακόµη, ώστε να 

αποκτήσει η γυναίκα µια απόλυτα ισότιµη θέση στην αγορά εργασίας και στην 

κοινωνία γενικότερα. 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Ι) Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 
 
Η ίση συµµετοχή των γυναικών και αντρών σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας είναι 

βασική για µία βιώσιµη ανάπτυξη και δηµοκρατία. Ωστόσο, ο φιλόδοξος αυτός 

στόχος απέχει πολύ από την πραγµατικότητα παρά τις ουσιαστικές προόδους των 

τελευταίων 40 ετών εφόσον η αγορά εργασίας εξακολουθεί να ευνοεί τους άντρες σε 

σχέση µε τις γυναίκες. Έτσι οι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής αντελήφθησαν ότι 

η σχέση µεταξύ αντρών και γυναικών χρειάζονταν ριζική αναθεώρηση, ονοµάζοντας 

το µέσο αυτό « προσέγγιση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου».Η 

ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου αναγνωρίζει ότι πρωτοβουλίες που 

προορίζονται ειδικά για γυναίκες που είναι συχνά στο περιθώριο που αν και 

απαραίτητες δεν επαρκούν από µόνες τους για την επίτευξη µιας σηµαντικής 

αλλαγής.  

 

Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου: 

 ∆εν είναι ένα θέµα που αφορά µόνο τις γυναίκες 

 ∆εν είναι προς όφελος µόνο των γυναικών 

 Είναι µια δυναµική διαδικασία προς αντιµετώπιση των ανισοτήτων που 

µπορούν να οδηγήσουν στη διακριτική µεταχείριση των δύο φύλων 

 Προϋποθέτει την αναγνώριση των προσωπικοτήτων των αντρών και γυναικών 

 Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές στις ζωές των αντρών και γυναικών και 

εποµένως οι ανάγκες και  οι εµπειρίες διαφέρουν 

 

Ο στόχος  της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου είναι να συµπεριληφθεί η 

ισότητα των φύλων σε αυτήν την κυριαρχούσα τάση της κοινωνίας ώστε γυναίκες και 

άντρες να αποκοµίζουν τα ίδια οφέλη. Περιλαµβάνει την εξέταση κάθε σταδίου µιας 

πολιτικής-σχεδιασµός, υλοποίηση, παρακολούθηση και εξέταση- για την προώθηση 

της ισότητας µεταξύ αντρών και γυναικών. 

 

II) Ισότητα των φύλων: οι διαφορετικές συµπεριφορές και ανάγκες των γυναικών 

και αντρών εκτιµώνται και ενθαρρύνονται µε ίσο τρόπο και δεν οδηγούν σε 

διαφορετικές καταστάσεις που ενισχύουν την ανισότητα 
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III) Σχέσεις µεταξύ φύλων: η αλληλεξάρτηση µεταξύ γυναικών και αντρών. Αυτό 

υπονοεί ότι οι αλλαγές για τις γυναίκες προϋποθέτουν αλλαγές για τους άντρες και 

αντίστροφα 

 

IV) ∆ιάκριση: συµβαίνει όταν η µεταχείριση ενός ατόµου ή οµάδας ατόµων είναι 

λιγότερο ευνοϊκή απ’ότι ένα άλλο άτοµο ή οµάδα ατόµων λόγω φυλής, χρώµατος, 

εθνικής ή κρατικής καταγωγής, φύλου ή συζυγικής κατάστασης, αναπηρίας, 

θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιµήσεων ή κάποιο άλλο 

κύριο χαρακτηριστικό.   

 

V) Γυάλινη οροφή: ο όρος υιοθετήθηκε το 1986 από δηµοσιογράφους της 

εφηµερίδας Wall Street Journal µε στόχο να περιγράψουν τα τεχνητά ή ορατά 

εµπόδια που σταµατούν την επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών στις ανώτερες 

θέσεις της ιεραρχίας των επιχειρήσεων.  Ο υπολογισµός του εύρους της γυάλινης 

οροφής αποτυπώνει το βαθµό δυσκολίας που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες 

προκειµένου να καταφέρουν µε προωθήσουν την καριέρα τους σε αντίστοιχα επίπεδα 

µε αυτά των αντρών συναδέλφων τους.  
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Ιστορική Αναδροµή του γυναικείου κινήµατος 
 
I) Η ιστορική ρίζα του γυναικείου κινήµατος και η ανάπτυξή του σε Ευρώπη- 
Αµερική – Ελλάδα.  
 
 
Το ζήτηµα της γυναικείας ανισοτιµίας είναι ζήτηµα χιλιάδων χρόνων. ∆εν υπήρχε, 

ωστόσο, από την αρχή της ύπαρξης της ανθρώπινης κοινωνίας, υπήρχε από τότε που 

το πρωτόγονο κοινοτικό σύστηµα δίνει τη θέση του στο δουλοκτητικό. Λέγοντας 

«γυναικείο ζήτηµα», εννοούµε την πλευρά εκείνη του γενικού κοινωνικού ζητήµατος 

που εκφράζει την καταπίεση και ανισοτιµία του γυναικείου φύλου και είναι κάτι που 

αφορά όλες τις ταξικές κοινωνίες. 

 

Στο πρωτόγονο κοινοτικό-κοινοβιακό σύστηµα κυριαρχούσε ο φυσικός καταµερισµός 

εργασίας ανάµεσα στα δύο φύλα. Η γυναίκα στο συλλογικό κοινοτικό  νοικοκυριό 

είχε την ευθύνη της συλλογής των καρπών, της φύλαξης της τροφής και τη φροντίδα 

όλων των παιδιών της κοινότητας. Εξαιτίας της πολυγαµίας ανάµεσα στα δύο φύλα, η 

αναγνωρισιµότητα του παιδιού µπορούσε να γίνει µόνο µε τη µητρική γραµµή. Έτσι 

διαµορφώθηκε το µητριαρχικό δίκαιο. Η µητρότητα έδινε στη γυναίκα ένα 

προβάδισµα έναντι του άντρα, χωρίς όµως αυτό να συνιστά σχέση εκµετάλλευσης. 

Γυναίκες και άντρες ήταν ισότιµοι κοινωνικά, γιατί υπήρχε κοινωνική ιδιοκτησία  και 

ισότιµες κοινωνικές σχέσεις.    

 

Η Βιοµηχανική επανάσταση άνοιξε το δρόµο για να βγουν οι γυναίκες από το στενό 

οικογενειακό χώρο προς την εργασία, το εργοστάσιο όπου µπορούσαν να 

προσφέρουν εργασία µε χαµηλή αποζηµίωση και χωρίς διαµαρτυρίες. Παράλληλα 

διατυπώθηκαν στοχασµοί για ίσα δικαιώµατα από στοχαστές του ∆ιαφωτισµού. Στη 

Γαλλία ο Condorcet που είχε αναλάβει την ευθύνη για τη διατύπωση του 

Συντάγµατος, περιέλαβε ειδική ρήτρα για την ισότητα των δικαιωµάτων και το 

αίτηµα ψήφου των γυναικών. 

 

Από τα µέσα του 19ου αιώνα το κίνηµα των γυναικών γίνεται πιο αισθητό στη 

Βρετανία. Το 1866 Άγγλος βουλευτής παρουσιάζει Υπόµνηµα Γυναικών για το 

δικαίωµα ψήφου. Ο John Stuart Mill, γνωστός πολιτικός φιλόσοφος, εισάγει ένα 

αίτηµα στο βιβλίο του « Η υποδούλωση των γυναικών»: ισότητα στις αµοιβές, είσοδο 

σε όλα τα επαγγέλµατα, νοµική και πολιτική ισότητα. 
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Το 1903 σχηµατίστηκε η πρώτη γυναικεία οργάνωση διεκδικήσεων: Women’s Social 

and Political Union, η οποία υιοθετεί ως µέθοδο διεκδικήσεων την πάλη. Από τις 

αρχές του 20ου αιώνα άρχισε σταδιακά η επίσηµη αναγνώριση του δικαιώµατος 

ψήφου για τις γυναίκες. Κατά την διάρκεια του Μεσοπολέµου και κυρίως µετά το Β΄ 

Μεγάλο Πόλεµο το δικαίωµα ψήφου για τις γυναίκες έχει γενικευτεί όχι όµως και το 

δικαίωµα ίσης αµοιβής. 

 

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά ακούστηκε το σύνθηµα ψήφος στις γυναίκες το 1887. 

Ωστόσο µόλις το 1930 επί κυβέρνηση Βενιζέλου αναγνωρίστηκε το δικαίωµα ψήφου 

µε πολύ περιοριστικούς όρους. Κατά την διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης η 

συµµετοχή γυναικών επηρέασε την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης για 

να αναγνωρίσει τυπικά και νοµικά την ισότητα γυναικών προς τους άντρες. Στις 

εκλογές για το Εθνικό Συµβούλιο εκλέχθηκαν και γυναίκες ως εθνοσύµβουλοι. 

Οριστικά το θέµα λύθηκε µετά τον Εµφύλιο µε το Σύνταγµα του 1952 και στη 

δεκαετία του 50 η κοινωνία µας ανέδειξε την πρώτη βουλευτίνα, την Ελένη  Σκούρα, 

και την πρώτη υπουργό, τη Λίνα Τσαλδάρη. 1

 

II) Σχολές φεµινιστικής προσέγγισης  

 

Φιλελεύθερη: Ίσα δικαιώµατα, ίσες υποχρεώσεις: Επιχειρηµατολογεί ότι οι 

γυναίκες διαθέτουν ακριβώς τις ίδιες ικανότητες µε τους άνδρες και ότι η 

ανδροκρατία στους στρατιωτικούς θεσµούς  αποτελεί διάκριση κατά των γυναικών. 

Οι γυναίκες έχουν το δικαίωµα της συµµετοχής σε όλους τους κοινωνικούς και 

πολιτικούς ρόλους χωρίς καµία διάκριση λόγω φύλου. Ο αποκλεισµός των γυναικών 

από τις διεθνείς σχέσεις και από τις θέσεις ευθύνης είναι άδικος. Οι φιλελεύθεροι/ες 

δεν πιστεύουν ότι η συµµετοχή των γυναικών θα άλλαζε τα βασικά χαρακτηριστικά 

του διεθνούς συστήµατος, ούτε την εξωτερική πολιτική των χωρών, ούτε ότι θα 

καταργούσε τον πόλεµο.  Οι φιλελεύθεροι επίσης απορρίπτουν την ιδέα, ότι οι 

γυναίκες είναι πιο φιλειρηνικές από τους άνδρες (Goldstein,2001). 

 

 Μαρξιστική:  Η εξέταση της γυναικείας απασχόλησης οδήγησε τους µαρξιστές στο  

συµπέρασµα, ότι η οικιακή εργασία δεν είναι και τόσο σηµαντική, γι αυτό υποτιµάται 

                                                 
1 http://www.siatistanews.gr/2005/0305/0305_0803.html 
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από το καπιταλιστικό σύστηµα. Η εξιδανίκευση της οικογένειας απέκρυψε τις 

πραγµατικές σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στην ιδιωτική και τη δηµόσια σφαίρα και 

µετέτρεψε τις γυναίκες και τα παιδιά σε ιδιοκτησία των ανδρών (Steans and Pettiford, 

2003).   

 

Σοσιαλιστική/Σοσιαλδηµοκρατική: Ο καπιταλισµός και η πατριαρχία ευθύνονται 

για τη καταπίεση των γυναικών. Συνδυάζει τη Μαρξιστική ανάλυση µε την  ανάλυση 

της πατριαρχίας και πιστεύει,  ότι µια «κρίσιµη» µάζα  γυναικών στους θεσµούς 

εξουσίας µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου. 

 

Ριζοσπαστική: Ασκεί  κριτική προς τη φιλελεύθερη σχολή, και την κατηγορεί ότι 

επιζητεί ισότητα µέσα στην ανδροκρατία. 

 

Κριτική: Έχοντας ως βάση  τις ριζοσπαστικές ιδέες, δίνει έµφαση στην πατριαρχική 

φύση των κοινωνικών και πολιτικών θεσµών. 

 

Μεταµοντέρνα: απορρίπτει τον φιλελευθερισµό-σχέσεις φύλων έκφραση των 

σχέσεων εξουσίας. Απορρίπτει επίσης τη  µεταφορά της ∆υτικής εµπειρίας στις άλλες 

χώρες. 2

 

 III) Η Παγκόσµια Πορεία Γυναικών 
 
Στις ηµέρες µας η συνέχεια του γυναικείου κινήµατος λαµβάνει χώρα µέσω της 

εκπροσώπησης της Παγκόσµιας Πορείας Γυναικών. Οι στόχοι που έθεσε η Π.Π.Γ 

είναι: 

 Να συντηρήσει ένα ευρύ κίνηµα αλληλεγγύης ανάµεσα στις γυναικείες 

οµάδες βάσης, ώστε η πορεία να αποτελέσει ένα θετικό βήµα από τις γυναίκες 

του κόσµου. 

 Να προάγει την ισότητα µεταξύ γυναικών και αντρών  

 Να υποστηρίξει µια διαδικασία λαϊκής επιµόρφωσης, ώστε όλες οι γυναίκες 

να µπορούν να αναλύσουν τα αίτια της καταπίεσης τους, 

 Να φωτίσει τα κοινά αιτήµατα που προκύπτουν από το παγκόσµιο γυναικείο 

κίνηµα  

                                                 
2 www.karamanou.gr/gr/uploads/Documents/GENDER%20IN%20IR-%20fianl%204.7.2005.doc 
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 Να ασκήσει πολιτική πίεση σε κυβερνήσεις και διεθνείς πολιτικούς 

οργανισµούς ώστε να  θεσµοθετήσουν τις απαραίτητες αλλαγές για τη 

βελτίωση της θέσης των γυναικών  

 Να καταγγείλει τους διεθνείς οικονοµικούς και στρατιωτικούς οργανισµούς 

που ευθύνονται για την περιθωριοποίηση των γυναικών. 

 Να πιέσει την κοινή γνώµη, τους δηµόσιους φορείς και τα κοινωνικά 

κινήµατα να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές για την βελτίωση της θέσης των 

γυναικών  

 Να κάνει ένα άνοιγµα σε καινούργιους τύπους οικογένειας, µε συλλογική 

ευθύνη για τα παιδιά, τους ηλικιωµένους κ.λ.π3 

                                                 
3 http:wwwporeiagynaikon.gr/idrytiko/idr_1.htm 
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Ι ) Γυναίκα και Επιχειρηµατικότητα 

 

Το θέµα «Γυναίκα και Επιχειρηµατικότητα» αποτελεί στην χώρα µας ένα νέο ζήτηµα 

στον σχεδιασµό πολιτικής. Σε επίπεδο πολιτικής, ο στόχος της προώθησης της 

επιχειρηµατικότητας των γυναικών, βρίσκεται κάτω από τους στόχους της προαγωγής 

της ισότητας των δύο φύλλων, και της προώθησης της απασχόλησης. Οι πολιτικές 

αυτές έχουν την προέλευσή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και η οποία για την 

εξυπηρέτησή τους, έχει ορίσει συγκεκριµένους όρους στις χρηµατοδοτήσεις του Γ΄ 

ΚΠΣ.  

 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει ενισχυθεί η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, αλλά και στη διοίκηση και την ιδιοκτησία επιχειρήσεων. Μετά τη µαζική 

συµµετοχή των γυναικών στον εργατικό πληθυσµό, που έλαβε χώρα κατά τον Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο και συνεχίστηκε στις επόµενες δεκαετίες της µαζικής παραγωγής, 

σειρά πήρε ο επιχειρηµατικός χώρος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δηµιουργηθεί 

προγράµµατα που παρέχουν κίνητρα στη γυναίκα να ασχοληθεί µε τη δηµιουργία 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όχι µόνο για να µειωθεί η ανεργία, αλλά και για να 

αµβλυνθούν ορισµένα κοινωνικά προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από την 

εξαρτηµένη εργασία των γυναικών-µητέρων.  

 

Είναι γνωστό ότι στις γυναίκες τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλότερα και τα ποσοστά 

απασχόλησης χαµηλότερα συγκριτικά µε τους άνδρες ανάλογων εκπαιδευτικών 

προσόντων. Οι γυναίκες δεν είναι ενσωµατωµένες στην αγορά εργασίας τόσο όσο οι 

άνδρες. Γενικά, οι θέσεις εργασίας τους είναι λιγότερο τακτικές και ασφαλείς, ενώ 

επιβαρύνονται περισσότερο από τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώµενων 

προσώπων, που σηµαίνει ότι υπάρχουν ακόµη σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά το 

φύλο στην αγορά εργασίας. Σε λίγους τοµείς οι γυναίκες έχουν επιτύχει, σε γενικές 

γραµµές, την ισοτιµία τους µε τους άνδρες. 

 

Σχεδόν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παραµένει 

συστηµατικά υψηλότερο σε σχέση µε αυτό των ανδρών , ενώ η µακροχρόνια ανεργία 

πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. Η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης µεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 20%.  Τα 

ποσοστά απασχόλησης των γυναικών παραµένουν χαµηλά σε πολλά κράτη µέλη . Η 
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µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρείται στην Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιταλία, όπου η διαφορά είναι µεγαλύτερη από 30%. 

 

    Από τη δεκαετία του 1970 άρχισαν οι γυναίκες να επιλέγουν συστηµατικά την 

επιχειρηµατική καριέρα ως εναλλακτική προς την εξαρτηµένη εργασία-απασχόληση, 

ενώ η δεκαετία του 1980 είναι αυτή, στη διάρκεια της οποίας εµφανίστηκαν οι 

περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες. Οι περισσότερες των γυναικών στρέφονται σε 

επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα, µε κυρίαρχη την παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

και το λιανικό εµπόριο.  

 

Τέλος, οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης επιλέγουν 

κυρίως επιχειρήσεις που έχουν παραδοσιακή σχέση µε την εργασία των γυναικών στο 

σπίτι (π.χ. βιοτεχνία επίπλων, ενδυµάτων). 

 

Οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι, σε γενικές γραµµές, µικρότερης ηλικίας από τους 

άνδρες. Αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι οι περισσότερες από τις 

γυναίκες ακολούθησαν επιχειρηµατική καριέρα στρεφόµενες στον τριτογενή τοµέα, 

που είναι και ο σχετικά νεότερος της ελληνικής οικονοµίας. 

Επιπλέον, Οι γυναίκες επιχειρηµατίες προτιµούν είτε να ιδρύουν µόνες τους τις 

επιχειρήσεις ή να συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση και δεν στρέφονται τόσο 

στην εξαγορά των επιχειρήσεων όσο οι άνδρες.  

 

 Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονίσουµε ότι στην Ελλάδα το οικονοµικό περιβάλλον και 

η έλλειψη µέτρων στήριξης και κινήτρων για την λειτουργία της οικογένειας ως 

παραγωγικής µονάδας, δηµιούργησε και δηµιουργεί δυσάρεστα αποτελέσµατα. 

Τουλάχιστον για την τελευταία 25ετία κυριαρχεί το αµείλικτο δίληµµα της επιλογής 

των γυναικών µεταξύ εργασίας ή παιδιών. 

 

 Στο σηµείο αυτό θεωρείτε σκόπιµο να αναφερθούν τα ακόλουθα που δηµοσιεύτηκαν 

µέσα στο 2005 :Πρώτον, Η Ελλάδα ως χώρα καταρρέει δηµογραφικά εφόσον το 

ποσοστό των νέων παιδιών ηλικίας 14 ετών εξακολουθεί να µειώνεται δραµατικά, 

ενώ συγχρόνως αυξάνεται αλµατωδώς το ποσοστό των ηλικιωµένων άνω των 65 

χρόνων. ∆εύτερον, ένας στους τρεις Έλληνες στον ιδιωτικό τοµέα εργασίας 

αντιµετωπίζει την αναζήτηση εργασίας  ως ανασχετικό παράγοντα για την απόκτηση 
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παιδιών. Εκφράζουν δε ανησυχία, για το αν µπορούν λόγω  της οικονοµικής 

επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισµού να διακόψουν προσωρινά την 

επαγγελµατική καριέρα τους για να αποκτήσουν παιδιά.  

 

 Επιπρόσθετα, ως κορυφαίο πρόβληµα στην επαγγελµατική εξέλιξη των γυναικών 

καταγράφεται η δυσκολία των καθηκόντων της µητέρας και συζύγου µε τις 

απαιτήσεις καριέρας. Η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών που συµµετείχαν 

στην έρευνα του ∆ικτύου Γυναικών Επιχειρηµατιών, σε ποσοστό 89,9%, δηλώνει ότι 

ο ρόλος στο σπίτι έρχεται σε αντίθεση µε τον επαγγελµατικό ρόλο και αυτό οδηγεί σε 

µειωµένες δυνατότητες επαγγελµατικής επιτυχίας σε αντίθεση µε τους άνδρες που δεν 

έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις.  

 

Η συµµετοχή της γυναίκας στην οικονοµική διεργασία είναι ένα πρόβληµα σύµφυτο 

µε την ίδια τη φύση της γυναίκας. Το µεγάλο όµως αυτό πρόβληµα έχει τις ρίζες του 

και στην µικρή συµµετοχή της γυναίκας στα “κοινά”, στα κέντρα λήψης των 

αποφάσεων. Και αυτό δηµιουργεί στρεβλώσεις όχι µόνο στις κατευθύνσεις των 

πολιτικών που αποφασίζουν, αλλά και στη µη ανάδειξη του γυναικείου προτύπου 

στην κοινωνία ως µιας οντότητας ισότιµης µε τον άνδρα.  

 

Η πολιτεία µε τη συνδροµή και των επιχειρήσεων πρέπει να στηρίζει το πάντρεµα 

οικογενειακής λειτουργίας της γυναίκας και επαγγελµατικής συµµετοχής γιατί το 

πρόβληµα της υπογεννητικότητας  είναι κρίσιµο, ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Τα 

οποιαδήποτε µέτρα για τη συµµετοχή της γυναίκας στο οικονοµικό γίγνεσθαι πρέπει 

να δηµιουργούν και τις  προϋποθέσεις για την “πληθυσµιακή” αύξηση της 

οικογένειας. 

 

Τέλος ,για τις εργαζόµενες στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, πρέπει να 

υπάρξουν και ιδιαίτερα µέτρα που να εξισορροπούν τις δυσκολίες που 

δηµιουργούνται από τις υποχρεώσεις των γυναικών – µητέρων, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται και η  διατηρησιµότητα της παρουσίας τους στην επιχείρηση.4 Επίσης 

θα πρέπει να εξαλειφθούν οι παρακάτω παράγοντες που εµποδίζουν την ανέλιξη των 

γυναικών στις επιχειρήσεις. 
                                                 
4 Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε στις 1/11/2005 Οµιλία του προέδρου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε ∆ηµήτρη 
Ασηµακόπουλου 
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 Μερικοί από τους παράγοντες που εµποδίζουν την ανέλιξη των γυναικών στις 

επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθοι: 

 

• Οι διαδροµές καριέρας 

Η συµβουλευτική καριέρας για τους άντρες δίνει έµφαση στην αναγκαιότητα να 

σχεδιάσουν µια µακροχρόνια επαγγελµατική καριέρα ενώ οι γυναίκες ενθαρρύνονται 

να συγκεντρωθούν στην τρέχουσα θέση εργασίας. 

 

• Η κουλτούρα της επιχείρησης 

Η κουλτούρα µιας επιχείρησης καθορίζει και το προφίλ του ιδανικού µάνατζερ καθώς 

και το φύλο που ταιριάζει σε αυτές τις θέσεις , µε αποτέλεσµα οι γυναίκες να 

αισθάνονται ότι οι άντρες είναι καταλληλότεροι για υψηλόβαθµες θέσεις. 

 

• Η περιγραφή των θέσεων εργασίας 

Η περιγραφή µιας θέσης εργασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να την καθιστά 

ελκυστική στις γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται περισσότερο για το περιεχόµενο της 

θέσης και όχι τόσο για το κύρος. Η απαιτούµενη εµπειρία να συµπεριλαµβάνει 

δεξιότητες και στοιχεία επαγγελµατικής συµπεριφοράς και να µην επικεντρώνεται 

µόνο στα χρόνια προϋπηρεσίας 

 

• Η υποκειµενικότητα στις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων 

Οι συνεντεύξεις και τα τεστ επιλογής δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

προκαταλήψεις για τα φύλα . 
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ΙΙ ) Νέα Γυναίκα και απασχόληση 

 

Οι νέες γυναίκες ηλικίας 15-29 ετών ανέρχονταν το 2003 στις 943.400  και 

αποτελούσαν το 20% των γυναικών ηλικίας άνω των 15 ετών και περίπου το ήµισυ 

(49,1%) των νέων ανδρών και γυναικών µε την ίδια ηλικία. Το ποσοστό των νέων 

γυναικών που δεν ήταν ενταγµένο στην οικονοµική ζωής της χώρας (53,8%), ήταν 

µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των γυναικών (62,2%) και ήταν 

µεγαλύτερο σε σχέση µε αυτό των νέων ανδρών (48,1%).  

 

Οι νέες γυναίκες που βρίσκονταν στην αγορά εργασίας αποτελούσαν περίπου το 1/4 

και λιγότερο από το 1/5 των γυναικών που βρίσκονταν στην αγορά εργασίας (24,5%) 

και των γυναικών που δεν ήταν ενταγµένες στην οικονοµική ζωή της χώρας (17,3%), 

ενώ η συµµετοχή τους στο σύνολο των νέων διαµορφώνονταν σε 43,7% και 54,8% 

αντίστοιχα. Το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών ξεπερνούσε το 1/4 του 

εργατικού δυναµικού (26,3%) και ήταν µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα του συνόλου 

των νέων και των νέων ανδρών (19,4% και 14,0% αντίστοιχα). 

 

Η συµµετοχή των νέων ανέργων γυναικών (περί τις 114.800) δεν ξεπερνούσε το 

ήµισυ του συνόλου των ανέργων γυναικών (47,4%) ενώ πλησίαζε το 60,0% του 

αριθµού των νέων ανέργων. Σε σχέση µε το σύνολο των ανέργων γυναικών η 

κατάσταση των νέων γυναικών µπορούσε να χαρακτηριστεί "καλύτερη" καθώς οι 

άνεργες γυναίκες αποτελούσαν το 61,7% του συνολικού αριθµού των ανέργων, και το 

64,0% των ανέργων πάνω από 30 ετών. 

 

Η απασχόληση των νέων γυναικών (περί τις 321.500) αντιστοιχούσε στο 21,0% των 

γυναικών και στο 40,0% των νέων που απασχολούνταν. Η αναλογία των νέων 

γυναικών στο σύνολο των νέων ήταν µεγαλύτερη έναντι της συµµετοχής του συνόλου 

των γυναικών και των γυναικών που ήταν πάνω από 30 ετών και απασχολούνται 

(38,4% και 38,0%) στα αντίστοιχα σύνολα. 5

 

2.  Το εργατικό δυναµικό των νέων γυναικών και το επίπεδο εκπαίδευσης  

 

                                                 
5Περιοδικό ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Τεύχος 103, Φεβρουάριος 2004  
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Το εργατικό δυναµικό των νέων, συνολικά, χαρακτηρίζεται από υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο καθώς το 90% των νέων έχει δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ανώτερες ή 

ανώτατες σπουδές (57,1% και 32,3% αντίστοιχα). Το ποσοστό των νέων γυναικών µε 

τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προσόντα πλησιάζει το 95% του εργατικού δυναµικού 

των νέων γυναικών, µε το ήµισυ σχεδόν των νέων γυναικών να έχει δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και το 44% διαθέτει τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

Στην εξέταση των κατηγοριών του εργατικού δυναµικού, απασχολούµενοι - άνεργοι, 

των νέων γυναικών παρατηρούµε ότι η συµµετοχή των νέων γυναικών µε 

τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι ακόµα µεγαλύτερη στην απασχόληση (46%), ενώ η 

συµµετοχή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερη στους ανέργους 

(55,6%).  

 

Το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι 

µικρότερο του µέσου των νέων γυναικών (22,3% έναντι 26,3%), και µεγαλύτερο στις 

άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες, (δευτεροβάθµια εκπαίδευση 29,5%, πρωτοβάθµια 

29,0% και καθόλου σχολείο 28,0%). Σε αντίστροφη κατεύθυνση κυµαίνονται τα 

αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας για τους νέους άνδρες. 

 

Η µείωση του εργατικού δυναµικού των νέων συντελείται σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθµίδες µε εξαίρεση αυτής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ στη συνολική 

απασχόληση αυξάνεται και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση όπου αυξάνεται το εργατικό δυναµικό των νέων γυναικών, καθώς και των 

νέων, οι αυξήσεις οφείλονται σε µεγάλο βαθµό (92%), στην µεταβολή της 

απασχόλησης, έναντι της µεταβολής των ανέργων (8%). 

 

Η αρνητική µεταβολή του εργατικού δυναµικού των νέων µε δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην µείωση των νέων γυναικών έναντι των 

νέων ανδρών (85%, 15%), ενώ µείωση των νέων απασχολούµενων µε δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση έχουµε µόνο στις νέες γυναίκες. 
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2) Η απασχόληση των νέων γυναικών 

i.Πλήρης  και µερική απασχόληση 

 

Η απασχόληση συνολικά των γυναικών χαρακτηρίζεται από µεγάλα ποσοστά µερικής 

απασχόλησης, καθώς συµµετέχουν σε αυτήν την µορφή εργασίας µε ποσοστό πολύ 

µεγαλύτερο (68,0%) έναντι της µέσης συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση 

(38,4%). Οι νέες γυναίκες που απασχολούνται µε µερική αποτελούν το 1/4 του 

συνόλου των γυναικών που απασχολούνται µε αυτή την µορφή απασχόλησης, ενώ το 

ποσοστό στους νέους άνδρες πλησιάζει το 1/3 των ανδρών που απασχολούνται µε 

αυτή την µορφή απασχόλησης (32,1%)  . 

 

Οι λόγοι που ωθούν την απασχόληση των γυναικών σε αυτήν την µορφή εργασίας, 

(στοιχεία Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 2002 β΄ τριµήνου), έχουν σχέση κυρίως µε 

την αποδοχή της προσφερόµενης θέσης µερικής απασχόλησης, καθώς το 1/3 των 

γυναικών επιλέγει να εργαστεί µε αυτή την µορφή εργασίας, ενώ το 43,0% την 

αποδέχεται επειδή δεν εύρισκε θέση µε πλήρη απασχόληση.Οι νέες γυναίκες που 

εργάζονται µε µερική απασχόληση, περίπου το 1/5 αυτών (21,6%) επέλεξε αυτήν την 

θέση εργασίας ενώ πάνω από το ήµισυ (52,5%) επειδή δεν εύρισκε θέση µε πλήρη 

απασχόληση. 

 

Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕ∆ 2002, τα 3/4 περίπου των ατόµων 

που επιλέγουν αυτή την µορφή απασχόλησης (73,2%) και τα 2/3 περίπου όσων 

εργάζονται σε θέση µερικής απασχόλησης επειδή  δεν εύρισκαν θέση πλήρους 

απασχόλησης (66,1%), είναι γυναίκες. Όσον αφορά τις νέες γυναίκες, παραπλήσιο 

είναι το ποσοστό όσων επιλέγουν αυτήν την µορφή εργασίας (72,2%), ενώ είναι 

µικρότερο στην κατηγορία όσων δεν εύρισκαν θέση πλήρους απασχόλησης (60,6%).  

 

ii. Μισθωτή, µόνιµη & προσωρινή απασχόληση 

 

Οι νέες γυναίκες απασχολούνται κυρίως ως µισθωτές, καθώς πάνω από τα 4/5 αυτών 

βρίσκεται στη µισθωτή εργασία (82,3%, περίπου 264.700 στις 321.500). Μεγάλο 

είναι και το ποσοστό όµως της µισθωτής απασχόλησης στο σύνολο των γυναικών που 

εργάζονται (62,1%), µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της µισθωτής απασχόλησης των 

νέων γυναικών στην µισθωτή απασχόληση των γυναικών να πλησιάζει το 28,0%. Η 
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συµµετοχή των νέων γυναικών µε µισθωτή εργασία στο σύνολο των νέων µε µισθωτή 

απασχόληση είναι µεγαλύτερη από το µέσο των νέων γυναικών και ανέρχεται στο 

43,4%.  

 

Αποτέλεσµα της µεγάλης συµµετοχής της µισθωτής εργασίας στην απασχόληση των 

νέων γυναικών είναι το ποσοστό των νέων γυναικών που εργάζονται µε προσωρινές ή 

µε συµβάσεις ορισµένου έργου να πλησιάζει το 1/5 των νέων µισθωτών γυναικών 

(περίπου 51.850 γυναίκες), οι οποίες αναλογούν στο 41,0% του συνόλου των 

γυναικών και στο 46,0% των νέων µε την αυτή µορφή εργασίας. 

 

Τόσο η µόνιµη όσο και η προσωρινή απασχόληση αυξάνεται στις νέες γυναίκες, µε το 

ρυθµό της µεταβολής της προσωρινής απασχόλησης είναι πολύ µεγαλύτερος έναντι 

της µόνιµης (18,5% έναντι 5,1%). Η συµβολή της µεταβολής της προσωρινής 

απασχόλησης των νέων γυναικών πλησιάζει το 44% στην αύξηση της µισθωτής 

απασχόλησης αυτών και το 82% στην αύξηση της προσωρινής απασχόλησης των 

νέων. Στην αύξηση της µόνιµης απασχόλησης των νέων η συµµετοχή των νέων 

γυναικών µειώνεται στο 31% περίπου. 

 

iii.Η απασχόληση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

 

Η απασχόληση των νέων γυναικών όσο και του συνόλου νέων συγκεντρώνεται 

κυρίως στους κλάδους του τριτογενή τοµέα και στην βιοµηχανία. Στον τριτογενή 

τοµέα απασχολείται πάνω από το 80% των νέων γυναικών, ενώ σηµαντικό µερίδιο 

έχει και η απασχόληση στην βιοµηχανία (10,0%). Αντίστοιχα στους νέους συνολικά 

περίπου τα 2/3 αυτών απασχολούνται στον τριτογενή τοµέα, 14,0% στην βιοµηχανία 

και 9,4% στις κατασκευές.  

 

Οι κλάδοι του τριτογενή τοµέα που συγκεντρώνεται κυρίως η απασχόληση των νέων 

γυναικών είναι κυρίως το εµπόριο, όπου απασχολείται το 1/4 των νέων γυναικών, τα 

ξενοδοχεία - εστιατόρια και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας όπου απασχολείται 

συνολικά το 1/5 αυτών, ενώ σηµαντικά µερίδια της απασχόλησης των νέων έχουµε 

στην εκπαίδευση και στις άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες (9% και 8% 

αντίστοιχα). 
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Η συµµετοχή των απασχολούµενων νέων γυναικών στο σύνολο των γυναικών 

κυµαίνεται από 30,0% µέχρι 34,0% στους κλάδους του εµπορίου, της διαχείρισης της 

ακίνητης περιουσίας και των άλλων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Η συµµετοχή των νέων γυναικών στο σύνολο της απασχόλησης των νέων υπερβαίνει 

κατά πολύ το ήµισυ αυτών, µόνο στους κλάδους της εκπαίδευσης, στις άλλες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας (84,6%, 

61,3% και 55% αντίστοιχα), στο εµπόριο και τα ξενοδοχεία - εστιατόρια η συµµετοχή 

κυµαίνεται περίπου στο 44%, ενώ  στη βιοµηχανία οι νέες γυναίκες υπερβαίνουν το 

1/5 των νέων. 

 

Στους κλάδους της εκπαίδευσης και της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας το 95% 

και το 70% αντίστοιχα των νέων γυναικών έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ µεγάλη 

συµµετοχή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν και οι άλλοι κλάδοι, µε εξαίρεση τα 

ξενοδοχεία - εστιατόρια, όπου κυρίως απασχολούνται οι νέες γυναίκες . 

 

Ως προς τις µεταβολές που λαµβάνουν χώρα την χρονική περίοδο 1993-2003 στην 

απασχόληση των νέων γυναικών, η απασχόληση µειώνεται στον πρωτογενή και τον 

δευτερογενή τοµέα (µε εξαίρεση τις κατασκευές), ενώ αυξάνεται στον τριτογενή 

τοµέα, (µε εξαίρεση τους κλάδους της υγείας, της εκπαίδευσης της δηµόσιας 

διοίκησης και τους ετερόδικους οργανισµούς). Στον τριτογενή τοµέα οι 

σηµαντικότερες αυξήσεις είναι στους κλάδους της διαχείριση της ακίνητης 

περιουσίας, στα ξενοδοχεία - εστιατόρια και το εµπόριο. 

 

iv. Η απασχόληση κατά επάγγελµα 

 

Η απασχόληση των νέων γυναικών ως προς το επάγγελµα που ασκούν, εστιάζεται 

κυρίως στις κατηγορίες των πωλητών  & παροχής υπηρεσιών και των υπαλλήλων 

γραφείου, σε ποσοστό που αντιστοιχεί πάνω από το ήµισυ της απασχόλησης των 

νέων γυναικών (30,6% και 22,4% αντίστοιχα). Πάνω δε από το 1/4 της συνολικής 

απασχόλησης των νέων γυναικών απορροφούν και οι κατηγορίες προσώπων που 

ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά & άλλα επαγγέλµατα, και των τεχνολόγων, 

τεχνικών & βοηθοί αυτών (14,7% και 13,5% αντίστοιχα). 
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Με εξαίρεση της κατηγορίας που ασκεί επιστηµονικά κλπ επαγγέλµατα, στις 

υπόλοιπες κατηγορίες η συµµετοχή των νέων γυναικών στις παραπάνω κατηγορίες 

των απασχολούµενων γυναικών κυµαίνεται από 30,0% µέχρι 33,0%. Η συµµετοχή 

των νέων γυναικών στο σύνολο της απασχόλησης των νέων υπερβαίνει κατά πολύ το 

ήµισυ των νέων στις κατηγορίες όπου συναντάται και η µεγάλη συµµετοχή αυτών, 

(50,6% στους πωλητές, µέχρι 67,2% στα επιστηµονικά και άλλα επαγγέλµατα). 

 

Το σύνολο των νέων γυναικών στα επιστηµονικά και άλλα επαγγέλµατα και το 86% 

των τεχνολόγων, τεχνικών & βοηθοί αυτών έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ στους 

υπαλλήλους γραφείου και στους πωλητές τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει το 44% και το 

25% αντίστοιχα. Η συµµετοχή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα στα 

επαγγέλµατα όπου κυρίως απασχολούνται οι νέες γυναίκες εντοπίζεται στους 

πωλητές 71% και  στους υπαλλήλους γραφείου 56%. 

 

Οι αυξήσεις στην απασχόληση των επαγγελµάτων στις νέες γυναίκες µόλις 

υπερβαίνουν το 1/5 των αντίστοιχων αυξήσεων που επήλθαν στην συνολική 

γυναικεία απασχόληση, ενώ πλησιάζουν τα 2/3 και το 60% των µεταβολών στην 

απασχόληση των αντίστοιχων επαγγελµάτων των νέων. Οι µειώσεις που κυρίως 

συντελέστηκαν στα επαγγέλµατα των νέων γυναικών συµµετέχουν σε µεγαλύτερο 

βαθµό στις αντίστοιχες µεταβολές της γυναικείας απασχόλησης (47,4% και 44,5%) 

και σε σηµαντικό βαθµό στις αντίστοιχες µεταβολές  της απασχόλησης στους νέους 

(46,2% και 60%).6

 

 

 

                                                 
6Περιοδικό ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Τεύχος 103, Φεβρουάριος 2004  
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III ) Αµοιβόµενη και µη αµοιβόµενη γυναικεία εργασία  

 

Σύµφωνα µε πολλές ερευνητικές εργασίες η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας 

καθορίζεται από τη θέση τους στην οικογένεια και από το γεγονός ότι σηκώνουν το 

βάρος της οικιακής εργασίας. Οι γυναίκες υποχρεώνονται να δεχθούν δουλειές µε 

δυσµενέστερους όρους εργασίας οι οποίες µπορούν να συνδυαστούν εύκολα µε τις 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις .  

 

Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό υπήρξε αποτέλεσµα 

της αυξανόµενης συµµετοχής τους στα συστήµατα εκπαίδευσης . Ωστόσο, αρκετοί 

ερευνητές διαπιστώνουν,  υποεκπροσώπηση των γυναικών σε σηµαντικούς τοµείς της 

κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, όπως στον τοµέα της επιστήµης, στην έρευνα, στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων και γενικά στις υψηλές βαθµίδες της επαγγελµατικής 

ιεραρχίας .  

 

Από την άλλη πλευρά η απασχόληση των γυναικών έχει αυξηθεί στις διοικητικές 

θέσεις και στους τοµείς των υπηρεσιών . Στη βιοµηχανία, η δραστηριότητα των 

γυναικών συγκεντρώνεται στους τοµείς κατασκευής ειδών ένδυσης και κατασκευής 

τροφίµων και ποτών. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, στην προσχολική 

εκπαίδευση η συντριπτική πλειονότητα είναι γυναίκες, στη στοιχειώδη και µέση 

εκπαίδευση πάνω από το µισό των διδασκόντων είναι γυναίκες, ενώ στο διδακτικό 

προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται.  

 

Στην «επίσηµη» οικονοµία έχει καθιερωθεί η κατηγορία των «συµβοηθούντων και µη 

αµειβόµενων µελών της οικογένειας», η πλειοψηφία της οποίας αποτελείται από 

γυναίκες. Η γυναικεία µη αµοιβόµενη εργασία τις περισσότερες φορές παίρνει το 

χαρακτήρα της «εθελοντικής» εργασίας. Ως τέτοια ορίζεται ο όγκος της εργασίας που 

χρειάζεται να αναλάβουν οι γυναίκες-µέλη των νοικοκυριών και αφορά για 

παράδειγµα τις υπηρεσίες που παρέχονται όπως η φροντίδα των ηλικιωµένων.  

 

Στο σηµείο αυτό, όσον αφορά, την αµοιβόµενη εργασία στο σπίτι αυτή θεωρείται 

συχνά ότι συνδυάζεται µε τα οικιακά ‘καθήκοντα’ των γυναικών. Όµως, η δουλεία 

στο σπίτι,  δεν εξασφαλίζει στις γυναίκες  τα προνόµια των εργαζόµενων, ούτε 

µεταβάλλει την υποδεέστερη θέση τους στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες 
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ενσωµατώνονται στην αγορά εργασίας µε όλες τις πραγµατικές δεσµεύσεις του 

προσδιορισµού τους ως ‘νοικοκυρών’. Αυτός ο προσδιορισµός στηρίζεται στην 

αποδοχή ότι υπάρχει ένας ‘φυσικός’ καταµερισµός εργασίας ανάµεσα στα φύλα.. 

 

 Η αµοιβόµενη εργασία στο σπίτι συνεπάγεται ανασφάλεια, πολλές ώρες δουλειάς για 

µικρή αµοιβή, έλλειψη κοινωνικής ασφάλειας κ.ά. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η 

αµειβόµενη εργασία στο σπίτι δεν καταγράφεται στις επίσηµες στατιστικές, έχει σαν 

αποτέλεσµα να υποτιµάται περισσότερο η συνολική εργασία των γυναικών παρά των 

ανδρών. Έτσι, αναπαράγονται οι κατά φύλο ανισότητες όχι πλέον µε τον αποκλεισµό 

των γυναικών αλλά βάσει των όρων µε τους οποίους εργάζονται.7

                                                 
7 http://www.aegean.gr/gender-postgraduate/Documents/Μελέτη%20Νάζου.pdf 
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IV) Μερική απασχόληση και φύλο 

 

Η µερική απασχόληση µπορεί να ορισθεί ως η σχέση εξαρτηµένης εργασίας όπου ο 

εργαζόµενος προσφέρει εργασία µικρότερης διάρκειας από την κανονική και 

λαµβάνει αντιστοίχως και µικρότερη αµοιβή. Θεωρητικά η εφαρµογή της µερικής 

απασχόλησης ήταν ανέκαθεν δυνατή µε βάση την αρχή της ελευθερίας των 

συµβάσεων (άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα). Ωστόσο, σχετικά µε την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης η υπάρχουσα νοµοθεσία δεν προστατεύει πλήρως τους µερικά 

απασχολούµενους από σε βάρος τους διακρίσεις. 

 

Από την πλευρά της κυβέρνησης ο ν. 2639/1998 και ο ν. 2874/2000 στοχεύουν στην 

ακόµα µεγαλύτερη προώθηση της µερικής απασχόλησης. Ιδιαίτερα το άρθρο 7 του ν. 

2874/2000 συνδέεται µε την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης. Στο πλαίσιο των 

προτάσεων της κυβέρνησης για το Εθνικό Σχέδιο  ∆ράσης για την Απασχόληση 

διατυπώνεται ότι η εφαρµογή συγκεκριµένων ρυθµίσεων του ν. 2874/2000 

προσδοκάται  ότι θα ευνοήσει  έµµεσα πλην σαφώς τη µεγαλύτερη συµµετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) το 

1990, οι µερικώς απασχολούµενοι άνδρες αντιπροσώπευαν το 2.2% της συνολικής 

απασχόλησης (3.1% το 1994). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες ήταν 7.6% 

(8.0% το 1994). Το 2000 υπήρχαν 182.000 µερικώς απασχολούµενοι, από τους 

οποίους  οι 64.000 ήταν άνδρες (2.6% της συνολικής ανδρικής απασχόλησης) και οι 

118.000 ήταν γυναίκες (7.9% της συνολικής γυναικείας απασχόλησης). Η κατανοµή 

κατά φύλο έχει ως εξής (2000): 
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 Μ ερ ικώ ς  απ ασχ ο λο ύ µ εν ο ι σ ε  απ ό λυ το υς  αρ ιθ µ ο ύ ς  κα ι  ω ς  π οσ οσ τό  τη ς   
σ υ νο λ ικ ή ς  απ ασ χ ό λησ η ς  σ τη ν  Ε λ λάδ α

Α Ν ∆ ΡΕ Σ  <  1 5  Ω ΡΕ Σ  
5 8  χ ιλ ιά δ ες . 

Α Ν ∆ ΡΕ Σ  1 5 -2 4  Ω ΡΕ Σ
9 0  χ ιλ ιά δ ες .

Γ ΥΝ Α ΙΚ Ε Σ  <  1 5  Ω ΡΕΣ  
7 7  χ ιλ ιά δ ες  

Γ ΥΝ Α ΙΚ Ε Σ  1 5 -2 4  Ω ΡΕ Σ  
1 1 0  χ ιλ ιά δ ες .  

3 ,7%

2 ,4 %  

5 ,2 %  

7 ,4%  
 

Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆, 2000). 

 

Όσον αφορά την ακούσια µερική απασχόληση πάνω από 40% των µερικώς 

απασχολούµενων θα προτιµούσαν µια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι 

εργαζόµενοι αναζητούν  θέσεις πλήρους απασχόλησης γιατί οι µισθοί είναι χαµηλοί 

σε σχέση µε το βιοτικό επίπεδο .  Αυτός είναι ο λόγος που η µερική απασχόληση ως 

ποσοστό της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα είναι χαµηλή σε σχέση µε το 

µέσο όρο τηε Ε.Ε. Αναλυτικά παρατηρούµε τα ποσοστά στο παρακάτω πίνακα: 

 

 Άντρες Γυναίκες 

1997 50% 41% 

2000 49% 44% 

  

Στην Ελλάδα, οι γυναίκες συµµετέχουν περισσότερο στη µερική απασχόληση γιατί οι 

άνδρες αναζητούν ενεργά και καταλαµβάνουν θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι 

θέσεις πλήρους απασχόλησης θεωρούνται ως η πρέπουσα εργασία για τους 

επικεφαλείς των νοικοκυριών – που συνήθως είναι άνδρες. 

 

Στην Ελλάδα η µερική απασχόληση περιορίζεται σε χαµηλά επίπεδα,  γεγονός που 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στο χαµηλό εισόδηµα που αυτή συνεπάγεται. Όσον αφορά 

το θεσµικό πλαίσιο, αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό τόσο ως προς την προστασία 

που παρέχει στους µερικά απασχολούµενους όσο και αναφορικά µε την αρχή της ίσης 

 29



µεταχείρισης µεταξύ µερικώς και πλήρως απασχολούµενων, καλύπτοντας το 

περιεχόµενο της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας (97/81 ΕΚ). Ως προς την χρησιµότητα 

της µερικής απασχόλησης τόσο η κυβέρνηση όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις και 

τα συνδικάτα αναγνωρίζουν την συµβολή της στην αντιµετώπιση της ανεργίας καθώς 

και στην ενίσχυση της απασχόλησης συγκεκριµένων κατηγοριών όπως οι γυναίκες 

και οι νέοι.           

 

Ωστόσο, ειδικότερα  ως προς την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης ο ποσοτικός 

στόχος για αύξηση του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης στο 60% µέχρι το 

2010 δεν θα πρέπει να επισκιάσει τον στόχο της αναβάθµισης της απασχόλησης των 

γυναικών σε όρους ποιότητας. Ως βασικός στόχος θα πρέπει λοιπόν να παραµείνει η 

υπεράσπιση και διεύρυνση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης και η ισότιµη 

συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην αµειβόµενη εργασία.8   

 

                                                 
8 Περιοδικό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Τεύχος 87, Σεπτέµβριος 2002  
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V) Επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία των γυναικών 
 
Μια σύντοµη αναδροµή στο παρελθόν θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε την 

σηµερινή πραγµατικότητα όσον αφορά την επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία 

των γυναικών. Η βιοµηχανική επανάσταση προκάλεσε  την αλλαγή  τρόπου εργασίας. 

Με την εµφάνιση της µηχανής η γυναίκα παίρνει µέρος στην παραγωγή και δέχεται 

τις συνέπειες του καταµερισµού εργασίας. Αργότερα, στη δεκαετία 1920, 

εµφανίστηκε η γυναίκα υπάλληλος γραφείου. Η χρήση της γραφοµηχανής, ευνόησε 

την απασχόληση της. Ωστόσο, η νοοτροπία και οι δυσκολίες του σπιτιού εµπόδισαν 

την άνοδο της εργαζόµενης γυναίκας. 

 

Στη σύγχρονη κοινωνία η κατάσταση στον εργασιακό χώρο είναι σαφώς καλύτερη. 

Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη προκαταλήψεις που εµποδίζουν την εξέλιξη των γυναικών. 

Για παράδειγµα στον ιδιωτικό τοµέα υπάρχουν διακρίσεις που δεν ρυθµίζονται 

νοµικά, (προώθηση στελεχών σε ανώτερες θέσεις.), ενώ στον ∆ηµόσιο τοµέα 

επηρεάζεται η επιλογή εργασίας και η στελέχωση των ανώτερων κλιµακίων. 

 

Στις ηµέρες µας η νέα τεχνολογία της πληροφορικής , της πυρηνικής ενέργειας,  της 

οικολογικής τεχνολογίας και των εναλλακτικών µορφών ενέργειας, έχουν ήδη 

αλλάξει τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Μπορούµε να πούµε ότι η κατάρτιση των 

νέων ανδρών και γυναικών στις νέες τεχνολογίες αποδεικνύεται  σαν απαραίτητη 

προϋπόθεση στην εξερεύνηση θέσης στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόµενοι που δεν 

γνωρίζουν πώς να χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δυσκολεύονται να βρουν 

απασχόληση. 

 

Ειδικότερα στην γυναικεία απασχόληση, οι επιπτώσεις από την εισαγωγή της 

πληροφορικής έχουν γίνει αισθητές. Πιο αναλυτικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 

εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί σταδιακά στην κατάργηση του διαχωρισµού των 

εργασιών σε γυναικείες και ανδρικές. Τα ηλεκτρονικά µηχανήµατα που 

αντικατέστησαν τις βαριές µηχανές είναι µια εξέλιξη ευνοϊκή για την αύξηση της 

γυναικείας απασχόλησης. Οι γυναίκες έχουν την ευκαιρία, να ασχοληθούν µε το 

τµήµα προγραµµατισµού και ανάλυσης και να ανέβουν ιεραρχικά στους εργασιακούς 

χώρους. 
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Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µια 

µικρή αύξηση της παρουσίας του γυναικείου φύλου σε επαγγέλµατα που σχετίζονται 

µε τις θετικές επιστήµες, τις τεχνικές γνώσεις και επιδεξιότητες. ∆ιακρίνεται, λοιπόν, 

µία «αργή αλλά διαρκής» σταδιακή τάση εξισορρόπησης ανάµεσα στα δύο φύλα 

στους εργασιακούς χώρους. Αυτό βέβαια, οφείλεται και στην ενεργό συµµετοχή των 

γυναικών στις κατευθύνσεις της νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.9

 

  

 

                                                 
9 http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=3743 
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VI) Οι γυναίκες στα παραδοσιακά «αντρικά»επαγγέλµατα. 

 

i) Γυναίκες στα τεχνικά επαγγέλµατα 

 

Τα παρακάτω στοιχεία είναι από τη µελέτη που εκπόνησε ο Νίκος Ντερµανάκης για 

λογαριασµό του ΚΕΘΙ µε τη συγχρηµατοδότηση από το κοινοτικό πρόγραµµα  

Leonardo Da Vinci  στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η πρόσβαση των γυναικών στα 

τεχνικά επαγγέλµατα» υπό την επίβλεψη της ερευνήτριας Μαρίας Ζερβού. 

 

Σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες, εκτός από την Ελλάδα, η απασχόληση στα τεχνικά 

επαγγέλµατα αυξάνεται µε ρυθµό µικρότερο από την αύξηση της συνολικής 

γυναικείας απασχόλησης. Σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες η απασχόληση στα 

επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο συµβάλλει τουλάχιστον κατά το ½ στην 

αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα ενώ στη Γαλλία 

και στη Γερµανία η απασχόληση µειώνεται. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση 

της Φιλανδίας για τον πολύ υψηλό ρυθµό αύξησης της απασχόλησης των γυναικών 

στα τεχνικά επαγγέλµατα, ενώ στην Ελλάδα τη µόνη χώρα µε αύξηση της 

απασχόλησης στα τεχνικά επαγγέλµατα , µεγαλύτερη από την αύξηση στο σύνολο 

των επαγγελµάτων  τα 4/5 της αύξησης µοιράζονται ανάµεσα στα επαγγέλµατα µε 

έντονο τεχνικό περιεχόµενο και στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου. 

 

Το µεγαλύτερο βαθµό ανάπτυξης της τεχνικής απασχόλησης παρουσιάζει το 

Ηνωµένο Βασίλειο και ακολουθεί η Φιλανδία, η Γαλλία και η Γερµανία Η ηλικία των 

γυναικών στο σύνολο των νέων θέσεων εργασίας σε τεχνικά επαγγέλµατα ξεπερνά τα 

30 έτη και αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν της αύξησης της 

απασχόλησης αφορά γυναίκες άνω των 45 ετών. Επίσης, εντονότερη είναι η τάση της 

αύξησης των άγαµων γυναικών σε   Γερµανία, Γαλλία και Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ 

εντονότερη τάση εµφανίζουν οι έγγαµες οι έγγαµες γυναίκες σε Ελλάδα και 

Φιλανδία. Σχέση µισθωτής εργασίας χαρακτηρίζει το σύνολο σχεδόν των νέων 

θέσεων εργασίας των γυναικών σε όλες τις οµάδες τεχνικών επαγγελµάτων. 

Οι κλάδοι που εµφανίζουν την µεγαλύτερη αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στα 

τεχνικά επαγγέλµατα είναι αυτός της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και ο 

κλάδος των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Τέλος σηµαντικό δυναµισµό 
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παρουσιάζουν οι κλάδοι των µεταφορών, επικοινωνιών και του χονδρικού και 

λιανικού εµπορίου.10

 

ii) Γυναίκες στην δηµοτική αστυνοµία 

 Ο Ελληνικός νόµος 3013/02 εισάγοντας τη λογική των ποσοστώσεων, προβλέπει ότι 

«το ποσοστό των γυναικών, οι οποίες προσλαµβάνονται στη ∆ηµοτική Αστυνοµία, 

καθορίζεται σε 15% επί του συνόλου των προσλαµβανοµένων». Ωστόσο, σχετικές 

ερµηνευτικές εγκύκλιοι που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές ερµηνεύουν το ποσοστό 

15% ως το ανώτατο ποσοστιαίο όριο γυναικών στο σύνολο των προσλαµβανοµένων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 1 της Οδηγίας 76/207, η εφαρµογή της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης συνεπάγεται την απουσία κάθε διακρίσεως που βασίζεται στο 

φύλο, όσον αφορά τους όρους προσβάσεως σε απασχόληση ή σε θέσεις εργασίας. 

Παράλληλα, η οδηγία 2000/78 αναφέρει χαρακτηριστικά στο σηµείο 18, ότι αν 

πληρούνται οι συνθήκες επαγγελµατικής επάρκειας, δεν δύναται να υπάρξει διάκριση 

στηριζόµενη στο φύλο για την πρόσληψη σε αστυνοµικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή 

σκοπεύει να έλθει σε επαφή µε τις ελληνικές αρχές όσον αφορά το ποσοστό 

πρόσληψης γυναικών στη ∆ηµοτική Αστυνοµία στην Ελλάδα, επειδή κανένας 

γενικευµένος περιορισµός για την πρόσληψη γυναικών στο αστυνοµικό σώµα δεν 

δικαιολογείται σύµφωνα µε την οδηγία 76/207/ΕΟΚ.11

 

iii) Άρση εµποδίων και διακρίσεων στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες 

τεχνικούς 

Το έργο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη Αθήνα και αντικείµενο του 

είναι η στήριξη και η διεύρυνση της απασχόλησης σε τεχνικά επαγγέλµατα και 

ειδικότητες σε ένα καθεστώς ίσων ευκαιριών σε σχέση τόσο µε τους όρους εργασίας 

όσο και µε την επαγγελµατική τους  εξέλιξη. Η οµάδα-στόχος είναι οι γυναίκες 

τεχνικοί οι οποίες επιδιώκουν να εξελιχθούν επαγγελµατικά, αναλαµβάνοντας θέσεις 

ευθύνης αντίστοιχες µε τα προσόντα τους και την εργασιακή τους εµπειρία και 

αντιµετωπίζουν ένα καθεστώς ιδιότυπου διαχωρισµού και άνισων ευκαιριών σε 

σχέση µε τους άντρες συναδέλφους τους. Μερικά από τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν είναι: τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η εµφανής ανισο-κατανοµή 

                                                 
10 http:www.tee.gr/online/ 
11 Πανεπιστήµιο Αθηνών/Τµήµα Μ.Ι.Θ.Ε Κοινωνιολογία των Εµφύλιων Σχέσεων 3/6/2005 
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µεταξύ αντρών και γυναικών τεχνικών σε σηµαντικές θέσεις ευθύνης και το άνοιγµα 

της ψαλίδας των αµοιβών για αντίστοιχες θέσεις, προσόντα και εµπειρία.  

Στα πλαίσια του προγράµµατος EQUAL ανατέθηκε στην CENTRUM Research  

ερευνητικό πρόγραµµα µε διάφορες φάσεις, που κύριο στόχο είχε να καταγράψει την 

κατάσταση και να προτείνει δράσεις σχετικά µε την αγορά εργασίας για τις γυναίκες 

τεχνικούς. Η δεύτερη φάση του ερευνητικού προγράµµατος αφορά πιλοτική έρευνα 

εσωτερικού κλίµατος σε 3 επιχειρήσεις. Στην έρευνα συµµετείχαν 158 (75 άντρες και 

82 γυναίκες) εργαζόµενοι, άντρες και γυναίκες, προερχόµενοι από 3 επιχειρήσεις: 

ΑΕΕ Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης, Ολυµπιακό Χωριό 2004 AE και 

DATABANK AE που συµµετέχουν ενεργά στο εταιρικό σχήµα που υλοποιεί το 

συγκεκριµένο έργο στα πλαίσια του ΚΠ EQUAL και που απασχολούν γυναίκες 

τεχνικούς.12

Πιο αναλυτικά όπως µνηµονεύεται και στο πίνακα 1, στο σύνολο των εργαζοµένων, 6 

στους 10 συµφωνούν ότι η επιχείρηση έχει αναπτύξει και εφαρµόσει πρακτικές που 

κατοχυρώνουν την ισότητα των φύλων (62%), καθώς και ότι προσφέρει ίσες 

ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης σε γυναίκες και άνδρες (60%), αν και ως προς το 

πρώτο οι απόψεις διέπονται από έντονη µετριοπάθεια. 

Πίνακας 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1 

Α/ Ισότητα των φύλων

28

22

32

40

21

28

13

6

5

4

1

0 20 40 60 80

Η επιχείρηση προσφέρει
ίσες ευκαιρίες  εξέλιξης  σε
άντρες και γυναίκες

Η επιχείρηση έχει
αναπτύξει και εφαρµόζει
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ισότητα των φύλων

100

Συµφωνώ απόλυτα (5) Μάλλον συµφωνώ (4) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (3)
∆Ξ/∆Α (0) Μάλλον διαφωνώ (2) ∆ιαφωνώ απόλυτα (1)

Βάση: Όλοι (Ν=158)

% 

 
                                                 
12 Έργο EQUAL Άρση εµποδίων & ∆ιακρίσεων στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες τεχνικούς 
Έκθεση συµπερασµάτων από τη διεξαγωγή 3 ποσοτικών ερευνών. Υποέργο 2  
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Τα πράγµατα όµως δεν παρουσιάζονται τόσο οµοιόµορφα αν εξετάσουµε τις  

αντιλήψεις ανδρών και γυναικών για το συγκεκριµένο θέµα όπου και παρουσιάζονται 

στο πίνακα 2: πιο αναλυτικά σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, ο βαθµός συµφωνίας 

µειώνεται αισθητά. Έτσι, µόνο οι µισές θεωρούν ότι η επιχείρηση εφαρµόζει 

πολιτικές που κατοχυρώνουν την ισότητα των φύλων (γυναίκες: 51%, άνδρες: 72%) ή 

ότι τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης σε σχέση µε τους άνδρες 

(γυναίκες: 50%, άνδρες: 71%) (στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 95%). 

Πίνακας 2 
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Όταν τέθηκε άµεσα το ερώτηµα περί ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο, και 

µάλιστα περί του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζεται το θέµα αυτό από την ίδια την 

επιχείρηση, οι γυναίκες ερωτώµενες άφησαν κατά µέρους τον µετριοπαθή τρόπο 
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έκφρασης και δήλωσαν την πεποίθησή τους ότι στην επιχείρηση δεν εφαρµόζονται 

πολιτικές που κατοχυρώνουν την ισότητα των δύο φύλων.  

 

Οι υπόλοιπες προτάσεις στις οποίες διαπιστώθηκαν  έντονες διαφορές µεταξύ ανδρών 

και γυναικών, σχετίζονται  από τη µια µε προτάσεις που αφορούν στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων και σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τον εργασιακό ρόλο και, 

από την άλλη µε προτάσεις που αναφέρονται στη δέσµευση καθώς και στον χρόνο 

που αφιερώνεται από µέρους των γυναικών για ανάπτυξη νέων ιδεών ή για γρήγορη 

εξέλιξη.  

 
 

Αυτό λοιπόν που διαπιστώνεται  είναι ότι η όποια συµφωνία εκφράζεται εκ µέρους 

των γυναικών έχει να κάνει µε θέµατα που µάλλον φαίνεται να προσκρούουν σε 

πρόσθετες δυσκολίες που τυχόν αντιµετωπίζουν οι γυναίκες, όπως π.χ. µια 

εγκυµοσύνη. 
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ΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 

 

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας που έγινε στα πλαίσια του προγράµµατος Equal 

εµπεριείχε και ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν µόνο γυναίκες εργαζόµενες, 

προκειµένου να διερευνηθεί η στάση τους σε θέµατα τα οποία θίγουν ευθέως 

διακρίσεις εις βάρος του φύλου που εκπροσωπούν, αλλά και θέµατα που 

συσχετίζονται µε τη µητρότητα. 

 

Στην ερώτηση κατά πόσο η επαγγελµατική τους ειδικότητα ταιριάζει περισσότερο σε 

άνδρες, σε γυναίκες ή και στους δύο το ίδιο, λίγο παραπάνω από τις µισές 

ερωτώµενες αναφέρουν ότι ταιριάζει εξίσου και στους δύο (54%). Στον χώρο της 

εργασίας µάλλον δεν παρατηρούνται παρά σε πολύ µικρό βαθµό έντονες διακρίσεις 

εις βάρος των γυναικών εξαιτίας του φύλου τους (1% από ανωτέρους, 4% από 

συναδέλφους και 7% από πελάτες). Επίσης κάποιες µόνο διακρίσεις αναφέρονται από 

περίπου 2 στις 10 γυναίκες (σε κάθε µία των περιπτώσεων).  

Γ1/ Θέµατα που αφορούν σε γυναίκες εργαζόµενες
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Βάση: Γυναίκες (Ν=82)

Θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική ειδικότητα και τις διακρίσεις 
εις βάρος των γυναικών 
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Όπως φαίνεται και στο γράφηµα, περίπου 1 στις 3 γυναίκες (35%) φαίνεται να 

συµφωνεί ότι στην επαγγελµατική της εξέλιξη υπάρχει ένα άνω όριο που δεν υπάρχει 

για τους άνδρες συναδέρφους της, ενώ η αναλογία αυτή µειώνεται σε 1 στις 4 

γυναίκες που συµφωνεί ότι αντιµετώπισε σηµαντικές πρόσθετες δυσκολίες στα πρώτα 

της επαγγελµατικά βήµατα σε σχέση µε τους άνδρες συναδέρφους της (25%). Πιο 

συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά την ειδικότητά τους, και πάλι 1 στις 3 γυναίκες 

εργαζόµενες συµφωνεί ότι χρειάζεται να αγωνιστεί περισσότερο από τους άνδρες 

συναδέρφους της για να αποδείξει τι αξίζει (33%) ή ότι έχει λιγότερες δυνατότητες 

προαγωγής και εξέλιξης (32%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ1/ Θέµατα που αφορούν σε γυναίκες εργαζόµενες
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Βάση: Γυναίκες (Ν=82)

Θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική εξέλιξη 

 

Εντέλει, φαίνεται να απορρίπτουν τη φράση σύµφωνα µε την οποία το γεγονός ότι 

είναι γυναίκες τις έχει επηρεάσει περισσότερο αρνητικά παρά θετικά στην 

επαγγελµατική τους καριέρα (16%). 
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Γ1/ Θέµατα που αφορούν σε γυναίκες εργαζόµενες
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επηρεάσει περισσότερο αρνητικά παρά θετικά την

επαγγελµατική µου καριέρα

Ως γυναίκες αντιµετωπίζουµε περισσότερες δυσκολίες
να παρακολουθήσουµε σεµινάρια, εκπαιδευτικά ή

επιµορφωτικά προγράµµατα σε σχέση µε τους άνδρες

Αν είχα την επιλογή θα προτιµούσα να εξασκώ το ίδιο
επάγγελµα ως ελεύθερος επαγγελµατίας και όχι µε

εξαρτηµένη σχέση εργασίας

Σε σχέση µε τους άνδρες συναδέλφους µου
αντιµετώπισα σηµαντικές πρόσθετες δυσκολίες στα

πρώτα µου επαγγελµατικά βήµατα

Συµφωνώ απόλυτα (5) Μάλλον συµφωνώ (4) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (3)
∆Ξ/∆Α (0) Μάλλον διαφωνώ (2) ∆ιαφωνώ απόλυτα (1)

%

Βάση: Γυναίκες (Ν=82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετριοπάθεια απαντήσεων παρατηρείται επίσης από τις µητέρες εργαζόµενες, για τις 

οποίες όµως τα αποτελέσµατα είναι εντελώς ενδεικτικά λόγω του µικρού δείγµατος 

(ν=28). Έτσι, περίπου 1 στις 3 µητέρες εργαζόµενες συµφωνεί ότι κάθε εγκυµοσύνη 

τής κόστισε πολύ σε θέµατα επαγγελµατικής εξέλιξης (32%), ότι οι οικογενειακές της 

υποχρεώσεις αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο στην επαγγελµατική της εξέλιξη (29%), 

καθώς και ότι είναι αδύνατο να αφοσιωθεί στη δουλειά της όπως ένας άνδρας (28%). 

Ακόµη, 1 στις 4 µητέρες εργαζόµενες συµφωνεί ότι η επιχείρηση παρέχει όλες τις 

απαιτούµενες διευκολύνσεις στις µητέρες µικρών παιδιών (25%). 
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Γ2/ Θέµατα που αφορούν σε εργαζόµενες µητέρες
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υποχρεώσεις αποτελούν
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Συµφωνώ απόλυτα (5) Μάλλον συµφωνώ (4) Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ (3)
∆Ξ/∆Α (0) Μάλλον διαφωνώ (2) ∆ιαφωνώ απόλυτα (1)

%

Βάση: Εργαζόµενες µητέρες (Ν=28*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Οι όποιες λοιπόν αναφορές γίνονται στο θέµα της οικογένειας και της µητρότητας, 

έρχονται να εξηγήσουν τυχόν έλλειψη χρόνου ή τυχόν αυξηµένες απαιτήσεις, σε 

καµία όµως περίπτωση δε συνδέονται µε τη γυναικεία φύση έτσι ώστε να βλάψουν 

την εικόνα της ή να την καταστήσουν υποδεέστερη. Στα παραπάνω έρχονται να 

συνηγορήσουν και οι απαντήσεις των ερωτώµενων σε µια υποθετική ερώτηση για το 

πώς φαντάζονται επαγγελµατικά τον εαυτό τους σε τρία χρόνια. Πρόκειται άλλωστε 

για µια από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην έρευνα αυτή όπου αναπαράγεται η 

κλασική αντίληψη περί ανισότητας των φύλων. Έτσι, ενώ το 32% των ανδρών 

αναφέρει ότι το πιθανότερο είναι να βρίσκεται σε µια υψηλότερη θέση στην 

επιχείρηση από αυτή που κατέχει µέχρι σήµερα, µόνο το 12% των γυναικών πιστεύει 

κάτι τέτοιο (στατιστικά σηµαντική διαφορά σε επίπεδο σηµαντικότητας 99%). 
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∆/ Πώς φαντάζεστε επαγγελµατικά τον εαυτό σας σε 3 χρόνια;

9 9 10

22
32

12

5
6

39
48

11 11 11

212

5

5

6

5

5

4

3

31

132

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Σύνολο  (Ν=158) Άντρες(Ν=75) Γυναίκες (Ν=82)

∆Ξ/∆Α

Άλλο

Όλα είναι πιθανά, δε µπορώ να
κάνω πρόβλεψη

Θα κάνω δική µου δουλειά

Σε εντελώς διαφορετική δουλειά/
αντικείµενο

Σε υψηλότερη θέση από αυτή που
βρίσκοµαι σήµερα αλλά σε
διαφορετική επιχείρηση
Σε υψηλότερη θέση από αυτή που
βρίσκοµαι σήµερα στην ίδια
επιχείρηση
Σε αντίστοιχη θέση µε αυτή που
βρίσκοµαι σήµερα αλλά σε
διαφορετική επιχείρηση
Στην ίδια θέση που βρίσκοµαι
σήµερα, στην ίδια επιχείρηση
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VII) Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία 

 
Η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα φαινόµενο που προσβάλλει την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και αποτελεί στο χώρο της εργασίας, µία σχετικά συχνή, προσβολή εις 

βάρος των εργαζοµένων και κυρίως των γυναικών. Η σεξουαλική παρενόχληση 

συνιστούσε για δεκαετίες µία κατάσταση, την οποία η κοινωνία την αντιµετώπιζε ως 

ένα ταµπού. Στους χώρους εργασίας αυτό είχε ως συνέπεια τη πολλοί εργαζόµενοι να 

θυµατοποιούνται. Για αυτό  το φεµινιστικό κίνηµα έδρασε για την ανατροπή αυτής 

της κατάστασης και µέσα από τους αγώνες του πέτυχε να δοθεί έµφαση σε θέµατα 

όπως η κακοποίηση και η σεξουαλική παρενόχληση.  

 

Αυτές οι πιέσεις είχαν ως αποτέλεσµα την κοινωνική ευαισθητοποίηση για το 

φαινόµενο. Έτσι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ελήφθησαν µέτρα τα οποία οδείγησαν 

στην ποινικοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Όµως και 

στην Ελλάδα,  άρθρο του Ποινικού Κώδικα αποτελεί πλέον η σεξουαλική 

παρενόχληση. 

 

Για πρώτη φορά στη χώρα µας , η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία 

αντιµετωπίζεται ως ποινικά κολάσιµη πράξη, θεσµοθετούνται ποινές φυλάκισης από 

6 µήνες ως 3 χρόνια και δηµιουργείται αξίωση προς αποζηµίωση του θύµατος 

,διευκρινίζοντας ως το  ελάχιστο πρόστιµο το ποσό των 1000 ευρώ.   

 

Πιο αναλυτικά, το νέο νοµοθετικό πλαίσιο αλλάζει τα δεδοµένα. Με νόµο που 

ψηφίστηκε στη Βουλή κατ’ εφαρµογή κοινοτικής οδηγίας του 2002, ορίζεται για 

πρώτη φορά νοµοθετικά η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης ως µορφή 

διάκρισης στον εργασιακό χώρο.  

 

Με αυτό το νέο νόµο οι καταγελούσες θα µπορούν να απευθύνονται είτε στο 

Συνήγορο του Πολίτη είτε στις δικαστικές αρχές . Το ενδιαφέρον είναι ότι η 

καταγγελία θα αποτελεί τεκµήριο το οποίο ο δράστης σε περίπτωση που δεν έχει 

παρενοχλήσει σεξουαλικά να το αποδείξει . Ο νέος νόµος δεν αποκλείει τα θύµατα 

σεξουαλικής παρενόχλησης να είναι και άντρες.  
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VIII) Η ισότητα ευκαιριών στο δηµοσιογραφικό επάγγελµα 

 

Στις  29 /1/2002 ως 21/2/2002, η εταιρεία V-PRC διεξήγαγε έρευνα δείγµατος 400 

ατόµων,   για το πώς κρίνουν οι έλληνες και οι ελληνίδες δηµοσιογράφοι το 

επάγγελµά τους .Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου Ελληνίδων ∆ηµοσιογράφων, και δόθηκε έµφαση στη διερεύνηση πιθανών 

διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.  

 

Πιο αναλυτικά η δοµή του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος, αποτελείται κυρίως από 

άνδρες και το ποσοστό ανέρχεται σε 58,7% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών 

είναι 41,3%.  Σε ότι αφορά στους δηµοσιογράφους που είναι τελείως ανασφάλιστοι η 

διάκριση των φύλων είναι εµφανής: 28,6% των απασχολουµένων γυναικών είναι 

τελείως ανασφάλιστες έναντι 18,8% των ανδρών. Επίσης, οι γυναίκες κατέχουν την 

πρώτη θέση στην κατηγορία των χαµηλά αµειβόµενων µε ποσοστό 46,6% έναντι 

26,3% για τους άνδρες. Τέλος, στο σύνολο των ερωτηθέντων που δηλώνει «λίγο» έως 

«καθόλου» εξασφαλισµένο επαγγελµατικά για το άµεσο µέλλον, το ποσοστό στις 

γυναίκες φθάνει το 51,5%.    

  

Σε ότι αφορά διάφορα άλλα ζητήµατα ισότητας ευκαιριών  περίπου µία στις τρεις 

γυναίκες δηµοσιογράφους θεωρούν ότι η γυναικεία τους ιδιότητα αποτέλεσε και 

συνεχίζει να αποτελεί µειονέκτηµα για την επαγγελµατική τους εξέλιξη .Επίσης το 

36,2% δηλώνει ότι έχει υπάρξει θύµα οικονοµικών ή εργασιακών διακρίσεων λόγω 

της γυναικείας του ιδιότητας. Άνδρες και γυναίκες δηµοσιογράφοι σε παρόµοια 

ποσοστά (42,2% και 42,9% αντίστοιχα) θεωρούν ότι στον επαγγελµατικό τους χώρο 

δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών ως προς την εξέλιξη στο επάγγελµα.  

 

Την γνώµη αυτή επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσµατα της έρευνας που αφορούν στην 

θέση που κατέχουν οι δηµοσιογράφοι στην εργασία τους:. Στο συνόλο των 

απασχολουµένων το 6,9% των ανδρών κατέχει διευθυντική θέση ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τις γυναίκες είναι µόλις 1,2%. Ενώ οι θέσεις του διευθυντή/ διευθύντριας 

σύνταξης και αρχισυντάκτη/ αρχισυντάκτριας  τα ποσοστά των ανδρών στις θέσεις 

αυτές είναι 3,9% και 9,9% αντίστοιχα, ενώ για τις γυναίκες είναι 1,2% και 6,7%.    
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Το 14,1% των γυναικών δηµοσιογράφων δηλώνει ότι πραγµατοποιούνται απολύσεις 

γυναικών λόγω εγκυµοσύνης. Το 32,5% των Ελληνίδων δηµοσιογράφων δηλώνει ότι 

έχει υπάρξει θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης στο επάγγελµά της. Το 46% των 

γυναικών δηµοσιογράφων δηλώνει ότι τα φαινόµενα σεξουαλικής παρενόχλησης στο 

επάγγελµά τους είναι πολύ και αρκετά συχνά. .13  

                                                 
13 http://www.eiro.eurofound.eu.int/2002/04/word/gr0204106nel.doc 
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IX) Γυναικεία απασχόληση στον τραπεζικό τοµέα 
 

Η συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση του κλάδου στην Ελλάδα ανέρχεται σε 

45% .Η σταθερότητα της απασχόλησης και  οι σχετικά ικανοποιητικές αµοιβές 

κατέστησαν τον τραπεζικό τοµέα, ελκυστικό  χώρο ιδιαίτερα από τις γυναίκες. 

Ωστόσο, οι ειδικές παροχές (όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση των παντρεµένων 

γυναικών, το µειωµένο ωράριο των νέων µητέρων και οι ειδικές γονικές άδειες) 

λειτούργησαν ως µηχανισµός για να νοµιµοποιηθούν οι διακρίσεις  σε βάρος των 

γυναικών µέσα στις Τράπεζες. 

 

 H απασχόληση στις Τράπεζες χαρακτηρίζεται από µια σαφή διάκριση ανάµεσα σε 

“ανδρικές” και “γυναικείες” θέσεις εργασίας. Οι διευθυντικές θέσεις, και τα 

εξειδικευµένα επαγγέλµατα, καταλαµβάνονται από άνδρες. Αντίθετα, οι εργασίες 

καθαριότητας, και  οι διοικητικές εργασίες θεωρούνται γυναικείες θέσεις. Επίσης, 

στους τοµείς της  µηχανογράφησης η εισαγωγή στοιχείων και ο χειρισµός του 

Ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται κατ’ εξοχήν γυναικεία εργασία, ενώ ο 

προγραµµατισµός και η ανάλυση θεωρούνται κυρίως ανδρική. 

 

Με την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, το δίληµµα “εργασία ή 

οικογένεια”, µετατράπηκε σε δίληµµα “εργασία σε γυναικείες θέσεις” που 

χαρακτηρίζεται από χαµηλότερη εξειδίκευση - αµοιβή και περιορισµένες προοπτικές 

εξέλιξης ή “εργασία σε ανδρικές θέσεις” που χαρακτηρίζεται από  µεγαλύτερες 

αµοιβές και προοπτικές καριέρας, αλλά και µεγαλύτερες ευθύνες. Παρακάτω 

παραθέτουµε στοιχεία που θα µας βοηθήσουν να καταλάβουµε την έκταση του 

φαινοµένου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Συµµετοχή ανδρών και γυναικών στις διάφορες κατηγορίες και επίπεδα της ιεραρχίας 
µιας µεγάλης ελληνικής τράπεζας. ∆εδοµένα 1995.  

Κατηγορίες Προσωπικού ‘Άνδρες  
(% συνόλου 
της 
κατηγορίας ) 

Γυναίκες  
(% συνόλου της 
κατηγορίας ) 

∆ιευθυντικά στελέχη 95,1% 4,9% 

Προϊστάµενοι 67,5% 32,5% 

Εξειδικευµένοι 77,7% 22,3% 

Απλοί υπάλληλοι 58,6% 41,4% 

Βοηθητικό προσωπικό 
(φύλακες, κλητήρες) 

64,9% 35,1% 

Προσωπικό καθαριότητας 0,2% 99,8% 

Όλες οι κατηγορίες 58,5% 41,5% 

 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι όσο ανεβαίνουµε την ιεραρχία µιας Τράπεζας, τόσο 

µειώνεται το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης. Ωστόσο ο επόµενος πίνακας, µας 

δείχνει ότι το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών είναι πολύ υψηλό. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

Κατανοµές ανδρών και γυναικών ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο  
σε µεγάλη ελληνική τράπεζα, δεδοµένα 1995.  

Μορφωτικό Επίπεδο ‘Άνδρες 
(% συνόλου)  

Γυναίκες 
(% 
συνόλου) 

Μεταπτυχιακός τίτλος 2,4% 1,4% 

Πτυχίο ΑΕΙ 26,6%  30,7% 

Πτυχίο ΤΕΙ 5% 4,9% 

Πτυχίο ΙΕΚ 1,3% 0,1% 

Απολυτ. Λυκείου ή 
6τάξιου Γυµνασίου 

40,8% 39,2% 

Απολυτ. Γυµνασίου 
νέου τύπου 

10,8% 4,8% 
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Απολυτ. ∆ηµοτικού 12,6% 15,1% 

Λοιποί 0,5% 3,8% 

Σύνολο κατηγοριών 100% 100% 

 

 

Oι διακρίσεις µπορεί να εντείνονται µε την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση   στο βαθµό 

που ο αριθµός εκπαιδευόµενων γυναικών ανέρχεται, στην ίδια Τράπεζα, στο µισό του 

αντίστοιχου αριθµού των ανδρών. Η εκπαίδευση που λαµβάνουν οι περισσότερες 

γυναίκες αφορά την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας που ήδη κατέχουν, και όχι την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για εξέλιξη. ∆εν µπορούµε όµως να παραβλέπουµε 

την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων, που σηµαδεύουν εξαρχής την εξέλιξη 

των γυναικών στην απασχόληση, θέτοντας σε σοβαρή δοκιµασία των ίσων ευκαιριών 

ανάµεσα στα δύο φύλα.14  

 

 

                                                 
14 http://www.ine.otoe.gr/erevnes_doc/femmes_7.htm 

 48



X) Η θέση των γυναικών στην ακαδηµαϊκή κοινότητα  

 

Η θέση των γυναικών στην ακαδηµαϊκή κοινότητα   έχει  χαρακτηρισθεί  ως κρίσιµος  

τοµέας  για την προαγωγή  του ρόλου των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Η 

εµφάνισή της ιστορίας των σπουδών φύλου σε πανεπιστηµιακό επίπεδο  εντοπίζεται 

στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στην Ευρώπη και στη δεκαετία του 1990 στην 

Ελλάδα.  

 

Ωστόσο, οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται στους περισσότερους επιστηµονικούς 

κλάδους και όπως αναφέρεται στα πανεπιστήµια και στα ερευνητικά κέντρα το 

ποσοστό των γυναικών κυµαίνεται µεταξύ του 1/4 και του 1/3, ενώ στα όργανα 

λήψης αποφάσεων το ποσοστό είναι λιγότερο από 12%. Επιπλέον, σε πρόσφατη 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνεται πως οι γυναίκες επιστήµονες 

υφίστανται διακρίσεις ακόµη και ως προς τους µισθούς τους,  τον τύπο των 

συµβάσεών τους , την επαγγελµατική τους ανέλιξη και  απουσιάζουν σχεδόν τελείως 

από τις υψηλότερες βαθµίδες. 

 

Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσµατα έρευνας που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ σχετικά 

µε  την «παραγωγικότητα» γυναικών και ανδρών επιστηµόνων, µε κριτήριο τη 

δηµοσίευση άρθρων τους σε επιστηµονικά περιοδικά. Από την έρευνα προέκυψε   

πως τα περισσότερα µη δηµοσιευθέντα άρθρα έχουν γραφεί από γυναίκες, ενώ, 

αντίστοιχα, τα περισσότερα δηµοσιευθέντα από άντρες. Καθίσταται, εποµένως, 

προφανές πως, οι γυναίκες αν και επιτελούν σηµαντικό έργο, υπάρχουν ωστόσο, 

πολλά και σηµαντικά βήµατα που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί η πραγµατική 

ισότητα. Τα στοιχεία καταδεικνύουν δηλαδή πως οι γυναίκες επιστήµονες έχουν 

µικρότερες πιθανότητες να αποκτήσουν οικογένεια, ενώ αντίθετα η ύπαρξη 

οικογένειας φαίνεται πως δρα θετικά στην επαγγελµατική ανέλιξη του άντρα εφόσον 

αυτοί που έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά έχουν πολλές πιθανότητες να ανέλθουν στις 

υψηλότερες βαθµίδες.   

 

    Μέχρι το 1970 τα πανεπιστήµια και οι κοινωνικές επιστήµες αγνοούσαν το φύλο 

και  οι «άνθρωποι» τους οποίους µελετούσαν ήταν κυρίως άντρες και θέµατα που 

ενδιέφεραν τους άντρες. Ωστόσο, χάρη στη πίεση που άσκησαν οι φεµινίστριες  

ξεκίνησαν αρχικά οι ανθρωπιστικές επιστήµες, και οι γυναίκες κοινωνιολόγοι 
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άρχισαν να εξετάζουν τις διακρίσεις και τις ανισότητες  Η προσοχή σταδιακά 

προχώρησε και σε τοµείς όπως η αµειβόµενη εργασία και  η µητρότητα . 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπήρξαν σοβαρές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των 

σπουδών φύλου, αφού η εκπαιδευτική πολιτική ανήκε στην ευθύνη των κρατών 

µελών.   Η προσπάθεια ενίσχυσης της συµµετοχής των γυναικών στην επιστήµη και 

στην έρευνα  ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του Πέµπτου Προγράµµατος 

Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη όπου ξεκίνησε ένα σχέδιο 

δράσης  για την ενίσχυση των γυναικών επιστηµόνων. Επίσης, τον Νοέµβριο του 

1999 ιδρύθηκε το Helsinki Group και η ιδέα ήταν να προωθηθούν πολιτικές για την 

ενίσχυση της διάστασης του φύλου στις επιστήµες και στις καριέρες των 

επιστηµόνων.  

 

Είναι άραγε αδύνατον να έχεις οικογένεια και ιδιωτική ζωή και να είσαι ταυτοχρόνως 

καλή επιστήµονας; Φυσικά και είναι εφικτό. Ωστόσο, σίγουρα χρειαζόµαστε πολύ 

καλές πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.15

 

 

 

                                                 
15 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών για Θέµατα 
Φύλου και Ισότητας. «Η θέση των γυναικών στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα και οι πολιτικές φύλου στα 
Πανεπιστήµια.  
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XI) Η γυναικεία εργασία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

 

Η γυναικεία εργασία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχει αυξηθεί σηµαντικά τις 

τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί υφίστανται ακόµα 

διακρίσεις και άνιση µεταχείριση. Τα παρακάτω συµπεράσµατα, έχουν προκύψει από 

σειρά µελετών και ενδεικτικά αναφέρονται,  η έκθεση ΕΤΑΝ (Etan Report) του 

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Τεχνολογικής Αξιολόγησης (European Technology Assessment 

Network, ΕΤΑΝ)16, η οποία ασχολείται τη θέση των γυναικών στους τοµείς των 

επιστηµών και της τεχνολογίας και η έκθεση “National Policies on Women and 

Science in Europe” της οµάδας του Ελσίνκι (Helsinki Group on Women and 

Science)17. ∆ιακρίσεις που βασίζονται στο φύλο, διαπιστώθηκαν και από την έρευνα 

του  Massachusetts Institute of Technology (MIT) το 199918, οι οποίες 

δηµοσιεύθηκαν στην έκθεση µε τίτλο “A Study on the Status of Women Faculty in 

Science at MIT”.  

 

Πιο αναλυτικά, οι γυναίκες αποτελούν τη µειοψηφία στους πανεπιστηµιακούς και 

έχει αποδειχθεί πως όσο ανεβαίνει η  βαθµίδα του πανεπιστηµιακού, τόσο 

χαµηλότερη είναι η παρουσία τους. Κατέχουν λιγότερες διευθυντικές θέσεις, και 

συγκεντρώνονται σε ορισµένους µόνο επιστηµονικούς κλάδους,  ενώ δεν 

απολαµβάνουν τις ίδιες παροχές µε τους άνδρες συναδέλφους τους. Έχουν λιγότερες 

ευκαιρίες για χρηµατοδότηση των ερευνητικών προγραµµάτων και λιγότερες 

εκπαιδευτικές άδειες. Τέλος, υπάρχει απουσία των γυναικών από επιτροπές, και τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα, σχετικά µε τη γυναικεία εργασία στα πανεπιστήµια, 

κατέληξε και η πανελλαδική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του 

∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Σπουδών Φύλου και Ισότητας (Π.Π.Σ. ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.) 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα αποτελέσµατα, 

πιστοποιούν τις διακρίσεις που έχουν παρατηρηθεί στο ακαδηµαϊκό προσωπικό των 

πανεπιστηµίων διεθνώς.  

                                                 
16 http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/women.htm, 
17 http://europa.eu.int/comm/research/science-society/women-science/helsinki_en.html 
18 Bailyn L., 2003, “Academic Careers and Gender Equity¨: Lessons Learned from MIT”, στο Gender, 
Work and Organization, vol.10, no.2, March 2003, http://web.mit.edu/fnl/women/women.html 
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Η οριζόντια διάκριση αναφέρεται στη συγκέντρωση των γυναικών µελών ∆ΕΠ στις 

ανθρωπιστικές επιστήµες και της αντίστοιχης απουσίας τους από τις θετικές και 

τεχνολογικές επιστήµες. Οι γυναίκες µέλη ∆ΕΠ αποτελούν το 62% της Φιλοσοφικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ ενώ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών, αποτελούν µόνο το 29%. Το 

ποσοστό των γυναικών είναι ιδιαίτερα χαµηλό στις Πολυτεχνικές Σχολές της 

ελληνικών Α.Ε.Ι. και στα Τµήµατα που βασικός κορµός των µαθηµάτων και του 

επιστηµονικού αντικειµένου είναι τα µαθηµατικά.  

 

Η κάθετη διάκριση αναφέρεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες µέλη ∆ΕΠ απουσιάζουν 

από τις ανώτερες βαθµίδες της καθηγητικής κλίµακας και στο ότι κατέχουν, χαµηλό 

ποσοστό θέσεων εξουσίας. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των γυναικών στις βαθµίδες 

των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών είναι αθροιστικά το 10.5% του 

συνόλου των µελών ∆ΕΠ σε όλες τις βαθµίδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών κυµαίνεται στο 42% του συνόλου των µελών ∆ΕΠ στα ελληνικά 

πανεπιστήµια. 

 

 Αναφορικά µε την κατοχή ανώτερων διοικητικών θέσεων, οι γυναίκες µέλη ∆ΕΠ δεν 

κατέχουν καµία θέση Πρύτανη στα ελληνικά Α.Ε.Ι. και αποτελούν µόνο το 12% των 

Αντιπρυτάνεων, το 10% των Κοσµητόρων, το 12% των Προέδρων Τµηµάτων, το 

20% των ∆ιευθυντών Τοµέων, και το 14% και 6% των ∆ιευθυντών Εργαστηρίων και 

Κλινικών αντίστοιχα.  

 

Ακόµα και στα Τµήµατα των Ανθρωπιστικών Επιστηµών, όπου η παρουσία των 

γυναικών είναι ικανοποιητική, η κάθετη διάκριση παραµένει πολύ υψηλή. Οι 

γυναίκες κατέχουν την µειοψηφία των θέσεων εξουσίας, παρά την αριθµητική τους 

υπεροχή. Στα παραπάνω Τµήµατα του ΕΚΠΑ, σύµφωνα µε την έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε, οι γυναίκες ενώ κατέχουν το 62% των ακαδηµαϊκών θέσεων, 

αποτελούν µόνο το 31% των Προέδρων Τµηµάτων, το 35% των Αντιπροέδρων 

Τµηµάτων, το 39% των ∆ιευθυντών Τοµέων και το 24% των ∆ιευθυντών 

Εργαστηρίων. 

 

Τέλος , από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως η υποαντιπροσώπευση των 

γυναικών στις Θετικές Επιστήµες είναι πολύ ισχυρότερη από την αντίστοιχη ανδρική 

στη Φιλοσοφική Σχολή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη βαθµίδα του Καθηγητή, οι 
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γυναίκες αποτελούν µόλις το 8% στο σύνολο των Τµηµάτων που απαρτίζουν τη 

Σχολή των Θετικών Επιστηµών στο ΕΚΠΑ, ενώ αντίθετα, οι άνδρες αποτελούν το 

55% στο σύνολο των Τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ιδίου ιδρύµατος.19

 

 

 

 

                                                 
19∆ηµοσίευµα του Π.Π.Σ ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ αριθ.3 7/3/2005 
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XII) Η µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος στην Ε.Ε και η ισότητα 
των φύλων.  
 
 
Η µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος είναι ένα από τα θέµατα που 

βρίσκονται στη πολιτική ατζέντα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επιχειρήµατα υπέρ 

της  µεταρρύθµισης αφορούν στην αυξηµένη µακροζωία ανδρών και γυναικών, τη 

µείωση των γεννήσεων και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας,  δηλαδή 

ζητήµατα που δεν  µπορούν να ικανοποιηθούν από τα ισχύοντα συνταξιοδοτικά 

συστήµατα. Από την πλευρά τους οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία τις 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, αφού σχεδόν όλες ταυτίζονται µε περικοπές δαπανών 

και µείωση παροχών. 

 

Όλα τα κράτη µέλη θεωρούν ότι η αύξηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα της 

απασχόλησης των γυναικών, αποτελεί σηµαντική µεταβλητή της στρατηγικής για 

βιώσιµες συντάξεις. Οι µεταρρυθµίσεις λοιπόν θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο 

των συντονισµένων προσπαθειών των κρατών µελών για την επίτευξη των στόχων 

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ωστόσο, σηµαντική είναι η βελτίωση των 

κινήτρων για την παραµονή στην αγορά εργασίας εργαζοµένων µεγάλης ηλικίας, 

λόγω και της αύξησης του προσδόκιµου ζωής, καθώς και της ένταξης περισσοτέρων 

γυναικών.   

 

Το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δοµήθηκε στη 

βάση του µοντέλου του άνδρα ο οποίος εργάζεται και προστατεύεται από το 

σύστηµα, ώστε να ανταποκριθεί στις ευθύνες του ως προστάτης της οικογένειας. Η 

γυναίκα προστατεύεται έµµεσα από τον ασφαλιστικό φορέα του συζύγου της, στο 

πλαίσιο πάντα του γάµου. Η άµεση  σύνδεση των δικαιωµάτων ασφάλισης µε την 

εργασία και την παραδοσιακή οικογένεια, σε συνδυασµό µε τα στερεότυπα για τους 

ρόλους των φύλων,  αποτελούν τη βασική αιτία των διακρίσεων  που εµπεριέχει το 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.  

 

Άµεσες διακρίσεις που συνδέονται ευθέως µε το φύλο, εµπεριέχουν οι ρυθµίσεις που 

προβλέπουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών σε σχέση µε 

τους άνδρες που αφορούν χαµηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Ωστόσο, η 

διαφορετική µεταχείριση υπονοµεύει τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
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Τα επιχειρήµατα υπέρ της πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών λόγω µητρότητας 

δεν αντιπροσωπεύουν τα  συµφέροντα των γυναικών, αφού  είναι ελάχιστες οι 

γυναίκες που έχουν  ανήλικα παιδιά,  που χρειάζονται φροντίδα µετά το 55ο έτος 

ηλικίας. Έχει επιπρόσθετα διαπιστωθεί ότι η εφαρµογή «προστατευτικής νοµοθεσίας» 

στην Ελλάδα ευθύνεται για την υποβαθµισµένη θέση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, την απουσία τους από θέσεις ευθύνης,  την αυξηµένη ανεργία και  τις 

χαµηλές αµοιβές. Η κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να ενισχύει και όχι να 

αποδυναµώνει την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα των γυναικών Η 

µεταρρύθµιση που δεν θα λάβει υπόψη της τη διάσταση του φύλου θα διαιωνίζει τις 

οικονοµικές και  κοινωνικές ανισότητες εις βάρος των γυναικών.20

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σχολή Νοµικών , Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών. Τµήµα 
Πολιτικών Επιστηµών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ΠΜΣ: Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σπουδών . Μάθηµα: 
Ευρωπαϊκή Οικονοµία. Καθηγητές: Λ.Τσούκαλης, Ν.Κουτσιαράς     
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XIII) Ισότητα αµοιβών µεταξύ αντρών και γυναικών 

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχει γίνει µία επανάσταση στον κόσµο της εργασίας. Στην 

Ευρώπη το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης ξεπερνά το 50% και οι αποφάσεις 

του Συµβουλίου της Λισσαβόνας καλούν σε αύξηση της γυναικείας απασχόλησης 

ώστε να ξεπεράσει το 60%. 

 

Αν και η ισότητα των αµοιβών στις εργασιακές σχέσεις διέπεται από ένα επαρκές 

θεσµικό πλαίσιο, στην πράξη καταγράφεται σηµαντική υστέρηση των γυναικείων 

αµοιβών έναντι των αντίστοιχων αντρικών. Στο επίπεδο των επιχειρήσεων 

αναπτύσσονται προγράµµατα εξατοµικευµένων αµοιβών του προσωπικού που 

εκφράζουν συχνά µονοµερείς αποφάσεις της διοίκησης και τα οποία φαίνεται ότι 

ωφελούν τους άντρες. 

 

Πιο αναλυτικά, οι γυναίκες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και κατά συνέπεια στις προαγωγές. Οι ανισότητες στην αµοιβή κατά την εργασία 

αναπαράγονται κατά τη συνταξιοδότηση, έχουν δηλαδή επίπτωση στη ζωή των 

γυναικών και στο µελλοντικό τους εισόδηµα από την κοινωνική ασφάλιση. Tα 

προβλήµατα αυτά οξύνονται και από την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στην 

διαδικασία της συλλογικής διαπραγµάτευσης.21   

 

Συνεπώς, οι γυναίκες και οι άντρες αντιµετωπίζουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις 

στην αγορά εργασίας. Παρά τις διαφορές από κράτος σε κράτος, ο κοινός 

παρονοµαστής είναι ότι οι γυναίκες κατά µέσο όρο βρίσκονται σε χειρότερη θέση σε 

σύγκριση µε τους άντρες. ∆ιακρίσεις υπάρχουν στην πρόσβαση στην απασχόληση, 

στην επαγγελµατική εξέλιξη, στον συνδυασµό των οικογενειακών και 

επαγγελµατικών υποχρεώσεων και στους όρους αµοιβής. 

 

Οι ερευνητές που έχουν πραγµατοποιήσει µισθολογικές µελέτες διαπιστώνουν ότι 

υπάρχει ένα µεγάλο µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στην αντρική και την γυναικεία 

εργασία. Το γεγονός αυτό θεωρείται αποτέλεσµα τόσο των εργοδοτικών πρακτικών 

όσο και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων που καθορίζουν τους βασικούς µισθούς 

                                                 
21 http://www.kethi.gr/equalpay/ 
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στα επαγγέλµατα και τους κλάδους.. Αποδίδεται επίσης ιστορικά στις κοινωνικές 

αντιλήψεις περί κατώτερης αξίας της γυναικείας εργασίας σε σχέση µε την ανδρική, 

καθώς και στη µικρή συνδικαλιστική δύναµη των εργαζόµενων στα επαγγέλµατα και 

τους κλάδους όπου επικρατούν οι γυναίκες.  

 

Ένας ακόµη προσδιοριστικός παράγοντας του χάσµατος αµοιβών µεταξύ των φύλων 

είναι οι διαφορές φύλου στην εργασιακή εµπειρία και την προϋπηρεσία στην δουλειά. 

Αυτό δεν οφείλεται µόνο στο γεγονός ότι το γυναικείο εργατικό δυναµικό είναι πιο 

νεανικό από το ανδρικό, αλλά συνδέεται και µε τις διακοπές στη σταδιοδροµία των 

γυναικών. Συνεπώς, το κλείσιµο της ψαλίδας των αµοιβών µεταξύ των φύλων 

προϋποθέτει την διευκόλυνση των γυναικών ώστε να µη διακόπτουν την 

επαγγελµατική τους δραστηριότητα και να επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας 

χωρίς υποβάθµιση του µισθού και των όρων απασχόλησής τους. Απαιτεί ακόµη τη 

βελτίωση των προοπτικών προαγωγής και επαγγελµατικής τους εξέλιξης. 

 

Ένα επιχείρηµα βάσει του οποίου διαρθρώνεται η προβληµατική περί µισθολογικού 

χάσµατος είναι ότι οι γυναίκες έχουν µικρότερη ισχύ από τους άνδρες σε επίπεδο 

ατοµικής διαπραγµάτευσης των µισθών. Μεγαλύτερα περιθώρια για άµεσες 

διακρίσεις στις αµοιβές υπάρχουν στις µικρές απ’ ότι στις µεγάλες επιχειρήσεις, διότι 

η διάρθρωση των µισθών είναι αδιαφανής, τα συνδικάτα απουσιάζουν και οι 

συνάδελφοι, φοβούµενοι αντίποινα από τον εργοδότη, είναι απρόθυµοι να 

καταθέσουν στα δικαστήρια υπέρ µιας εργαζόµενης που υφίσταται διάκριση. 

 

Πιο αναλυτικά, διαπιστώνουµε ότι οι µέσες ακαθάριστες αµοιβές των γυναικών 

ανέρχονται  σε 80% περίπου των αµοιβών των αντρών στον τοµέα του λιανικού και 

χοντρικού εµπορίου, στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα και στη βιοµηχανία 

χειρωνακτικών εργατών. Το χάσµα είναι µεγαλύτερο(70%) για τους µη-χειρώνακτες 

αργάτες στη βιοµηχανία. Σε επαγγέλµατα που απαιτούν µεγαλύτερη ειδίκευση, όπως 

αυτά των ανώτερων στελεχών, των διευθυντών κλπ το χάσµα µεταξύ αντρών και 

γυναικών ήταν µικρότερο. Αντίθετα, σε επαγγέλµατα που απαιτούν λιγότερη 

ειδίκευση, όπως το λιανικό εµπόριο και την ανειδίκευτη εργασία στην βιοµηχανία το 

χάσµα ήταν µεγαλύτερο. 
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Το νοµικό πλαίσιο αναφορικά µε την ισότητα ευκαιριών µεταξύ γυναικών και αντρών 

είναι πλούσιο σε διατάξεις και πλήρως εναρµονισµένο µε το ευρωπαϊκό κοινοτικό 

δίκαιο. Όσον αφορά την ισότητα αµοιβών µεταξύ γυναικών και αντρών αυτή 

κατοχυρώνεται καταρχήν από το Σύνταγµα του 1975/1986/2001 µε τα άρθρα 4 και 

22. Ειδικότερα το άρθρο 22 παράγραφος 1 ορίζει ότι «…Όλοι οι εργαζόµενοι, 

ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη 

εργασία ίσης αξίας».Επίσης αναφορικά µε την ισότητα των αµοιβών επισηµαίνονται 

τα ακόλουθα: 

 

 Ο νόµος 1576/1985 για την « Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 

156, για την ισότητα των ευκαιριών και µεταχείρισης των εργαζοµένων και 

των δύο φύλων:Εργαζόµενοι µε οικογενειακές υποχρεώσεις». 

 

 Ο νόµος 1414/1984 για την «Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων 

στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις». 

 

 Ο νόµος 1342/1983 για την «Κύρωση της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών 

για την εξάλειψη όλων των µορφών των διακρίσεων κατά των γυναικών» 

 

 Η υιοθέτηση των Οδηγιών 75/117/ΕΟΚ και 76/207/ΕΟΚ 

 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικός, αν και εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του τους δηµόσιους 

υπαλλήλους, κρίνεται ο νόµος 1484/1984 για την « Εφαρµογή της αρχής της ισότητας 

των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις».Ειδικότερα το άρθρο 4 

αναφορικά µε την αµοιβή εργαζοµένων προβλέπει το δικαίωµα της ίσης αµοιβής 

µεταξύ γυναικών και αντρών για ίσης αξίας εργασία-«’όχι όµοια ή παρόµοια όπως 

προβλέπουν παλαιότερα κείµενα» 

 

Σύµφωνα µε την έκθεση για την Ελλάδα «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις και ισότητα 

ευκαιριών» σε ένα πρώτο στάδιο εφαρµογής του νόµου 1484/1984 οι µισθολογικές 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών µειώθηκαν, αν και όχι αισθητά. Αξίζει να 

σηµειωθεί η πρόσφατη απόφαση (3/2001) του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου 

σχετικά µε την καταβολή οικογενειακού επιδόµατος και στους δύο συζύγους. Η 
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απόφαση αυτή, ιδιαίτερα σηµαντική σε εθνικό επίπεδο, αφορά αποκλειστικά και 

µόνον στους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα και δικαιώνει τους µακροχρόνιους 

αγώνες των εργαζοµένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

 

Στην Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του 1993, την σηµαντικότερη σύµβαση σε 

θέµατα ισότητας ευκαιριών στην Ελλάδα, τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται µε το 

άρθρο 11 να προωθήσουν την ίση µεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών 

και αντρών και στο ζήτηµα της αµοιβής.22H ΓΣΕΕ µε την νέα Συλλογική Σύµβαση 

ζητάει να συµπεριληφθεί στην ρήτρα το παρακάτω περιεχόµενο: Οι εργοδότες πρέπει 

να δεσµεύονται να προάγουν την ισότητα αντρών και γυναικών στο χώρο εργασίας µε 

τρόπο προγραµµατισµένο και συστηµατικό. 

 

 Η εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης σηµαίνει ότι δεν υφίσταται άµεση ή έµµεση 

διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση και την 

επαγγελµατική ζωή περιλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων 

πρόσληψης, ασχέτως του κλάδου δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της 

επαγγελµατικής ιεραρχίας, µεταξύ άλλων και ως προς τις προαγωγές. Επίσης, 

αναφέρεται και στην πρόσβαση σε όλους τους τύπους και τα επίπεδα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και επαγγελµατικής κατάρτισης, συµπεριλαµβανόµενης της 

απόκτησης πρακτικής εµπειρίας. ∆εν επιτρέπεται η διάκριση όσον αφορά τις 

συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, συµπεριλαµβανόµενων των απολύσεων καθώς 

και θέµατα αµοιβής. Τέλος, οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους εκπροσώπους 

των εργαζοµένων τις κατάλληλες πληροφορίες σε ότι αφορά στην ίση µεταχείριση 

αντρών και γυναικών στην επιχείρηση23  

 

 

                                                 
22 http:www.inegsee.gr/enimerwsi-79-doc4.htm 
23 http:www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?&cm_cadid=37&cm_prdid=1056 
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Α. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

I) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Τη δεκαετία του 1980 αρχίζει στην Ελλάδα η δηµιουργία του νοµικού πλαισίου για 

την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Με εφαλτήριο το Σύνταγµα του 1975, που 

κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας, ψηφίστηκε µια σειρά σηµαντικών νόµων που 

δηµιουργούν το πλαίσιο των πολιτικών ισότητας στην Ελλάδα και αφορούν τους 

τοµείς απασχόλησης, εργασίας, ίσης αµοιβής, παιδείας , κοινωνικής ασφάλισης, 

υγείας, οικογένειας, µητρότητας, βίας. 

 

Ένα µεγάλο τµήµα αυτών των νοµοθετικών ρυθµίσεων πραγµατοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας µε διεθνείς συµβάσεις και 

κοινοτικές οδηγίες. Σηµαντικό όµως τµήµα τους ψηφίστηκε σε συνέχεια των 

διεργασιών και της πίεσης του γυναικείου κινήµατος στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ήδη 

από το 1983, ισχύει µια από τις πιο σύγχρονες και προοδευτικές νοµοθεσίες στα 

θέµατα της ισότητας των δύο φύλων στον οικογενειακό και εργασιακό τοµέα. Πιο 

αναλυτικά: 

 

1.'Αρθρο 116 παρ.2 του Ελληνικού Συντάγµατος για υποχρέωση της πολιτείας να 

λαµβάνει ειδικά µέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.  

 

2. Ν. 1414/1984 «Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές 

σχέσεις και άλλες διατάξεις»  

 

3. Ν. 1483/84: «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές 

υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων» (ΦΕΚ 153/Α/8-10-

84)  

 

4. ΕΓΣΣΕ 9-6-1993 Άρθρο 11™ Ισότητα των φύλων - Σύσταση Επιτροπής 

Ισότητας.24

 

                                                 
24http://www.ypakp.gr/members/docs/1451i2.pdf 
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Επίκαιρες βελτιώσεις στο θεσµικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων 

1. ∆ιυπουργική Επιτροπή για την Ισότητα των φύλων (Πρωθυπουργική Απόφαση 

316/14-4-2002), µε σκοπό την εκπόνηση του Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για την 

Ισότητα και τη συµµετοχή µας στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Υπουργείων 

στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ.  

 

2. Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας (Ν2839/12/9/00. άρθρο 6, παρ.2) στις 13 

Περιφέρειες της χώρας µε σκοπό τη διάχυση της οπτικής του φύλου σε όλες τις 

πολιτικές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και την ένταξη της διάσταση 

του φύλου στις δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  

 

3. Νόµος 3174/28-8-03 «Μερική Απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού 

χαρακτήρα» µε τον οποίο οι θέσεις µερικής απασχόλησης και υπηρεσιών 

κοινωνικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από γυναίκες σε ποσοστό 60% και ειδική 

προσοχή θα δοθεί σε µητέρες παιδιών µέχρι 12 ετών (ποσοστό 10%). 25 

 
 II) Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας 
 
 
Το 1985 συστήνεται η Γενική Γραµµατεία Ισότητας ως αρµόδια δηµόσια υπηρεσία 

για την προώθηση και πραγµατοποίηση της νοµικής και ουσιαστικής ισότητας 

ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς. Παράλληλα µε τον κεντρικό µηχανισµό 

ισότητας δηµιουργείται και µια περιφερειακή οργάνωση: οι Νοµαρχιακές Επιτροπές 

Ισότητας (ΝΕΙ) από εκπροσώπους κρατικών, τοπικών φορέων και γυναικείων 

οργανώσεων σε κάθε Νοµαρχία, καθώς και Νοµαρχιακά Γραφεία Ισότητας (ΝΓΙ) για 

την καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών σε περιφερειακό επίπεδο. 

 
Α. Οι πολιτικές της Γ.Γ.Ι 
 
Η ισότητα των φύλων αποτελεί σήµερα µια από τις βασικές προτεραιότητες των 

εθνικών πολιτικών. Η ΓΓΙ έχει εξαγγείλει µια ολοκληρωµένη και συνεκτική 

στρατηγική παρέµβαση για τα έτη 2004-2008 προκειµένου να αντιµετωπίσει τα 

ζητήµατα της ισότητας µεταξύ αντρών και γυναικών. Στόχος της παρέµβασης αυτής 

είναι η ανάδειξη της πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής και αναπτυξιακής διάστασης 

                                                 
25 http://www.ypakp.gr/members/docs/1451i2.pdf 
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των θεµάτων ισότητας και η άµεση σύνδεσή τους µε τις εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητας. 

 

Η νέα πολιτική στρατηγική της ΓΓΙ δίνει έµφαση στη βελτίωση των δεικτών 

κατοχύρωσης και εφαρµογής των δικαιωµάτων των γυναικών, µε βάση τα κριτήρια 

διεθνών οργανισµών και στη θεώρηση της ισότητας µεταξύ αντρών και γυναικών από 

τη σκοπιά του οικονοµικού της ενδιαφέροντος, ως παραγωγικού συντελεστή. Επίσης, 

στη ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της συµµετοχής των γυναικών στην 

απασχόληση και την αγορά εργασίας και στη θεώρηση της ισότητας ως εργαλείου 

κοινωνικής συνοχής και οικονοµικής ανάπτυξης . 

 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητα  συνεργάζεται και µε το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα 

Ισότητας (ΚΕΘΙ), που λειτουργεί υπό την εποπτεία και την επιχορήγηση της ΓΓΙ, τα 

αρµόδια κατά θέµα Υπουργεία και φορείς και τα  Νοµαρχιακά και Περιφερειακά 

Γραφεία Ισότητας. Επιπλέον, µε τα Συµβουλευτικά Κέντρα για τη βία στην 

Οικογένεια, που έχει ιδρύσει στην Αθήνα και τον Πειραιά 

και τις µη κυβερνητικές γυναικείες οργανώσεις. 

 

Β) Άξονες δράσης της Γ.Γ.Ι (2004-2008) 

 

 Οι δράσεις της Γ.Γ.Ι αναπτύσσονται στους εξής άξονες: 

1.Καταπολέµηση του ελλείµµατος ισότητας στην αγορά εργασίας και τις 

εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.  

 Βελτίωση και επέκταση παροχών για την εναρµόνιση των οικογενειακών 

υποχρεώσεων και την στήριξη της οικογένειας 

 Κάλυψη των νοµοθετικών κενών όπως π.χ η σεξουαλική παρενόχληση 

 Χορήγηση κινήτρων σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να 

προάγουν την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο 

 

2. Πρόληψη και καταπολέµηση της βίας µε θύµατα γυναίκες 

 Προώθηση νοµοθεσίας για την πρόληψη και αντιµετώπιση της ενδο-

οικογενειακής βίας 

 Ενίσχυση των κέντρων υποδοχής κακοποιηµένων γυναικών και ενίσχυση των 

συµβουλευτικών κέντρων του ΚΕΘΙ 
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 Εξασφάλιση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και απασχόλησης στις γυναίκες 

που έχουν πέσει θύµατα παράνοµης εµπορίας 

 

3. Καταπολέµηση των στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων 

µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Επέκταση και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης  σε θέµατα ισότητας 

 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 

4.Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

 Μετά από διάλογο µε τα κόµµατα και τους κοινωνικούς φορείς, θα εξεταστεί 

η επέκταση του εργαλείου των ποσοστώσεων υπέρ των γυναικών τόσο στο 

εθνικό, όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.26 

 

Γ) Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της ισότητας των φύλων ενόψει της 

κατάρτισης του εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης 2007-2013 

 

Οι παρακάτω βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης του τοµέα της ισότητας των φύλων 

εντάσσονται στους 6 στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης του ∆’ΚΠΣ  και σε 12 

συγκεκριµένες γενικές θεµατικές ενότητες. 

 

1.Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης σε αυτήν 

Η  ολοκληρωµένη προσέγγιση των ανέργων αποτελεί αναγκαιότητα περισσότερο 

στην περίπτωση των γυναικών που παρουσιάζουν διπλάσια ποσοστά ανεργίας από 

τους άντρες. Επίσης, αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης και 

επανένταξης λόγω των  µεγαλύτερων διαστηµάτων διακοπής της επαγγελµατικής 

ζωής . 

 

2. Προώθηση της επιχειρηµατικότητας 

 Οι γυναίκες έχουν διακριθεί στον τοµέα αυτόν και η στήριξη τους  είναι απαραίτητη 

για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

                                                 
26 http://www.isotita.gr/actionw.html 
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3.Ανάπτυξη και βελτίωση συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης-

στρατηγικές µάθησης και ενσωµάτωση δράσεων υπέρ των γυναικών 

Τα συνεχιζόµενα στερεότυπα του φύλου ως προς τα επαγγέλµατα και η µη 

αξιοποίηση όλων των δεξιοτήτων των γυναικών στην εργασία αποτελούν σηµαντική 

τροχοπέδη για την ισότιµη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας 

 

4.Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, της παραγωγής και καινοτοµίας 

Η πλήρης αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας 

και της τεχνολογίας αποτελεί προτεραιότητα εξαιτίας της µειωµένης συµµετοχής  

τους στον τοµέα αυτόν. 

 

5.Αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας 

Οι γυναίκες θα πρέπει να στηριχθούν για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της 

κοινωνίας της πληροφορίας και να συµµετέχουν και αυτές στις όποιες ευκαιρίες 

προσφέρονται. 

 

6.Αγροτική ανάπτυξη 

Αποτελεί για την Ελλάδα βασικό αναπτυξιακό στόχο στον οποίο θα πρέπει  να 

ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των γυναικών οι οποίες προτιµούν τις συνθήκες ζωής και 

εργασίας στην πόλη. Συνεπώς, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον αγροτικό 

χώρο αποτελεί αναγκαιότητα. 

 

7. Τουριστικές και πολιτιστικές επενδύσεις και υπηρεσίες 

Η συµµετοχή των γυναικών στον κλάδο του τουρισµού είναι µεγάλη και θα πρέπει να 

ενισχυθεί ως παράγοντας καινοτοµίας και νέων υπηρεσιών.  

 

8.Βελτίση κοινωνικών υποδοµών 

Οι κοινωνικές υποδοµές φροντίδας παιδιών, ηλικιωµένων, ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

και ασθενών αποτελούν βασικό παράγοντα διευκόλυνσης για να συνδυάσουν οι 

γυναίκες την  εργασία και την οικογένεια. 

 

9.Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης 

Προτείνονται πολιτικές ενίσχυσης δεξιοτήτων και θέσεων ευθύνης για τις 

εργαζόµενες στο δηµόσιο τοµέα και ένταξη της ισότητας των φύλων στα συστήµατα 
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διοίκησης για να εξασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες ανάδειξης των γυναικών στην 

επαγγελµατική ιεραρχία.  

 

10.Περιφερειακή συνοχή και ισορροπηµένη ανάπτυξη της χώρας και ενίσχυση 

της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας 

Τα προβλήµατα της ουσιαστικής ένταξης των µεταναστριών και η αποφυγή 

εγκληµατικών ενεργειών πρέπει να αντιµετωπιστούν µε πολιτικές ισότητας και 

κοινωνικοοικονοµικής ένταξης.αυτών των γυναικών. 

 

11.Υγεία-Πρόνοια 

Η ανάπτυξη δοµών µε στόχο την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων 

σωµατικής ακεραιότητας και αξιοπρέπειας καθώς επίσης και η αρωγή των γυναικών 

που είναι θύµατα βίας αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιµη κοινωνικοοικονοµική 

ένταξή τους. 

 

12.Κοινωνία των πολιτών 

Παράγοντας της σύγχρονης καλής διακυβέρνησης αποτελεί η ουσιαστική συµµετοχή 

των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και η συνεχής διαβούλευση µε τις 

γυναικείες οργανώσεις.27

ΙΙΙ) Το Γ' Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης 

Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υποστηρίζει την στρατηγική για την ισότητα –

µέσω της ένταξης της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών του. 

Επιπρόσθετα, υιοθετείται «η προσέγγιση της ενσωµάτωσης της διάστασης της 

ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής και σε όλα τα σχετικά µέτρα των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των 

Περιφερειακών Προγραµµάτων». Επιπλέον, προβλέπεται ότι µια συγκεκριµένη 

προτεραιότητα του ΕΠ «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση» που θα αφορά 

τη βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των προοπτικών επαγγελµατικής 

τους ανέλιξης, µε την εφαρµογή ειδικών µέτρων, που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη 

                                                 
27 http://www.isotita.gr/essa-2.html 
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ολοκληρωµένης προσέγγισης για την αντιµετώπιση των ειδικών δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν οι γυναίκες όσο αφορά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας 

 

Για αυτό το Πεδίο δράσης προβλέπεται χρηµατοδότηση ύψους 11,8% του συνόλου 

των κονδυλίων του ΕΚΤ και αναφέρεται ως στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα η 

αύξηση του ποσοστού γυναικείας απασχόλησης κατά την προσεχή περίοδο, ώστε να 

πλησιάσει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο του 50%, καθώς και η αντίστοιχη µείωση της 

ανεργίας και µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών..28

 

                                                 
28 http:www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 
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Β. Προγράµµατα εθνικής  δράσης  

 
I)"Equal" πρόγραµµα κοινοτικής πρωτοβουλίας για την καταπολέµηση των 

διακρίσεων και ανισοτήτων σε σχέση µε την αγορά εργασίας στην Ελλάδα. 

 

Το EQUAL είναι κοινοτική πρωτοβουλία µε στόχο την ανάπτυξη και προώθηση νέων 

µεθόδων για την αντιµετώπιση κάθε µορφής  ανισοτήτων που βιώνουν όσοι 

επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Το EQUAL  θα αποτελέσει ένα εργαλείο 

για τον εντοπισµό καλών πρακτικών από διάφορα κράτη µέλη, µε δυνατότητα 

ενσωµάτωσης στον κορµό των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών για την 

απασχόληση. Οι επωφελούµενες οµάδες πρόκειται να είναι οι οµάδες που βρίσκονται 

σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. Ως τέτοιες θεωρούνται οι νέοι, οι 

γυναίκες, οι απασχολούµενοι µε ελλιπή εκπαίδευση, οι αιτούντες άσυλο, τα άτοµα µε 

αναπηρίες, οι µετανάστες, οι παλιννοστούντες, οι φυλακισµένοι, αποφυλακισµένοι 

και ανήλικοι παραβάτες, τα απεξαρτηµένα άτοµα, οι Τσιγγάνοι και οι Ποµάκοι. 

Βασικές αρχές υλοποίησης του Προγράµµατος  είναι : 

 

1)∆ιακρατικότητα  

Η εφαρµογή της αρχής της διακριτικότητας σηµαίνει ότι κάθε σχέδιο θα πρέπει να 

υλοποιείται µε τη συνεργασία αναπτυξιακών συµπράξεων από δύο τουλάχιστον 

κράτη µέλη. Η διακρατική συνεργασία αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για την 

επίτευξη καινοτοµίας. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η ουσιαστική σύνδεση των 

επιµέρους εθνικών σχεδίων, µέσω δράσεων που θα αφορούν την από κοινού 

υλοποίηση ενεργειών. 

2)Καινοτοµία 

Η αφηρηµένη αναφορά στο χαρακτήρα µιας προτεινόµενης µεθόδου δεν θα επαρκεί 

για τον χαρακτηρισµό του σχεδίου ως καινοτοµικού, εφ' όσον δεν συνδέεται µε την 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας, ή την παροχή λύσεων σε συγκεκριµένα 

προβλήµατα που αφορούν στα εµπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας  

3)Ενδυνάµωση-Ενεργός  συµµετοχή 

Η αρχή της ενδυνάµωσης είναι σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής βασικό κριτήριο επιλογής για όλα τα σχέδια. Σε επίπεδο περιεχοµένου των 
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σχεδίων της EQUAL, η αρχή της ενδυνάµωσης θα εκφραστεί µε την έµφαση στην 

ανάπτυξη, παράλληλα µε τις εργασιακές δεξιότητες των οµάδων στόχου. 

  

4)Αναπτυξιακές    Συµπράξεις         

Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις, µέσω των οποίων θα υλοποιηθεί το Πρόγραµµα, θα 

είναι ισχυρές δεσµευτικές συµφωνίες εταίρων που δηµιουργούνται ad hoc για ένα 

συγκεκριµένο έργο. Θα αποτελούν τους µοναδικούς δικαιούχους χρηµατοδότησης. Σε 

αυτές µπορούν να συµµετέχουν δηµόσιοι φορείς, οργανισµοί της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις και ιδιαίτερα µικροµεσαίες, επαγγελµατικές ενώσεις, 

κοινωνικοί εταίροι και µη κυβερνητικοί οργανισµοί. 

5) Mainstreaming και ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες 

Η εφαρµογή της πολιτικής του gender mainstreaming για τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ 

γυναικών και ανδρών, θα αφορά όλα τα στάδια της εφαρµογής του Προγράµµατος. 

Πριν από την επιλογή, τα σχέδια θα εξετασθούν συστηµατικά, προκειµένου να 

διαπιστωθεί η επίπτωση τους σε θέµατα ισότητας. Τα σχέδια που θα επιλεγούν θα 

πρέπει να οδηγούν σε µείωση των ανισοτήτων αναφορικά µε την απασχόληση, την 

εκπαίδευση και κατάρτιση, τη δηµιουργία επιχείρησης καθώς και τη συµφιλίωση της 

επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή. 

6)Ευρύτερη    εφαρµογή 

Τελικός στόχος είναι οι καινοτόµες προσεγγίσεις που θα αναπτυχθούν από τα 

χρηµατοδοτούµενα σχέδια και θα αποτελέσουν αντικείµενο των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών για την απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την 

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. 

  

Το πρόγραµµα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας θα υλοποιηθεί εξελικτικά µέσα από 

τρεις κατηγορίες ενεργειών: Η πρώτη αφορά στην σύσταση των Αναπτυξιακών 

Συµπράξεων και της διακρατικής συνεργασίας. Η δεύτερη κατηγορία ενεργειών 

αφορά στην υλοποίηση των σχεδίων των Αναπτυξιακών Συµπράξεων. Η τρίτη 

κατηγορία αφορά στην δικτύωση, τη διάδοση καλών πρακτικών και την επίτευξη 

αντίκτυπου στις εθνικές πολιτικές. 
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Από πλευράς υλοποιούµενων δράσεων, το Πρόγραµµα διαρθρώνεται σε 5 

Υποπρογράµµατα και 9 µέτρα. Οκτώ από αυτά συνδέονται άµεσα µε τους τέσσερις 

πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και µε το ΕΣ∆Α, ενώ το 

ένατο µέτρο καλύπτει τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο. Ξεχωριστό υποπρόγραµµα 

αποτελεί η τεχνική βοήθεια.  

 

Τα Υποπρογράµµατα και τα µέτρα περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 : ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝ∆ΡΕΣ 

Μέτρα:  

4.1. Συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

4.2. Ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελµατικού διαχωρισµού 

 

Ενέργειες : 

Μέτρο 4.1.: α) Προώθηση νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας για τη 

συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής (4.1.1.). Αφορά ενέργειες 

για την ανάπτυξης νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας καθώς και αναβάθµισης 

των δεξιοτήτων των γυναικών που έχουν αποµακρυνθεί από την απασχόληση λόγω 

οικογενειακώνυποχρεώσεων. 

 

β) Ενέργειες για την εξάλειψη στερεοτύπων για το ρόλο των δύο φύλων στην 

οικογένεια (4.1.2.). Αφορά σε δράσεις για την ισότιµη συµµετοχή των δύο φύλων 

στην απασχόληση, έτσι ώστε το περιβάλλον της εργασίας να καταστεί φιλικότερο 

προς την οικογένεια και τις γυναίκες. 

 

Μέτρο 4.2.: α) Ενίσχυση µηχανισµών ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας στο 

χώρο εργασίας (4.2.1.). Στόχος είναι η ενδυνάµωση της εφαρµογής της πολιτικής για 

ίσες ευκαιρίες, καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε ανώτερες 

θέσεις της επαγγελµατικής ιεραρχίας καθώς και η ενίσχυση επιχειρήσεων 

προκειµένου να προσελκύσουν περισσότερες γυναίκες στο προσωπικό τους . 

β) Ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης σε νέους τοµείς της οικονοµίας (4.2.2.) 

Σκοπός είναι η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων στη διαµόρφωση εργασιακού 
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περιβάλλοντος, κατάλληλου για την ανάπτυξη των επαγγελµατικών  δυνατοτήτων 

των γυναικών.29

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5:ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6:ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

 

II) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ «Θετικές ∆ράσεις για την Ισότητα 

των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στις µικροµεσαίες και µεγάλες 

επιχειρήσεις» (2002-2006) 

 

Το Μέτρο 5.1 περιλαµβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Απασχόληση και 

Επαγγελµατική Κατάρτιση) του Γ΄Κ.Π.Σ. και ανήκει στον άξονα 5 που αφορά στη 

βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ο σκοπός  του Μέτρου 

είναι η συµβολή στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και 

γυναικών . Η προώθηση θα επιτευχθεί µε την ανάπτυξη σχεδίων θετικών δράσεων 

από τις επιχειρήσεις. Ο στόχος τους θα είναι από τη µία πλευρά η ισόρροπη 

συµµετοχή των φύλων στην ανέλιξή τους στην επαγγελµατική ιεραρχία, και από την 

άλλη πλευρά η  διευκόλυνση του συνδυασµού οικογενειακών και επαγγελµατικών 

υποχρεώσεων.  

Οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών περιλαµβάνουν:  

 

1.Ανάπτυξη µοντέλων και προτάσεων οργάνωσης των επιχειρήσεων µε ενσωµάτωση 

της αρχής της ισότητας των φύλων.  

 

2.Εκπόνηση µελετών που θα  εξειδικεύουν τις δυνατότητες και τα αποτελέσµατα από 

την εφαρµογή των σχεδίων ισότητας για κάθε επιχείρηση . 

 

3.Ενέργειες ευαισθητοποίησης µε στόχο την ενηµέρωση των εργαζοµένων της 

επιχείρησης σε θέµατα ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο  

 

                                                 
29 http://www.oke.gr/greek/gnomi68.htm 
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4.∆ράσεις επιµόρφωσης των γυναικών της επιχείρησης που θα βοηθήσουν τις ίδιες 

στην επαγγελµατική τους ανέλιξη, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης.  

 

5.∆ράσεις συµβουλευτικής που θα περιλαµβάνουν µια δέσµη ενεργειών  που θα 

συµβάλουν στη διεύρυνση των επαγγελµατικών οριζόντων των εργαζόµενων 

γυναικών.  

 

6.Τέλος, ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων που θα αφορούν σε νέες µορφές 

απασχόλησης30

 

III) Υπηρεσία στήριξης ανέργων γυναικών στο σχεδιασµό της επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας. 

 

Το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ µέσα από µια συνεχή διαδικασία  αξιολόγησης των αναγκών 

των γυναικών δηµιούργησε την Υπηρεσία στήριξης ανέργων γυναικών. Γενικός 

στόχος της Υπηρεσίας στήριξης ανέργων είναι να ενισχυθεί η απασχολησιµότητα των 

γυναικών  και  η ικανότητα να ανταποκρίνεται η γυναίκα στις αλλαγές που 

επέρχονται στα επαγγελµατικά προσόντα και στο εργασιακό περιβάλλον.  

 

Ο στόχος επιτυγχάνεται µέσα από την παροχή ενός δικτύου υπηρεσιών ατοµικής και 

οµαδικής συµβουλευτικής, ευέλικτης κατάρτισης σε θέµατα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, στήριξης, πληροφόρησης, δικτύωσης µε την αγορά εργασίας και 

προώθησης της γυναικείας ετεροαπασχόλησης. Οι σύµβουλοι απασχόλησης 

στηρίζουν τις γυναίκες στην δηµιουργία ενός συγκεκριµένου εξατοµικευµένου 

επαγγελµατικού πλάνου µε βάση τις ανάγκες και τα προσόντα τους. 

 

Μια συµβουλευτική προσέγγιση των γυναικών χρειάζεται να περιλαµβάνει την 

εµψύχωση και ενδυνάµωσή τους, αλλά και τον προσανατολισµό σταδιοδροµίας που 

θα οδηγήσει στην χάραξη ενός προσωπικού πλάνου για κάθε ενδιαφερόµενη. Σε κάθε 

περίπτωση ο σχεδιασµός και η χάραξη του προσωπικού πλάνου της κάθε γυναίκας 

είναι αποτέλεσµα δικής της αναζήτησης και οργάνωσης, στο οποίο θα καταλήξει µετά 

                                                 
30 http://www.guidance-europe.org/collaborate/partners/entries/296158195 
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από έναν ουσιαστικό εσωτερικό διάλογο, έχοντας πάντα συµπαραστάτη την 

Σύµβουλο.31

 

IV) Ισότητα των φύλων – Gender Equality 

 

Ο στόχος αυτού του προγράµµατος (2001-2005) είναι η βελτίωση της ικανότητας των 

αιτούντων να προάγουν την ισότητα ανάµεσα στα φύλα και ιδιαίτερα µέσω της 

υποστήριξης της ανταλλαγής πληροφοριών, και της δικτύωσης στο επίπεδο της 

κοινότητας. 

Οι περιοχές δράσης είναι:  

 

1.Οικονοµική ζωή – σε σχέση µε τα υπάρχοντα κενά στην αγορά εργασίας και τους 

τρόπους αντιµετώπισής τους.  

 

2.Ίση συµµετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στα σώµατα που λαµβάνουν 

αποφάσεις.  

3.Κοινωνικά δικαιώµατα – οι αρχές της ισότητας των δύο φύλων πρέπει να διέπουν 

όλες τις  πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή των γυναικών όπως η 

µετακίνηση, η δηµόσια υγεία. 

 

 4.Πολιτικά δικαιώµατα  που ασχολείται µε την εφαρµογή των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων στις γυναίκες.  

 

5.Οι φυλετικοί ρόλοι και τα στερεότυπα  που απευθύνεται στα γυναικεία και ανδρικά 

στερεότυπα και την ανάγκη για αλλαγή συµπεριφοράς, διάθεσης και αξιών τα οποία 

ορίζουν και επηρεάζουν τους ρόλους των φύλων στην κοινωνία.  

 

Επιπλέον οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προτάσεις στις παρακάτω 

ενότητες για το θέµα «συµφιλίωση ανάµεσα στην εργασία και την οικογένεια».  

 

1.Προαγωγή µέτρων µε στόχο τη βελτίωση της γονικής άδειας για άνδρες και 

γυναίκες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  

                                                 
31 http://www.ergani.gr/gr/employment.asp 
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2.Τρόποι για την βελτίωση της χρηµατοδότησης των υπηρεσιών πρόνοιας για την 

οικογένεια. 

 

3.Βελτίωση των υπηρεσιών πρόνοιας, αναγνώριση των κατάλληλων επαγγελµατικών 

προσόντων και προαγωγή της συµµετοχής των ανδρών στον τοµέα της πρόνοιας  

 

4.Συντονισµός των ωρών εργασίας και της πολιτικής των υπηρεσιών  

 

∆ικαίωµα για αίτηση έχουν:  

 

1.Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και κοινωνικοί εταίροι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

2.∆ιακρατικά δίκτυα νοµαρχιακών ή τοπικών αρχών  

 

3.∆ίκτυα ή οργανώσεις που προάγουν την ισότητα των δύο φύλων. 32

 

V) Αναπτυξιακή Σύµπραξη για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών στο 

Αιγαίο- Equal Mevel 

 

Σκοπός του σχεδίου είναι η καταπολέµηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού βάσει 

του φύλου, η ενίσχυση της ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας, 

η προώθηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελµατικής ιεραρχίας καθώς 

και η εκµετάλλευση των ευκαιριών απασχόλησης σε νέους τοµείς της οικονοµίας 

προς όφελος των γυναικών. 

 

Μερικοί από τους επιµέρους στόχους είναι: η λειτουργία δικτύου Κέντρων 

Γυναικείας Απασχολησιµότητας και η εγκαθίδρυση ενός συστήµατος εφαρµοσµένης 

τηλεπληροφόρησης στους νοµούς του Αιγαίου. Επίσης, ο εντοπισµός της έκτασης της 

αφανούς εργασίας των γυναικών και η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων σε θέµατα 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού που απαιτούνται για την ένταξη των γυναικών σε 

θέσεις στον τοµέα του τουρισµού. Απαραίτητη κρίνεται η ανάπτυξη εργαλείων 

πιστοποίησης προσόντων και η δηµιουργία µηχανισµού ενεργοποίησης των 

                                                 
32 http://www.anthropos.gr/ 
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γυναικών. Τέλος, η  δηµοσιοποίηση θεµάτων που άπτονται την ισότητα των δύο 

φύλων και η διεύρυνση του δηµοσίου διαλόγου.33  

 

VI) Προγράµµατα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης για Γυναίκες  

 

Άξονας 4: προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης των 

γυναικών στην αγορά εργασίας 

 

Η πολιτική για την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί στόχο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία 

θεσπίζει µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των 

κοριτσιών µέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

Παρ΄ όλα τα σηµαντικά θεσµικά µέτρα για την κατοχύρωση της Ισότητας, υπάρχει 

ακόµη ανάγκη για συµπληρωτικά µέτρα, γιατί πολλές µελέτες αποδεικνύουν ότι παρά 

τις καλές επιδόσεις και την επιτυχία των κοριτσιών στις εξετάσεις, η θέση της 

γυναίκας στην αγορά εργασίας δεν έχει αλλάξει σηµαντικά. 

 

Η έρευνα, αποδεικνύει ότι κάθε φορά που οι µαθήτριες βρίσκονται αντιµέτωπες µε 

διλήµµατα επιλογών, παίρνουν αποφάσεις που σε υψηλό ποσοστό συνδέονται µε την 

τυπική γυναικεία εργασία. και επιλέγουν επαγγέλµατα που προωθούν παραδοσιακές 

ως προς το φύλο συµπεριφορές. Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα εξακολουθεί να προσανατολίζει τις γυναίκες προς σπουδές και 

επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται ως τυπικά γυναικεία.  

 

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι πραγµατοποιήθηκε ένα πρόγραµµα ευαισθητοποίησης 

των εκπαιδευτικών σε θέµατα Ισότητας σε πολλές Περιφέρειες της Ελλάδος. Το 

πρόγραµµα αυτό παρακολούθησαν 154 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ πρέπει να σχεδιαστούν 

αποτελεσµατικές στρατηγικές και παρεµβάσεις, που θα επιτρέπουν τη διάχυση του 

                                                 
33 http://www.genderissues.org.gr/Diotima/NEW%20First%20PAGE-
2005_files/Taytotita%20Mevel.htm 
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προβληµατισµού της Ισότητας, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στο µαθητικό 

πληθυσµό, µε στόχο να προωθηθεί η Ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας.  

 

Κύριος στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της Ισότητας των δύο φύλων στο χώρο 

της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης. Επίσης, θα 

εκτελεστούν Πράξεις οι οποίες επικεντρώνονται στα ακόλουθα:  

 

 Στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, ώστε να µπορούν να εντοπίζουν την 

ανισότητα των φύλων στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.  

 

 Στη χρήση εκπαιδευτικών δοµών όπου θα παρέχονται υπηρεσίες για την 

αποτελεσµατική προώθηση των ισότιµων σχέσεων των φύλων. 

 

 

  Στη παραγωγή διδακτικού υλικού που θα παρουσιάζει µια νέα οπτική για τις 

σχέσεις των δύο φύλων στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα και στη 

µελέτη των σχολικών βιβλίων µε στόχο τη διατύπωση προτάσεων για αλλαγές  

ώστε να προωθείται η έννοια της ισότητας των φύλων.  

 

 Στην ενθάρρυνση των σπουδαστριών να παρακολουθήσουν προγράµµατα 

αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στόχο την απόκτηση 

ειδικοτήτων στους τοµείς που το γυναικείο φύλο υποεκπροσωπείται 

 

 Στην ενίσχυση των βιβλιοθηκών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των ΤΕΕ 

και των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε 

βιβλιογραφία σχετικά µε την ισότητα των φύλων.  

 

 Στην παροχή βοήθειας στις µαθήτριες κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην 

αγορά εργασίας. 34  

 

                                                 
34 Τεχνικό ∆ελτίο Μέτρου 4.1( Ιούνιος 2002) ‘Πρόγραµµα Υποστήριξης και Αρχικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες’ 
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VII) Equal Ανδροµέδα 

 

Στο πλαίσιο της Equal συγκροτήθηκε η Αναπτυξιακή Σύµπραξη EQUAL – 

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α, που αποτελείται από 22 φορείς-εταίρους και µε συντονιστή εταίρο το 

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), προκειµένου να υλοποιήσει το έργο 

«∆ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στο χώρο εργασίας». 

 

Το δίκτυο Equal-Ανδροµέδα έρχεται ως συνέχεια µίας συστηµατικής προσπάθειας 

που έχει καταβληθεί τα τελευταία δύο χρόνια από το Κέντρο Ερευνών για θέµατα 

ισότητας (ΚΕΘΙ) για τη δικτύωση ∆οµών στήριξης της Απασχόλησης και της 

Επιχειρηµατικότητας Γυναικών. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας ήταν η σύσταση 

του ∆ικτύου Ανδροµέδα (Μάρτιος 2000) µε κύριο στόχο την προώθηση της ισότητας 

των δύο φύλων στην αγορά εργασίας.  

 

Το έργο επιχειρεί να παρέµβει σε όλα τα επίπεδα του διαχωρισµού των φύλων και να 

δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των απαραίτητων µηχανισµών και 

εργαλείων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές καταπολέµησής του. Ειδικότερα 

επιχειρείται η ανάπτυξη  αποτελεσµατικών προσεγγίσεων στο πρόβληµα του 

διαχωρισµού της αγοράς εργασίας και η ευρύτερη  ενσωµάτωση των προτεινόµενων 

λύσεων σε πολιτικές που θα εφαρµοσθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

 

Οι στόχοι του έργου είναι να υποστηρίξει συγκεκριµένες επιχειρήσεις  στη διαδικασία 

ένταξης της ισότητας των δύο φύλων στη λειτουργία τους και να αναδείξει τις καλές 

πρακτικές σε ό,τι αφορά την κατάργηση του διαχωρισµού εντός συγκεκριµένων 

επιχειρήσεων .Επίσης, να προωθήσει την απασχόληση και των γυναικών σε τοµείς 

όπου αυτές υποεκπροσωπούνται καθώς και να συµβάλλει στην ανατροπή 

στερεότυπων και  αντιλήψεων στο χώρο εργασίας. 

 

Οι δράσεις που προβλέπεται να αναπτυχθούν ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω 

στόχοι είναι η δηµιουργία µηχανισµού  αξιολόγησης της ένταξης της ισότητας στο 

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και η υποστήριξη επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της 

ένταξης της ισότητας στη λειτουργία τους. Επίσης, η παροχή υπηρεσιών 
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πληροφόρησης και συµβουλευτικής και η αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων/ 

προγραµµάτων.35

 

Έργο: ∆ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στο χώρο  εργασίας.  

Υποέργο 6: Πιλοτικό σχέδιο ισότητας 

 

Η Εµπορική Τράπεζα ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης της EQUAL-

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ανέλαβε την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών: 

 

α) Την εκπαίδευση στελεχών της σε θέµατα ισότητας. 

 

β) Την εκπόνηση /εφαρµογή πιλοτικού σχεδίου ισότητας. 

 

γ) Τη διερεύνηση δύο εκπαιδευτικών προγραµµάτων ως προς το εάν αναπαράγουν 

κοινωνικά στερεότυπα. 

 

δ) Τη διάχυση των αποτελεσµάτων της εµπειρίας της. 

 

Στόχοι του Πιλοτικού Σχεδίου Ισότητας είναι: 

 

• Να διερευνήσει την ισότητα φύλου στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

• Να αξιολογήσει την επίπτωση των εφαρµοζόµενων ενεργειών. 

• Να προτείνει την εφαρµογή ενεργειών που θα ενισχύσουν την ισότητα φύλου. 

• Να αξιολογήσει τα οφέλη για την Τράπεζα από την πιλοτική εφαρµογή του Σχεδίου 

Ισότητας.36

 

 

 

 

                                                 
35 http://www.e-andromeda.gr/sxedio.el.asp 
36 http://www.emporiki.gr/cbg/gr/career&research/career&research_research_story.jsp? 
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Α. Κοινοτική νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων 

 

Η διεκδίκηση των κοινωνικών δικαιωµάτων των γυναικών και της ισότητας των 

φύλων στην Ευρώπη, υπήρξε µια µακρά και επίπονη διαδικασία. Από την 

αναγνώριση του δικαιώµατος της ψήφου στις αρχές του 20ου αιώνα πέρασε στη 

θεσµοθέτηση της αρχής της ίσης αµοιβής για άνδρες και γυναίκες στην ιδρυτική 

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  και  τελευταία στον Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων και στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. 

 

Η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών είναι µία από τις θεµελιώδεις αρχές του 

κοινοτικού δικαίου. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της ισότητας 

µεταξύ των γυναικών και των ανδρών συνίστανται, αφενός, στην εξασφάλιση της 

ισότητας των ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των γυναικών και των 

ανδρών και, αφετέρου, στην καταπολέµηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου. 

 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την εποχή της ίδρυσής της  θεσµοθέτησε  την αρχή της 

ίσης αµοιβής.  Επιπρόσθετα, προτάθηκε µια σειρά νοµοθετικών διατάξεων και 

µέτρων πολιτικής,  µε στόχο την διασφάλιση ίσων δικαιωµάτων πρόσβασης στην 

απασχόληση, στην επαγγελµατική κατάρτιση, τις συνθήκες εργασίας και την 

κοινωνική προστασία. Παρακάτω, θα δούµε αναλυτικότερα τις διάφορες σχετικές 

οδηγίες.    

 

Η ουσιαστικότερη εξέλιξη, σηµατοδοτήθηκε  µε την υπογραφή της Συνθήκης του 

Άµστερνταµ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999, όπου ενισχύεται σηµαντικά 

η νοµική βάση για την προώθηση των δικαιωµάτων των γυναικών. Για πρώτη φορά, 

η ισότητα ορίζεται ως βασικός στόχος της Κοινότητας, ενώ όλα τα όργανα της 

Ένωσης και τα κράτη-µέλη υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τους την αρχή της 

ισότητας σε όλες τις πολιτικές τους (gender mainstreaming)  

 

I) Ένταξη της ισότητας ευκαιριών στις κοινοτικές πολιτικές 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε την αρχή σύµφωνα µε την οποία η ισότητα µεταξύ 

γυναικών και ανδρών («διάσταση του φύλου») πρέπει να λαµβάνεται συστηµατικά 

υπόψη στο σύνολο των κοινοτικών και πολιτικών ενεργειών, από τη στιγµή της 

 80



σύλληψης και κατά τρόπο ενεργό και εµφανή. Η αρχή του "gender mainstreaming" 

(ενσωµάτωση της ισότητας των δύο φύλων) συνίσταται στον συνυπολογισµό των 

ανισοτήτων, στις συνθήκες, καταστάσεις και ανάγκες των γυναικών και των ανδρών 

στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και ενεργειών. 

 

Η πράξη είναι η ακόλουθη: Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 1996, 

« Ενσωµάτωση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο 

σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων». Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει 

το κοινοτικό κεκτηµένο σε θέµατα ισότητας και προοπτικών δράσης σε διάφορους 

τοµείς όπως:  

 

 απασχόληση και αγορά εργασίας  

 γυναίκες επικεφαλείς επιχειρήσεων και οι συνεργαζόµενες σύζυγοι σε ΜΜΕ, 

µεταξύ άλλων στους τοµείς της γεωργίας και της αλιείας:  

  εκπαίδευση και κατάρτιση  

 αναπτυξιακή συνεργασία   

 πληροφόρηση 

 πολιτική για το προσωπικό 

 

Το δεύτερο µέρος της ανακοίνωσης εκθέτει τον ρόλο που διαδραµατίζουν τα 

διαρθρωτικά ταµεία , που αποτελούν το κυριότερο χρηµατοδοτικό µέσο της 

Κοινότητας και η παρέµβαση των οποίων αφορά πολλούς από του τοµείς αυτούς, 

στην προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών. 

 

Επιπρόσθετα η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2000, «Προς µια 

κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)» εγγράφεται 

στην προέκταση του ρόλου που διαδραµάτισε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά την 

τέταρτη παγκόσµια διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις γυναίκες που 

πραγµατοποιήθηκε στο Πεκίνο το Σεπτέµβριο του 1995. Πιο αναλυτικά, Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε µια κοινοτική στρατηγική- πλαίσιο σε θέµατα ισότητας 

µεταξύ γυναικών και των ανδρών. Αυτό το πλαίσιο ενεργειών επιτρέπει την ένταξη 

του ζητήµατος της ισότητας ευκαιριών σε όλες τις κοινοτικές δραστηριότητες κατά 

τρόπο ώστε αυτές να συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εξάλειψης των 

ανισοτήτων και την προαγωγή της ισότητας µεταξύ των γυναικών και ανδρών.  
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Όσον αφορά τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης 

∆εκεµβρίου 2000 [ΕΕ C 364 της 18.12.2000] µε το Άρθρο 23, παράγραφος 1: «Η 

ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, 

συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα της απασχόλησης, της εργασίας και της αµοιβής». 

 

Στην συνέχεια µε την Έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στην 

ανακοίνωση: «Ενσωµάτωση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ των γυναικών και των 

ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων» αναφέρονται σηµαντικές 

πρόοδοι που πραγµατοποιήθηκαν από το 1996 ως προς τον συνυπολογισµό της 

ισότητας γυναικών - ανδρών στις κοινοτικές πολιτικές και ενέργειες. Τρεις πολιτικοί 

τοµείς θα πρέπει να επισηµανθούν ιδιαίτερα για τα αποτελέσµατα που θα 

επιτευχθούν: οι εξωτερικές σχέσεις, η απασχόληση, η κοινωνική πολιτική, καθώς και 

η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η νεολαία. 

 

 Η έκθεση καταγράφει επίσης τα σηµαντικά κενά και εµπόδια, καθώς πολλές 

πρωτοβουλίες παραµένουν µεµονωµένες και κατά συνέπεια χωρίς σηµαντικό 

αντίκτυπο στη γενική κατάσταση σε θέµατα ισότητας µεταξύ των φύλων. Η έκθεση 

συνιστά µεταξύ άλλων: µια µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της διάστασης του φύλου 

και µια συστηµατική επαλήθευση συνυπολογισµού της ισότητας ανδρών-γυναικών σε 

κάθε νοµοθετική πρόταση .Για την επίτευξη περαιτέρω προόδου, η ένταξη της 

διάστασης του φύλου απαιτεί µια σφαιρική προσέγγιση περισσότερο εξαντλητική.37

 

II) To νοµικό πλαίσιο- Οι Συνθήκες 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση  είναι ένας από τους πρωτοπόρους παγκοσµίως στην 

καταπολέµηση των διακρίσεων. Ήδη από την ίδρυσή της, ένας σηµαντικός αριθµός 

νοµοθετικών και άλλων κειµένων δηµιουργήθηκαν µε αυτό το σκοπό. Πέραν των 

δεσµευτικών κοινοτικών νόµων, η Ε.Ε παρέχει στα κράτη τα οικονοµικά µέσα για την 

προώθησή τους. Στην συνέχεια παρέχεται µια ανασκόπηση των σηµαντικότερων 

κειµένων και δράσεων για την καταπολέµηση των διακρίσεων στην Ε.Ε. 

 

 
                                                 
37 http://www.europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10921.htm 
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1.Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

 

Στο πλαίσιο των διαδοχικών εξελίξεων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ), η αρχή της ισότητας µεταξύ των γυναικών και των 

ανδρών έχει καταστεί πιο εµφανής στο κείµενο της συνθήκης ΕΚ. Η προώθηση της 

ισότητας µεταξύ των γυναικών και των ανδρών αναγνωρίζεται συνεπώς ως µία από 

τις ουσιαστικές αποστολές της Κοινότητας (άρθρο 2 της συνθήκης ΕΚ). 

 

 Η Κοινότητα έχει την υποχρέωση να εξαλείψει τις ανισότητες και να προωθήσει την 

ισότητα µεταξύ των γυναικών και των ανδρών σε όλες τις ενέργειές της (άρθρο 3 

παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ). Η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας 

ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και 

ενεργειών ορίζεται κοινώς ως «gender mainstreaming». 

 

∆υνάµει του άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει τα 

αναγκαία µέτρα για την καταπολέµηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου αρχή της 

ισότητας µεταξύ των γυναικών και των ανδρών εµφανίζεται επίσης στις κοινωνικές 

διατάξεις της συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας και 

τη µεταχείριση στην εργασία και την αµοιβή τους για όµοια εργασία ή για εργασία 

της αυτής αξίας (άρθρα 137 και 141 της συνθήκης ΕΚ). 

 

2.Η Συνθήκη του Άµστερνταµ 

 

 Η Συνθήκη του Άµστερνταµ αποτελεί το πιο σηµαντικό εργαλείο της Ένωσης για 

την καταπολέµηση των διακρίσεων. ∆εν ισχύει µόνο στις προϋπάρχουσες διατάξεις οι 

οποίες απαγόρευαν τις µισθολογικές διακρίσεις µε βάση το φύλο (άρθρο 141) αλλά 

προχωράει και ένα βήµα πιο πέρα προσθέτοντας στα καθήκοντα της Ένωσης την 

προώθηση της ισότητας µεταξύ των φύλων γενικά (άρθρα 2 και 3).Πιο αναλυτικά: 

 

o Στο Άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΚ διακηρύσσεται η προαγωγή της "ισότητας  

ανδρών και γυναικών" ως θεµελιώδες καθήκον της Κοινότητας 

 

o Στο Άρθρο 3 παρ. 2, προβλέπεται η εξάλειψη των ανισοτήτων µµεταξύ των 

φύλων στους στόχους, τις στρατηγικές και τις δράσεις της Κοινότητας, και 
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συγκεκριµένα, ότι,  η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώκει την εξάλειψη των 

ανισοτήτων και την προαγωγή της ισότητας  ανδρών και γυναικών. Με αυτόν 

τον τρόπο θεσπίστηκε στη Συνθήκη ΕΚ η πολιτική της ενσωµάτωσης της 

διάστασης του φύλου σε όλους τους τοµείς (gender mainstreaming) 

 

 

o Στο Άρθρο 141 παρ. 1, ορίζεται ότι η ίση αµοιβή θα πρέπει να ισχύει όχι 

µόνο για όµοια εργασία, αλλά και για εργασία της αυτής αξίας 

 

o Στο Άρθρο 137 παρ. 1,  η Κοινότητα καλείται να υποστηρίξει τις δράσεις των 

κρατών µελών που αποσκοπούν στην προαγωγή "της ισότητας µµεταξύ 

ανδρών και γυναικών, όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και την 

ίση µµεταχείριση». 

 

 

o Το Άρθρο 141, παρ. 3, αποσκοπεί στην εφαρµογή των αρχών των ίσων 

ευκαιριών και της ίσης µµεταχείρισης σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της ισότητας αµοιβής για όµοια εργασία ή 

για εργασία της αυτής αξίας.  

 

o Στο Άρθρο 141 παρ. 4, προβλέπεται η θέσπιση "µµέτρων που προβλέπουν 

ειδικά πλεονεκτήµατα, τα οποία διευκολύνουν το υπό-εκπροσωπούµενο φύλο 

να συνεχίσει µία επαγγελµατική δραστηριότητα ή προλαµβάνουν ή 

αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα στην επαγγελµατική σταδιοδροµία". 

 

 

o Στο Άρθρο 13, διατυπώνεται η ρητή εντολή για ανάληψη δράσης για την 

καταπολέµηση των διακρίσεων, µµεταξύ άλλων,   λόγω φύλου.  

 
3.Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, (Μάρτιος 2000) 

 

‘Eθεσε νέους φιλόδοξους στόχους, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των 

γυναικών σε 60% έως το 2010, από 53% που είναι σήµερα, για την αντιµετώπιση και 

του δηµογραφικού προβλήµατος. Έχει εκτιµηθεί ότι η προσέλκυση µεγαλύτερου 
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αριθµού γυναικών στην εργασία και την κατάρτιση αποτελεί ζωτική ανάγκη, 

προκειµένου να διασφαλιστούν τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας και 

κοινωνικής ασφάλισης. Οι γυναίκες αποτελούν το κλειδί για την µελλοντική ευηµερία 

της Ευρώπης.   

 

Για την περαιτέρω προώθηση της πολιτικής αυτής, στις 7 Ιουνίου του 2000 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια συνολική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των 

φύλων (2001-2005), η οποία αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη προσέγγιση, βασικό 

στοιχείο της οποίας είναι η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα 

πολιτικής συνδέοντας έτσι, όλες τις κοινοτικές πρωτοβουλίες για την ισότητα των 

φύλων. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης (15-16 Μαρτίου 2002), αποτέλεσε 

σηµαντικό σταθµό για την υπόθεση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση. Για 

πρώτη φορά ελήφθησαν αποφάσεις που προβλέπουν την δηµιουργία υποδοµών 

φροντίδας µέχρι το 2010, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

4.Η Συνθήκη της Νίκαιας 

 

Στη  Συνθήκη της Νίκαιας προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 13 της Συνθήκης 

ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία το Συµβούλιο µπορεί να εφαρµόσει τη διαδικασία 

συναπόφασης του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικών µµέτρων 

ενθάρρυνσης  δράσεων που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη για την καταπολέµηση των 

διακρίσεων. Επίσης, θεσπίστηκε στις 29 Απριλίου 2004, νέα απόφαση αριθ. 

848/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την θέσπιση 

κοινοτικού προγράµµατος δράσης µε στόχο την υποστήριξη των οργανώσεων,  που 

δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της ισότητας των φύλων. 

 

Κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Νίκαιας υιοθετήθηκε την 7η 

∆εκεµβρίου 2000 µια ακόµη καινοτοµία  η οποία είναι το Άρθρο 21 της Χάρτας 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τις διατάξεις  

της,  απαγορεύονται οι διακρίσεις µε βάση το φύλο, το χρώµα του δέρµατος, την 

φυλετική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, την θρησκεία, τις 

πολιτικές ή άλλες απόψεις. 

 85



 

5.To Ευρωπαϊκό Σύνταγµα για την ισότητα των φύλων  

 

Τα  ανθρώπινα δικαιώµατα κατέχουν κεντρική θέση στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. 

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, η Ένωση βασίζεται σε αξίες, όπως η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δηµοκρατία, η ισότητα και  ο σεβασµός των  

ανθρωπίνων  δικαιωµάτων.  Η ενσωµάτωση του Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων στο κυρίως κείµενο του Συντάγµατος ικανοποίησε το αίτηµα για 

ενίσχυση της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ένωση,  µέσω της 

συνταγµατικής κατοχύρωσής τους. Είναι πολύ σηµαντικό ότι ο Χάρτης αποκτά 

νοµική ισχύ,  ξεφεύγοντας από το επίπεδο της απλής  πολιτικής διακήρυξης.  

 

 Η υποχρέωση που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα για  σεβασµό των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων είναι ιδιαίτερα σηµαντική  για τις γυναίκες, οι οποίες έχουν  προφανές 

συµφέρον  από την αναγνώριση των δικαιωµάτων.  Η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των 

Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µαζί µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, 

έδωσαν  σκληρή µάχη, για τη συνταγµατική κατοχύρωση των δικαιωµάτων των 

γυναικών. Η ισότητα των φύλων συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 2, του πρώτου 

µέρους του Συντάγµατος, στις αξίες της Ένωσης, αλλά  ως αρχή. Πιο αναλυτικά, 

σύµφωνα µε το άρθρο 23  «Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται 

σε όλους τους τοµείς,  συµπεριλαµβανοµένης της  απασχόλησης, της εργασίας και 

της αµοιβής». 

 

Η επικύρωση του Συντάγµατος, είτε µέσω των κοινοβουλίων είτε µέσω 

δηµοψηφισµάτων,   αποτελεί τη µεγαλύτερη πολιτική υποχρέωση και πρόκληση για 

τα κράτη µέλη  κατά τους επόµενους µήνες,  µέχρι την 1η Νοεµβρίου 2006, οπότε θα 

τεθεί σε ισχύ.   

 

Χωρίς αµφιβολία οι διατάξεις του συντάγµατος ενισχύουν τα δικαιώµατα στα οποία 

αναφέρονται. Η υποχρέωση που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα για  σεβασµό των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων είναι ιδιαίτερα σηµαντική  για τις γυναίκες, οι οποίες έχουν  

προφανές συµφέρον  από την αναγνώριση των δικαιωµάτων.  
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 Η πρόοδος που διαπιστώνεται αφορά τα ακόλουθα: 

 

 Ενσωµάτωση στο Σύνταγµα του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

 

 Αναφορά της ισότητας γυναικών και ανδρών ως αρχή –όχι ως αξία- στο 

Άρθρο Ι-2 που ορίζει τις αξίες της Ένωσης. 

 

 

 Αναγνώριση στο Άρθρο Ι-3 της προαγωγής της ισότητας ανδρών και 

γυναικών ως ενός από τους στόχους της Ένωσης 

 

 Εφαρµογή της αρχής του gender mainstreaming στο µέρος ΙΙΙ (Άρθρα ΙΙΙ- 2 

και ΙΙΙ-3),  που σηµαίνει ότι η εξάλειψη των ανισοτήτων και η προαγωγή της 

ισότητας ανδρών και γυναικών εφαρµόζεται σε όλους τους τοµείς πολιτικής 

της Ένωσης 

 

 

 Ενσωµάτωση στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης µέτρων 

πρόληψης και καταπολέµησης του παράνοµου εµπορίου γυναικών και παιδιών 

 

 Έγκριση ∆ήλωσης στην Τελική Πράξη, στο πλαίσιο της οποίας συµφωνείται 

ότι οι διάφορες πολιτικές της Ένωσης θα έχουν στόχο την καταπολέµηση 

όλων των µορφών  ενδοοικογενειακής βίας. 38 

ΙΙΙ) Ο Τέταρτος πυλώνας: Ενίσχυση των πολιτικών για την προώθηση των 

ευκαιριών ανδρών και γυναικών 

Α)  Ολοκληρωµένη Προσέγγιση του θέµατος της ισότητας των φύλων 

Κατευθυντήρια Γραµµή 19:  

Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση θέτουν για πρώτη φορά την ανάγκη 

µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης του ζητήµατος της ισότητας των δύο φύλων µέσα 

                                                 
38 Καραµάνου Άννα «Κοινωνικά ∆ικαιώµατα στην ΕΕ. Η αρχή της ισότητας αντρών και γυναικών 
στην απασχόληση» 6 Απριλίου 2005 Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Μάθηµα: ∆ίκαιο της ΕΕ 
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από τις κατευθυντήριες γραµµές των τριών πρώτων πυλώνων: της 

απασχολησιµότητας, της επιχειρηµατικότητας και της προσαρµοστικότητας. Για την 

επίτευξη του στόχου, που προωθεί η κατευθυντήρια γραµµή 19 "ολοκληρωµένη 

προσέγγιση του θέµατος της ισότητας των φύλων" αλλά και για την επίτευξη των 

επιµέρους στόχων που θα καταγραφούν ως τα βασικά µέτρα πολιτικής όλων των 

κατευθυντήριων γραµµών των πυλώνων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, είναι πρωτίστως αναγκαίο να 

προσδιοριστούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στο 

πλαίσιο αυτό ως ελάχιστες προϋποθέσεις θεωρούνται:  

• Η  συστηµατική καταγραφή της κατάστασης της απασχόλησης των γυναικών 

µε έµφαση στην ανεργία µακράς διάρκειας  

• Η  καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στις γυναίκες που εργάζονται σε 

όλους τους κλάδους απασχόλησης 

• Η ενεργός συµµετοχή των κοινωνικών συνοµιλητών τόσο στο στάδιο 

σχεδιασµού όσο και στο στάδιο υλοποίησης των ΕΣ∆Α. 

• Η πραγµατοποίηση εξειδικευµένων µελετών σε θέµατα ισότητας µε έµφαση 

σε µελέτες  µακροοικονοµικού χαρακτήρα . 

Β)Καταπολέµηση των διακρίσεων µεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά 

εργασίας 

Κατευθυντήρια Γραµµή 20:  

Ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών. Τα συνηθέστερα 

µέτρα που εφαρµόζονται προς αυτή την κατεύθυνση σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ 

είναι η παροχή δυνατότητας απόκτησης δεξιοτήτων στις άνεργες γυναίκες και η 

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών. Προτείνονται µεταξύ άλλων:  

• Η περαιτέρω αξιοποίηση των Κέντρων Πληροφόρησης και Γυναικείας 

Επιχειρηµατικότητας καθώς και η αναβάθµιση όλων των εµπλεκόµενων 

φορέων (ΚΕΘΙ) αλλά κυρίως των υπηρεσιών απασχόλησης (ΟΑΕ∆). 

• Η ενίσχυση των δοµών επαγγελµατικού προσανατολισµού µε στόχο την 

ανάδειξη εναλλακτικών επαγγελµατικών δρόµων κυρίως στις θετικές 

επιστήµες και την τεχνολογία και να διευκολυνθεί η επαγγελµατική κατάρτιση 

των νέων γυναικών σε επαγγέλµατα που παραδοσιακά κυριαρχούν οι άνδρες,  
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• Μέτρα για την ανάπτυξη πολιτικών αντιµετώπισης των διακρίσεων στις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

• Μέτρα για την αντιµετώπιση των έµµεσων διακρίσεων, κυρίως σε ότι αφορά 

τα συστήµατα προσλήψεων και την διαφήµιση των θέσεων εργασίας. 

• Η συστηµατική πληροφόρηση σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων µέσω 

ειδικών διαφηµιστικών φυλλαδίων και ειδικών σεµιναρίων. 

Γ) Αρµονικός συνδυασµός επαγγελµατικού και οικογενειακού βίου 

Κατευθυντήρια Γραµµή 21:  

• Η δυσαρµονία του επαγγελµατικού και του οικογενειακού βίου αποτελεί µία 

από τις βασικότερες αιτίες για την δυσκολία ένταξης και επανένταξης των 

γυναικών στην αγορά εργασίας. Το ΕΣ∆Α επικεντρώθηκε στην βελτίωση των 

δυνατοτήτων φύλαξης των παιδιών και της βοήθειας στο σπίτι.  

 

∆)∆ιευκόλυνση της επανένταξης στην αγορά εργασίας 

Κατευθυντήρια Γραµµή 22:  

 

Η κατευθυντήρια γραµµή 21 έχει ως βασικό στόχο την διευκόλυνση της επανένταξης 

των γυναικών στην αγορά εργασίας µετά από κάποια απουσία και την εξάλειψη των 

δυσκολιών που παρακωλύουν αυτή την επανένταξη. Προτείνονται µεταξύ άλλων τα 

παρακάτω µέτρα:  

 

• Η επιλογή κατάλληλων προγραµµάτων κατάρτισης σε συνδυασµό µε ειδικά 

σχεδιασµένα προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού,  

• Οι επαρκείς και καλής ποιότητας κοινωνικές υποδοµές φροντίδας  

• Η πρόσβαση στα επιχειρησιακά προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης των γυναικών που απουσιάζουν λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων.  

• Επιπλέον οικονοµική βοήθεια σε ειδικές κατηγορίες γυναικών όπως 

οικογένειες µε έναν γονέα και γυναίκες µε χαµηλά εισοδήµατα. 
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• Η παροχή συµβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης στις περιπτώσεις 

απουσίας µακράς διάρκειας.39  

IV) Οι Οδηγίες για τη φυλετική ισότητα και για την ισότητα στην απασχόληση 

Οι οδηγίες είναι ένα από τα τρία εργαλεία της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας . Τα άλλα δύο 

είναι οι κανονισµοί και οι αποφάσεις.  

 

• Κοινοτική Οδηγία 75/117/ΕΟΚ Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα έχουν 

αναλάβει µια σειρά ειδικών ενεργειών για να εφαρµόσουν την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης, εκ των οποίων η πρώτη είναι 

σχετικά µε την αρχή της ισότητας της αµοιβής µεταξύ των ανδρών και 

γυναικών εργαζοµένων. 

 

• Κοινοτική Οδηγία 76/207/ΕΟΚ  Κύρια πράξη της κοινοτικής δράσης στον 

τοµέα της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, είναι η οδηγία που 

αναφέρεται στην εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης όσον αφορά την 

πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση 

και τις συνθήκες εργασίας 

 

 

• Κοινοτική Οδηγία  79/7/ΕΟΚ Ο τοµέας της κοινωνικής ασφάλισης ανήκει 

στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι 

αρµόδια να αποφασίσει για τα εθνικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, 

απαίτησε από τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν την τήρηση της ίσης 

µεταχείρισης µεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο πλαίσιο της 

οργάνωσης αυτών των συστηµάτων  

 

• Οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µµεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελµατικά συστήµατα 

κοινωνικής ασφάλισης (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/97/ΕΚ της 

20ής ∆εκεµβρίου 1996), µε την οποία εφαρµόζεται η αρχή της ίσης 

µµεταχείρισης στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης. Η 

                                                 
39 http://www.inegsee.gr/pilonas4.htm 
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οδηγία αυτή τροποποιήθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 1996. 

 

 

• Κοινοτική Οδηγία  86/613/ΕΟΚ Παράλληλα, για τους µη µισθωτούς 

εργαζόµενους, εφαρµόζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα 

 

• Κοινοτική Οδηγία  92/85/ΕΟΚ  Η Ένωση δραστηριοποιείται στον τοµέα της 

κοινωνικής προστασίας όσον αφορά, αφενός, τη βελτίωση της ασφάλειας και 

της υγείας των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων κατά την 

εργασία (και, αφετέρου, τη γονική άδεια  οδηγία 96/34/ΕΚ . 

 

 

• Οδηγία 97/75/ΕΚ για την τροποποίηση και την επέκταση, στο Ηνωµένο 

Βασίλειο και τη Βόρειο Ιρλανδία, της οδηγίας 96/34/ΕΚ, σχετικά µε τη 

συµφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από την UNICE, τη 

CEEP και τη CES 

 

• Κοινοτική Οδηγία  97/80/ΕΚ Η Ένωση εξέδωσε και  µια οδηγία σχετικά µε 

το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου  

 

 

• Οδηγία 97/81/ΕΚ σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής 

απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES, η οποία 

αποσκοπεί στον συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. 

 

• Οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες .40 

 

 

 

                                                 
40 http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c00015.htm 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

Ι) Το πέµπτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης (2001-2005) 

 

Έχουν  καταβληθεί προσπάθειες για την προώθηση ειδικών µέτρων πολιτικής, που 

αποσκοπούν στην προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών µέσω διαδοχικών 

πολυετών προγραµµάτων. Πιο αναλυτικά µε την Απόφαση του Συµβουλίου, της 

20ής ∆εκεµβρίου 2000, για την Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο σχετικά µε την 

ισότητα των φύλων (2001-2005), η οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο σύµφωνα µε 

το άρθρο 13 ΣΕΚ, θεσπίζεται το Πέµπτο Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ισότητα των 

Φύλων. Το 5ο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης είναι ένα από τα αναγκαία µέσα για 

την εφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής πλαισίου στον τοµέα της ισότητας των 

φύλων. Επιπλέον αποτελεί συνέχεια του τρίτου και του τέταρτου προγράµµατος για 

την ισότητα ευκαιριών, καλύπτοντας αντίστοιχα τις περιόδους 1991-1995 και 1996-

2000. 

 

   Το πρόγραµµα έχει τους ακόλουθους στόχους: Πρώτον, να διαδώσει τις αξίες και 

τις πρακτικές που αποτελούν τα θεµέλια της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών 

και να βελτιώσει την κατανόηση των ζητηµάτων που συνδέονται µε την ισότητα 

µεταξύ γυναικών και ανδρών. Επιπλέον να αναπτύξει την ικανότητα των κυρίων 

συντελεστών ούτως ώστε να προάγουν αποτελεσµατικά την ισότητα . 

 

   Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το πρόγραµµα στηρίζει τις ακόλουθες 

κοινοτικές δράσεις: την ευαισθητοποίηση στην παροχή ίσων ευκαιριών, κυρίως µε τη 

διάδοση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος µέσω εκδηλώσεων, ενηµερωτικών 

εκστρατειών και δηµοσιεύσεων και την ανάλυση των  πολιτικών ισότητας µεταξύ 

γυναικών και ανδρών µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Επιπρόσθετα τη 

διακρατική συνεργασία µεταξύ των συντελεστών, µε την προώθηση της δικτύωσης 

και των ανταλλαγών εµπειριών σε κοινοτικό επίπεδο.           

                          

Όσον αφορά την χρηµατοδότηση το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την 

εκτέλεση του προγράµµατος, για τη χρονική περίοδο 2001-2006, ανέρχεται σε 61,5 

εκατ. ευρώ. Οι συµµετέχοντες φορείς είναι τα κράτη µέλη, οι δηµοτικές και 

περιφερειακές Αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί, και οι 
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οργανισµοί προώθησης της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών που πρέπει να 

εξασφαλίζουν συγχρηµατοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του 

προϋπολογισµού των υλοποιούµενων έργων. 

 

Τέλος η  Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση του προγράµµατος και 

αξιολογεί το πρόγραµµα στο µέσο της περιόδου ισχύος του και µετά τη λήξη της, µε 

τη βοήθεια ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Κατά την αξιολόγηση εξετάζονται η 

καταλληλότητα, η αποτελεσµατικότητα και η σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας 

των δράσεων.41

 

Επιπρόσθετα, η Απόφαση αριθ. 803/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης (2004 - 2008), µε 

στόχο την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και 

γυναικών και την προστασία των θυµάτων και των οµάδων κινδύνου (Πρόγραµµα 

Daphne II) , η οποία εγκρίθηκε  σύµφωνα µε το άρθρο 152 Συνθήκη ΕΚ (πολιτική για 

τη δηµόσια υγεία). Η απόφαση αυτή συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της 

πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέµηση της βίας και ενσωµατώνει όλη την εµπειρία 

που έχει αποκτηθεί από το 1999 κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης αυτού του 

προγράµµατος δράσης. 

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του gender-mainstreaming, σηµαντικό ρόλο κατέχει και 

η πολιτική των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, τα οποία αποτελούν σπουδαίο κοινοτικό 

µέσο για την προώθηση των ίσων ευκαιριών.  Η χρηµατοδότηση προγραµµάτων που 

εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (NOW, DAPHNE, LEADER, URBAN, 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ), έχουν βοηθήσει αρκετά στον περιορισµό των ανισοτήτων που 

υπάρχουν στον τοµέα της απασχόλησης, στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθώς 

και στην προστασία των γυναικών από τη βία και την εκµετάλλευση.    Ανάλογες 

πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί και στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., ιδιαίτερα µέσα από το 

πρόγραµµα EQUAL, µε στόχο τη µείωση της ανεργίας. Θεωρητικά,  η νέα αυτή 

πολιτική του mainstreaming παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για την αλλαγή  της 

κυρίαρχης κουλτούρας στην απασχόληση,  στη πολιτική, στο συνδικαλισµό, στην 

οικονοµία, στην οικογένεια. 
                                                 
41http://europa.eu/scadplus/leg/el/chat/c10904.htm 
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ΙI) Κοινοτικό πρόγραµµα για την απασχόληση και την αλληλεγγύη - PROGRESS 

(2007-2013) 

 
Στόχος του µελλοντικού προγράµµατος PROGRESS είναι να εξασφαλίσει χρηµατική 

ενίσχυση για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της 

απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Οι  δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης  και η ενίσχυση των βασικών συντελεστών χρηµατοδοτούνται µε 

προϋπολογισµό 628,8 εκατ. ευρώ. Το πρόγραµµα θα χωριστεί σε πέντε τοµείς που 

αντιστοιχούν στους πέντε κύριους τοµείς δραστηριοτήτων: απασχόληση, προστασία 

και κοινωνική ένταξη, συνθήκες εργασίας, καταπολέµηση των διακρίσεων και 

ποικιλοµορφία, καθώς και ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 

 Οι γενικοί του στόχοι του προγράµµατος είναι: 

• βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης της κατάστασης που επικρατεί 

στα κράτη µέλη µέσω της ανάλυσης, αξιολόγησης και στενής 

παρακολούθησης των πολιτικών·  

• υποστήριξη της εκπόνησης στατιστικών εργαλείων και µεθόδων  

• παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας   

• προώθηση της δικτύωσης, της αµοιβαίας µάθησης στο επίπεδο της Ένωσης  

• µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τις 

πολιτικές που επιδιώκονται στο πλαίσιο κάθε ενός από τους πέντε τοµείς 

δράσης  

• ενίσχυση της ικανότητας των κύριων δικτύων της Ένωσης να προωθούν και 

να ενισχύουν τις πολιτικές της.  

 

Το πρόγραµµα διαιρείται στους ακόλουθους πέντε τοµείς: την απασχόληση, την 

κοινωνική προστασία και ενσωµάτωση , τους όρους εργασίας, την  καταπολέµηση 

των διακρίσεων και ποικιλοµορφία και την ισότητα των φύλων.  

 

Για καθένα από τους διαφόρους τοµείς, το πρόγραµµα παρουσιάζει µια σειρά 

λειτουργικών στόχων. Πιο αναλυτικά,  
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1.Απασχόληση 

Στόχος του τοµέα αυτού είναι η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

απασχόληση µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση, 

µε  µελέτες  

• παρακολουθώντας και αξιολογώντας την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 

κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση  

• διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά µε πολιτικές και διαδικασίες και 

προωθώντας την αµοιβαία µάθηση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

για την απασχόληση.  

• αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, και διαδίδοντας πληροφορίες µεταξύ των 

περιφερειακών και τοπικών συντελεστών και των κοινωνικών εταίρων.  

 

2.Κοινωνική προστασία και ενσωµάτωση 

 

Ο τοµέας αυτός έχει ως στόχο την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον 

τοµέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωµάτωσης µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• βελτιώνοντας την κατανόηση θεµάτων που έχουν σχέση µε τη φτώχια, της 

κοινωνικής προστασίας και των πολιτικών ενσωµάτωσης, 

• παρακολουθώντας και αξιολογώντας την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου 

συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας  

• διοργανώνοντας ανταλλαγές σχετικά µε πολιτικές και διαδικασίες και 

προωθώντας την αµοιβαία µάθηση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 

κοινωνική προστασία και την απασχόληση 

• αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και  διαδίδοντας πληροφορίες  

 

3. Όροι εργασίας 

 

Ο τοµέας αυτός έχει ως στόχο την υποστήριξη της βελτίωσης του εργασιακού 

περιβάλλοντος και των όρων εργασίας συµπεριλαµβανοµένης της υγείας και της 

ασφάλειας στην εργασία, µε τους ακόλουθους τρόπους: 
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• βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά τους όρους 

εργασίας, µε  µελέτες  

• στηρίζοντας την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας της Ένωσης µε την 

σύνταξη οδηγών και τη δηµιουργία δικτύων εξειδικευµένων οργανισµών  

• αναλαµβάνοντας προληπτική δράση  

• αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, και προωθώντας τη συζήτηση σχετικά µε 

τις κύριες προκλήσεις όσον αφορά τους όρους εργασίας.  

 

4. Καταπολέµηση των διακρίσεων και ποικιλοµορφία 

 

Ο τοµέας αυτός έχει ως στόχο την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της 

αρχής της µη διάκρισης και την προώθηση της ενσωµάτωσής της στις πολιτικές της 

Ένωσης, µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά τις διακρίσεις,   

• στηρίζοντας την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης κατά των διακρίσεων 

µε την ενίσχυση της παρακολούθησης, και τη δικτύωση εξειδικευµένων 

οργανισµών που ασχολούνται µε την καταπολέµηση των διακρίσεων·  

• αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, σχετικά µε τις κύριες προκλήσεις και τα 

θέµατα πολιτικής που αφορούν τις διακρίσεις  

• αναπτύσσοντας την ικανότητα των κύριων δικτύων της Ένωσης να υλοποιούν 

τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης.  

 

5. Ισότητα των φύλων 

 

Ο τοµέας αυτός έχει ως στόχο την αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ισότητας 

των φύλων και προωθεί την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της 

ΕΕ: 

 

• βελτιώνοντας την κατανόηση της κατάστασης όσον αφορά θέµατα ισότητας 

και ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές,  

• ενισχύοντας την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης για την ισότητα των 

φύλων  
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• αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, σε θέµατα πολιτικής που αφορούν την 

ισότητα των φύλων και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις 

πολιτικές  

• αναπτύσσοντας την ικανότητα των κύριων δικτύων της Ένωσης να υλοποιούν 

τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης.  

 

Πρόσβαση στο πρόγραµµα έχουν όλοι οι δηµόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς, 

συντελεστές και οργανισµοί, ιδίως οι ακόλουθοι: τα κράτη µέλη, οι δηµόσιοι 

οργανισµοί απασχόλησης , οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι εξειδικευµένοι 

φορείς που προβλέπονται στη νοµοθεσία της Ένωσης , οι κοινωνικοί εταίροι, οι µη 

κυβερνητικές οργανώσεις οργανωµένες σε επίπεδο Ένωσης , τα πανεπιστήµια και 

ερευνητικά ιδρύµατα , οι εµπειρογνώµονες στην αξιολόγηση , οι εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα είναι επίσης ανοιχτό της 

χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, στις υποψήφιες συνδεδεµένες χώρες καθώς και στις χώρες των 

∆υτικών Βαλκανίων που συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και 

σύνδεσης.42

 

 

 

 

                                                 
42 http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11332.htm 

 97



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ V 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 98



Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

 

Η αρχή της ισότητας των δύο φύλων καθιερώθηκε στην Ελλάδα µε το Σύνταγµα του 

1975 και θεµελιώθηκε τη δεκαετία του ’ 80 µε την εισαγωγή σηµαντικών 

νοµοθετικών και θεσµικών αλλαγών που διασφαλίζουν την ισότητα µεταξύ ανδρών 

και γυναικών, όπως η τροποποίηση και αναθεώρηση του Οικογενειακού ∆ικαίου και 

η εισαγωγή νέων νόµων σχετικά µε την εξάλειψη των διακρίσεων στην πρόσβαση 

των γυναικών στην εκπαίδευση, στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην απασχόληση 

καθώς και στις εργασιακές σχέσεις. 

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η γυναικεία απασχόληση παρουσιάζει τα 

παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: Αύξηση της συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό, 

βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των εργαζόµενων γυναικών, αύξηση της 

απασχόλησης των γυναικών ως µισθωτών στον τριτογενή τοµέα, αύξηση και 

διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών. 

 

Ωστόσο οι ερευνητές διαπιστώνουν µια σειρά αντιφατικών καταστάσεων και 

εξελίξεων, όπως είναι η σταδιακή επιλογή «ανδρικών» και τεχνολογικά προηγµένων 

επαγγελµάτων και κλάδων, αλλά και η περιορισµένη εκπροσώπηση των γυναικών σε 

ορισµένα επαγγέλµατα υψηλής  υπευθυνότητας και κοινωνικού κύρους .  

 

Η ισότητα δεν είναι µόνο γυναικείο ζήτηµα. Είναι ζήτηµα βαθιά πολιτικό, κοινωνικό, 

οικονοµικό και αναπτυξιακό. Η επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας µεταξύ γυναικών 

και αντρών είναι θέµα εθνικής προτεραιότητας µε σηµαντική διεθνή και ευρωπαϊκή 

διάσταση. Η κινητοποίηση της παγκόσµιας κοινότητας επιβεβαιώνει την κρισιµότητα 

των θεµάτων ισότητας για την ανάπτυξη και ευηµερία των χωρών µας. 

 

Σήµερα παρόλο που πραγµατοποιείται πρόοδος στην συµµετοχή των γυναικών στις 

αποφάσεις, ο ρυθµός δεν είναι ικανοποιητικός. Οι γυναίκες εξακολουθούν  να 

υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα. Η ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών στην 

διαµόρφωση των αποφάσεων θα ενισχύσει τους ευρύτερους στόχους της ανάπτυξης, 

της κοινωνικής συνοχής αλλά και πλήρους κατοχύρωσης των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. 
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Στις µέρες µας η ισότητα µεταξύ αντρών και γυναικών δεν αποτελεί µόνο µια 

απαίτηση κοινωνική και δηµοκρατική. Είναι µια επείγουσα ανάγκη και για την 

οικονοµία. Επίσης υπάρχουν πολλά δεδοµένα που καταδεικνύουν ότι ενώ άλλαξε 

σηµαντικά το θεσµικό νοµοθετικό πλαίσιο, η οικογένεια και ο γάµος εµποδίζουν την 

επαγγελµατική και ατοµική εξέλιξη των γυναικών. Αν και αναγνωρίστηκε η ανάγκη 

συµπλήρωσης του οικογενειακού επιδόµατος µε την εργασία της γυναίκας, εντούτοις 

δεν εξασφαλίστηκε ταυτόχρονα η συµµετοχή των αντρών στον καταµερισµό των 

οικιακών ευθυνών. Ούτε έγιναν οι απαραίτητες κοινωνικές αλλαγές και να 

υποβοηθείται στην πράξη η ανακατανοµή των ρόλων. 

 

Η εξασφάλιση των δικαιωµάτων της γυναίκας δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των 

γυναικών αλλά ευθύνη όλων. Η ισότητα των δύο φύλων δεν πρέπει να είναι 

αποτέλεσµα καθηµερινού αγώνα αλλά κάτι το αυτονόητο. Στη  σηµερινή εποχή οι 

γυναίκες µπορούν να επηρεάσουν και να διαµορφώσουν την κοινωνία που ζούµε. 

Άλλωστε διαθέτουν τις ικανότητες και τη δηµιουργικότητα που απαιτούνται   για την 

ευηµερία και την πρόοδο της κοινωνίας.  

 

Απαραίτητη συνεπώς είναι η λήψη ενεργητικών µέτρων ώστε η αξία των γυναικών να 

αναγνωριστεί επί της ουσίας και η ισότητα να γίνει πράξη που θα διασφαλίζει την 

κοινωνική συνοχή. Όπως απαραίτητη είναι η πολιτική βούληση για να στηριχθούν οι 

αγώνες των γυναικών, για να αντιµετωπιστεί η ανεργία τους και για ν α υπάρχει 

αρµονική οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή. Μέσα στους στόχους πρέπει να είναι 

η ενεργή συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική , κοινωνική και οικονοµική ζωή του 

τόπου γιατί µόνο έτσι , χωρίς αποκλεισµούς και µε σεβασµό στα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, θα πετύχουµε το δηµοκρατικό µέλλον της Ευρώπης.  

 

Η αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών συνεπάγεται την ανάγκη 

αντιστάθµισης του µειονεκτήµατος των γυναικών όσον αφορά τους όρους πρόσβασης 

και συµµετοχής στην αγορά εργασίας αλλά και του µειονεκτήµατος των ανδρών όσον 

αφορά τους όρους συµµετοχής στην οικογενειακή ζωή. Η αρχή της ισότητας µεταξύ 

ανδρών και γυναικών σε θέµατα απασχόλησης και εργασίας επίσης συνεπάγεται ίση 

κατανοµή µεταξύ εργαζοµένων πατέρων και µητέρων, όσον αφορά ιδίως την ανάγκη 

απουσίας από την εργασία για τη φροντίδα των τέκνων. 
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Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, άνευ διακρίσεων λόγω φύλου, έχουν το 

δικαίωµα να συνδυάζουν την επαγγελµατική µε την οικογενειακή ζωή. Πρέπει να  

προστατεύονται επαρκώς οι εργαζόµενοι, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, κατά την 

άσκηση των δικαιωµάτων που αφορούν την πατρότητα, τη µητρότητα ή το 

συνδυασµό επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. 

 

Η ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών και των ανδρών τόσο στην αγορά εργασίας όσο 

και στην οικογενειακή ζωή που αποτελεί πλεονέκτηµα τόσο για τους άνδρες όσο και 

για τις γυναίκες είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη της κοινωνίας και η 

µητρότητα, η πατρότητα και τα δικαιώµατα των παιδιών αποτελούν κατ' εξοχήν 

κοινωνικές αξίες που πρέπει να προστατεύονται από την κοινωνία και τα κράτη. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι δεν υφίστανται διακρίσεις µόνο οι 

γυναίκες αλλά και οι άντρες. Ο  Hellmut Marschall, καθηγητής που εργάζεται στην 

υπηρεσία του Land Nordrhein-Westfalen (κράτος της Βόρειας-Βεστφαλίας στο εξής 

Land)  υπέβαλε την υποψηφιότητά του στις 8 Φεβρουαρίου 1994 για την κατάληψη 

µε προαγωγή της θέσης του καθηγητή-διδάσκοντος στην πρώτη βαθµίδα της µέσης 

εκπαίδευσης(βαθµός Α13). Μετά από σχετική απόφαση της  Bezirksregierung 

Arnsberg (αρµόδιας για προαγωγές αρχής), την θέση κατέλαβε µια συνυποψήφια του  

Marschall, ιδίων προσόντων και καταλληλότητας για την προς πλήρωση θέση µε 

αυτόν, την οποία η Bezirksregierung Arnsberg επέλεξε στηριζόµενη στο άρ. 25 παρ. 5 

περ. 2 του Bezirksregierung(δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα του  Land) το οποίο ορίζει 

ότι: ‘Αν στον τοµέα της αρµόδιας για τις προαγωγές αρχής οι γυναίκες που 

βρίσκονται στο οικείο επίπεδο θέσεως είναι λιγότερες από τους άντρες, οι γυναίκες 

πρέπει να προάγονται κατά προτεραιότητα, εφόσον έχουν ίση καταλληλότητα, 

ικανότητα και επαγγελµατική απόδοση µε τους άντρες. 

 

Ο Marschall υπέβαλε ένσταση την οποία η Bezirksregierung απέρριψε µε απόφαση 

της 29ης Ιουλίου 1994, µε την αιτιολογία ότι ήταν υποχρεωµένη να προαγάγει την 

επιλεγείσα συνυποψήφιά του, διότι σύµφωνα µε τις εκθέσεις βαθµολογίας ήταν ίσων 

προσόντων µε τον Marschall και διότι οι γυναίκες που απασχολούνταν στο βαθµό 

Α13 κατά το χρονικό σηµείο της ανακοινώσεως κενής θέσης ήταν λιγότερες από τους 

άντρες. Στη  συνέχεια ο Marschall άσκησε προσφυγή ενώπιον του 

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen µε αίτηµα να υποχρεωθεί το  Land να τον 

 101



προαγάγει στην επίδικη θέση, καθώς η απόφαση συνιστούσε άνιση µεταχείριση σε 

βάρος του λόγω φύλου. 

 

To Verwaltungsgericht Gelsenkirchen στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης 

Marschall κατά Land, επεσήµανε ότι ο κανόνας προτεραιότητας που προβλέπει η 

επίδικη εθνική διάταξη του άρ.25 παρ. 5 περ. 2 του Bezirksregierung υπέρ των 

γυναικών, καθιερώνοντας την ιδιότητα της γυναίκας ως πρόσθετο κριτήριο 

προαγωγής, φαίνεται να συνιστά δυσµενή διάκριση βασισµένη στο φύλο, σε βάρος 

των αντρών υποψηφίων, υπό την έννοια του αρ. 2 παρ.1 οδ.76/207/ΕΟΚ το οποίο 

επιβάλλει ¨την απουσία κάθε διακρίσεως που βασίζεται στο φύλο είτε άµεσα είτε 

έµµεσα¨.43

 

Αν συνεπώς, οι εθνικές ρυθµίσεις ευνοούν τη θέση της γυναίκας στη πρόσβαση στην 

απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στις συνθήκες εργασίας ώστε να 

της δίνουν αυτοµάτως προτεραιότητα στους τοµείς αυτούς , υπάρχει δυσµενής 

διάκριση σε βάρος των αντρών εργαζοµένων και δεν επιτυγχάνεται η ίση µεταχείριση 

αντρών και γυναικών. Το µόνο που διαφοροποιείται είναι το φύλο στο οποίο 

βασίζεται η διάκριση που σε αυτήν την περίπτωση είναι το αντρικό.     

                                                 
43 http:www.lawnet.gr/case_study.asp?PageLabel=3&MeletID=105 
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ΜΕΡΟΣ VΙ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 

 

Έρευνα Απόψεων Εργαζοµένων. 

 

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να αποκαλύψει τις απόψεις σας σχετικά µε τα θέµατα 

που επηρεάζουν τις γυναίκες και τους άντρες στον επαγγελµατικό χώρο και τις 

εµπειρίες σας σχετικά µε τις ίσες ευκαιρίες εργασίας. 

 

Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές απόψεις για τα ζητήµατα αυτά, και αυτές 

ποικίλουν, από πολύ θετικές ως πολύ αρνητικές. Είτε συµφωνείτε, είτε διαφωνείτε µε 

τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, θα θέλαµε να µάθουµε τι πιστεύετε. 

 

Θα θέλαµε να µάθουµε τη γνώµη σας σχετικά µε τη σηµερινή εργασιακή σας 

κατάσταση. Για κάθε µια από τις παρακάτω δηλώσεις, κυκλώστε αυτή που βρίσκεται 

πιο κοντά στην άποψή σας. 

 

Θα  τηρηθεί αυστηρή εµπιστευτικότητα όσον αφορά τις απαντήσεις σας. 
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Βιογραφικά στοιχεία 
 
Για να βοηθήσετε την ανάλυσή µας, θα πρέπει  να µας δώσετε τα εξής βιογραφικά 

στοιχεία. Η εµπιστευτικότητά τους θα διατηρηθεί αυστηρά. 

Παρακαλούµε κυκλώστε τους κατάλληλους αριθµούς. 

1.Τί ηλικία έχετε; 
 
15-24……………..01 
25-34……………..02 
35-44……………..03 
45-54……………..04 
55-64……………..05 
 
2.Είστε… 
 
Γυναίκα………….01 
Άντρας…………..02 
 
 
3. Τι επίσηµα προσόντα διαθέτετε ; Κυκλώστε την ανώτερη βαθµίδα που ισχύει.  
 
Απολυτήριο Γυµνασίου………01 
Απολυτήριο Λυκείου…………02 
Πτυχίο ΤΕΙ / Τεχνικής Σχολής.03 
Πτυχίο ΑΕΙ…………………...04 
Άλλο………………………….05 
 
 
4. Ποια είναι η σηµερινή σας θέση; 
   
Τµήµα παραγωγής, διανοµής και µεταφοράς………... 01 
Εµπορικός αντιπρόσωπος……………………………. 02 
Γραµµατεία, πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών…... 03 
Τεχνικός……………………………………………… 04 
Επαγγελµατίας………………………………………...05 
Επιστηµονικά προσωπικό……………………………. 06 
 
5.Πόσα χρόνια εργάζεστε στην επιχείρηση ; 
 
Λιγότερο από 3 χρόνια………………………………   01 
3-4 χρόνια…………………………………………….  02 
5-9 χρόνια…………………………………………….  03 
10-14 χρόνια………………………………………….  04 
15-19 χρόνια………………………………………….  05 
20 και πλέον χρόνια………………………………….   06 
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6. Στο άµεσο εργασιακό σας περιβάλλον, εργάζεστε 
 
Κυρίως µε γυναίκες………………………………         01 
Κυρίως µε άντρες ………………………………..         02 
Με περίπου ίσο αριθµό αντρών και γυναικών……        03 
 
7.Είστε υπάλληλος 
 
Πλήρους απασχόλησης……………………………      01 
Μερικής απασχόλησης……………………………      02 
 
8. Ο /Η αµέσως προϊστάµενος /η σας είναι: 
 
Γυναίκα………………………………………… .        01 
Άντρας…………………………………………..         02 
Έχω πάνω από έναν προϊστάµενο 
Όλες γυναίκες……………………………………       03 
Όλες άντρες………………………………………       04 
∆εν έχω προϊστάµενο……………………………        05 
 
9.Έχετε εξαρτώµενα  παιδιά που ζουν µαζί σας ; 
  
Ναι……………………………………………….        01 
Όχι………………………………………………         02 
 
 
Κυκλώστε µόνο έναν αριθµό για κάθε δήλωση. 
 
Γενικές απόψεις για τον επαγγελµατικό χώρο. 
 
                                                                                                  Συµφωνώ      ∆ιαφωνώ 
 
1.Είµαι ικανοποιηµένος /η µε τη σηµερινή µου θέση.                     1                     2 
 
2.Νοιώθω ότι µπορώ να εκφράσω ελεύθερα τις απόψεις µου         1                     2 
 
3.Μου φέρονται µε σεβασµό και νοιώθω ότι µε εκτιµούν ως  
   εργαζόµενο /η                                                                                1                     2 
 
 
  ∆ιαδικασία πρόσληψης                                                                         
                                                                                                      Συµφωνώ   ∆ιαφωνώ      
1.Οι εργαζόµενοι /ες επιλέγονται σύµφωνα µε τις ικανότητες 
    τους για την εκτέλεση της εργασίας                                             1                   2 
 
2. Οι αρχικές προσφορές µισθού είναι δίκαιες                                 1                   2  
 
3.Οι θέσεις εργασίας δηµοσιοποιούνται                                           1                   2 
 
4.Άντρες και γυναίκες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσληψης           1                   2 
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  Προαγωγή                                                                                Συµφωνώ    ∆ιαφωνώ 
 
1.Έχω καλές ευκαιρίες προαγωγής σε αυτήν την εταιρεία              1                     2 
  
2.Σε αυτήν την εταιρεία για να προαχθεί κάποια γυναίκα  
   θα πρέπει να είναι καλύτερη από τον αντίστοιχο άντρα               1                     2 
 
 
3.Οι προαγωγές στην επιχείρηση όπου εργάζοµαι είναι δίκαιες      1                    2 
 
4.Ο διευθυντής /τρια πραγµατικά στηρίζει τις ίσες ευκαιρίες   
    απασχόλησης για γυναίκες                                                           1                     2 
                                                                                     

 

 

                                                                                                 Συµφωνώ        ∆ιαφωνώ 
 Μισθολογική πολιτική  
 
1. Πιστεύω ότι άντρες και γυναίκες αµείβονται όµοια για               1                     2 
    την παροχή όµοιας εργασίας στην επιχείρηση όπου 
    εργάζοµαι       
 
2.Ο µισθός µου αντανακλά τις δεξιότητες και την                            1                     2  
    εµπειρία µου 
 
3.Πιστεύω ότι αµείβοµαι  δίκαια σε σχέση µε άλλους                      1                     2  
    που εκτελούν όµοια εργασία                                                                             
 
 
                                                                                                  Συµφωνώ     ∆ιαφωνώ 
 
Συνδυασµός οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής  
 
1. Η εργασία µου επιτρέπει να εξισορροπώ την επαγγελµατική 
    και την οικογενειακή µου ζωή                                                       1                     2 
                                                                                                
2.Η χορήγηση αδειών είναι αρκετά ελαστική ώστε να µου  
   επιτρέπει να χειρίζοµαι σηµαντικά οικογενειακά θέµατα              1                     2    
 
3.Ο /Η προϊστάµενος /η µου δείχνει κατανόηση όταν  
   έχω οικογενειακές υποχρεώσεις που δυσχεραίνουν   
   την εκτέλεση της εργασίας µου                                                      1                      2 
 
 
4.Σε αυτήν  την επιχείρηση χρησιµοποιούνται αντικειµενικά 
   κριτήρια για την παροχή επιδοµάτων                                            1                        2 
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                                                                                               Συµφωνώ          ∆ιαφωνώ 
                                                                                                
Σεξουαλική παρενόχληση 
 
 
1.Οι συνάδελφοί σας κάνουν υπονοούµενα ή ανέκδοτα                1                       2 
    σεξουαλικής φύσεως 
 
2.Έχει γίνει διάκριση σε βάρος σας λόγω των οικογενειακών  
    σας υποχρεώσεων                                                                      1                        2 
 
 
3. Έχει γίνει διάκριση σε βάρος σας λόγω του φύλου σας            1                        2 
 
 
4. Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση κατά την ώρα της  
     εργασίας µου                                                                              1                       2  
 
5.Έχει απορριφθεί προαγωγή/ µετάθεση µου λόγω άρνησής  
   µου σε άσεµνη συµπεριφορά / στάση ανωτέρου µου                   1                       2   
 
 
 
                                                                                               Συµφωνώ        ∆ιαφωνώ 
        
Κυβερνητική πολιτική                                                        
 
 
1. Πιστεύετε ότι η ισότητα των φύλων  
    θα  έπρεπε να αποτελεί υψηλότερη                                           1                        2 
    προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής 
 
2. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αυξήσει  
    την χρηµατοδότηση των οργανισµών που ασχολούνται            1                       2 
    µε θέµατα προαγωγής της ισότητας 
 
3. Πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο η κυβέρνηση να  
    συµβουλεύεται συχνά τους οργανισµούς που προωθούν           1                       2   
     την ισότητα των φύλων  
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Σχολιασµός επιτόπιας έρευνας σε προσωπικό µεσαίας βαθµίδας επιχειρήσεων 

του ιδιωτικού τοµέα.  

 

Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας συζητείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 

Τα υπάρχοντα στατιστικά δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι παρά τη βελτίωση της θέσης 

των γυναικών στην απασχόληση εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές στην 

επαγγελµατική διάρθρωση ανάµεσα στα δύο φύλα. 

 

Η επιτόπια έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε προσωπικό µεσαίας βαθµίδας σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Η πρώτη οµάδα αποτελείται από 20 άντρες και η 

δεύτερη από 20 γυναίκες. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 35 και χωρίζεται σε 8 

ενότητες: τα βιογραφικά στοιχεία, τις γενικές απόψεις για τον επαγγελµατικό χώρο, 

την διαδικασία πρόσληψης, την προαγωγή, την µισθολογική πολιτική, τον συνδυασµό 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, την σεξουαλική παρενόχληση και τέλος την 

κυβερνητική πολιτική. 

 

∆ηµογραφικά δεδοµένα 

 

 Η ηλικιακή κατανοµή των ερωτηθέντων που περιλήφθηκαν στο δείγµα έδειξε ότι 

το 70% του συνόλου άνηκε στην κατηγορία 35-44 χρονών και 20% άνηκε στην 

κατηγορία  

 

 Το 50% του δείγµατος ήταν άντρες και 50% ήταν γυναίκες. 

 

 Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 40% είχε πτυχίο ΑΕΙ, το 30% είχε πτυχίο 

ΤΕΙ και το 30% ήταν απόφοιτοι Λυκείου. 

 

 Όσον αφορά την θέση που κατέχουν στην επιχείρηση όπου εργάζονται το 45% 

ανήκει σε τµήµα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών ή γραµµατείας, το 20% 

είναι εµπορικοί αντιπρόσωποι και το 15% είναι τεχνικοί 

 

 Στην επιχείρηση το 70% του συνόλου εργάζεται 10-14 χρόνια, το 10% εργάζεται 

λιγότερο από 3 χρόνια και το 20% εργάζεται 15-19 χρόνια. 
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 Στο άµεσο εργασιακό περιβάλλον το 70% εργάζεται κυρίως µε άντρες, ενώ το 

30% εργάζεται κυρίως µε γυναίκες. 

 

 Το 90% του συνόλου είναι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης, ενώ µόλις το 10% 

είναι υπάλληλοι µερικής απασχόλησης. 

 

 Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι όλοι οι ερωτηθέντες έχουν ως προϊστάµενό 

τους άντρα.  

 

 Τέλος, το 90% του συνόλου έχουν εξαρτώµενα παιδιά που ζουν µαζί τους, ενώ το 

10%δεν έχουν εξαρτώµενα παιδιά εφόσον και η πλειοψηφία εξ’αυτών είναι 

άγαµοι. 

 

 

Γενικές απόψεις για τον επαγγελµατικό χώρο 

 

 Αν και στο σύνολό (70%) των ερωτηθέντων είναι ικανοποιηµένοι µε την σηµερινή 

τους θέση, µόνο το 30% νοιώθει ότι µπορεί να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του. 

 

 Όσον αφορά την ερώτηση αν νοιώθουν ότι στην επιχείρηση που εργάζονται τους 

φέρονται µε σεβασµό, το 60% απάντησε θετικά, ενώ το 40% απάντησε πως έχουν  

διακρίνει επιθετική ή προσβλητική στάση κατά την διάρκεια της εργασίας τους. 

 

∆ιαδικασία πρόσληψης 

 

 Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι το 35% συµφωνεί µε την άποψη ότι οι 

εργαζόµενοι επιλέγονται σύµφωνα µε τις ικανότητες τους για την εκτέλεση της 

εργασίας. Αντίθετα από τους 40 ερωτηθέντες, οι 26 (65%) νιώθουν ότι τα προσόντα 

και οι ικανότητες τους είναι µεγαλύτερες για τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 

 

 Η πλειοψηφία (75%) θεωρεί ότι οι αρχικές προσφορές µισθού δεν είναι δίκαιες. 

 

 Όσον αφορά για την δηµοσιοποίηση των θέσεων εργασίας, το 60% συµφωνεί ότι 

ήταν ικανοποιητική. 
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 Από τις απαντήσεις διαγράφεται αρκετά έντονα ότι η πλειοψηφία (80%) πιστεύει 

ότι άντρες και γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσληψης, ιδίως στον ιδιωτικό 

τοµέα. Οι υποχρεώσεις των γυναικών απέναντι στα παιδιά και την οικογένειά τους 

αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την πρόσληψή τους. 

 

Προαγωγή 
 

 Στο σηµείο αυτό διακρίνεται έντονη η απογοήτευση των στελεχών για επικείµενη 

προαγωγή τους στην επιχείρηση όπου εργάζονται. Επιπρόσθετα το 80%θεωρεί ότι για 

να προαχθεί κάποια γυναίκα θα πρέπει να είναι καλύτερη από τον αντίστοιχο άντρα. 

Ας µην ξεχνάµε ότι το 100% των ερωτηθέντων έχουν ως προϊστάµενο του άντρα. 

 

 Τέλος, και πάλι το 80% θεωρεί ότι ο διευθυντής τους δεν στηρίζει ουσιαστικά τις 

ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες. 

 

Μισθολογική πολιτική 

 

 ∆ιαπιστώνουµε ότι τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες αισθάνονται ότι 

αµοίβονται όµοια για την παροχή  όµοιας εργασίας. 

 

 Πιο αναλυτικά το 70% πιστεύει ότι ο µισθός αντανακλά τις δεξιότητες και την 

εµπειρία που κατέχουν. 

 

 Και πάλι το 70% θεωρεί ότι αµείβεται δίκαια σε σχέση µε άλλους που εκτελούν 

όµοια εργασία. 

 

Συνδυασµός οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής 

 

 Το 65% των ερωτηθέντων απάντησε πως η εργασία τους δεν τους επιτρέπει να 

εξισορροπήσουν την επαγγελµατική και την οικογενειακή τους ζωή. Από συζητήσεις 

που είχα κατίδιαν µε τους ερωτηθέντες συµπεραίνουµε ότι η πλειοψηφία ασχολείται 

υπερωριακά. 
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 Η πλειοψηφία και πάλι αισθάνεται ότι οι προϊστάµενοι δεν δείχνουν κατανόηση 

όταν οικογενειακές υποχρεώσεις δυσχεραίνουν την εκτέλεση της εργασίας τους. 

 

 Τέλος, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία αισθάνεται ότι οι αρχικοί µισθοί δεν 

είναι δίκαιοι, ωστόσο το 55% θεωρεί ότι στην επιχείρηση όπου εργάζονται 

χρησιµοποιούνται αντικειµενικά κριτήρια για την παροχή επιδοµάτων. 

 
Σεξουαλική παρενόχληση 
 

  Το 50% του συνόλου απάντησε πως οι συνάδελφοί τους ,τους κάνουν 

υπονοούµενα σεξουαλικής φύσεως, ωστόσο, µόλις το 15% έχει δεχθεί παρενόχληση 

κατά την ώρα της εργασίας τους. 

 

 Επίσης, 5% των ερωτηθέντων έχουν απορριφθεί να προαχθούν , λόγω άρνησής 

τους σε άσεµνη συµπεριφορά ανωτέρου. 

 

 Τέλος, από τους 40 ερωτηθέντες οι 18 έχουν αντιµετωπίσει διάκριση σε βάρος 

τους λόγω των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, ενώ 12 έχουν νιώσει διάκριση 

λόγω του φύλου τους. 

 

Κυβερνητική πολιτική 

 

Στην ερώτηση αν η ισότητα φύλων θα έπρεπε να αποτελεί υψηλότερη προτεραιότητα 

της κυβερνητικής πολιτικής, η πλειοψηφία ( 70%) απάντησε θετικά. 

 

Ωστόσο, στην παρακάτω ερώτηση που αφορά την αύξηση της χρηµατοδότησης των 

οργανισµών που προωθούν τα ζητήµατα ισότητας µόλις το 50% απάντησε θετικά. 

Παρατηρούµε λοιπόν πως οι εργαζόµενοι δεν γνωρίζουν ή δεν αντιλαµβάνονται το 

έργο και την σηµασία των οργανισµών αυτών που µε τόσο κόπο και ζήλο προωθούν 

την ισότητα των φύλων. 

 

 Τέλος και στην ερώτηση αν θα έπρεπε η κυβέρνηση να συµβουλεύεται τους 

οργανισµούς αυτούς και πάλι µόνο οι µισοί απάντησαν θετικά.  
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