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Τα ̟ροβλήµατα ̟ου ανακύ̟τουν για το γυναικείο φύλο και για την κοινωνία  ως σύνολο, 

εξαιτίας των αντιλήψεων ̟ερί ανισότητας, µ̟ορούν ν’ αντιµετω̟ιστούν, µόνο me την 

ανακατασκευή  ολόκληρης της κυρίαρχης νοοτρο̟ίας ̟ου είναι ριζωµένη όχι µόνο στη σκέψη 

των ανδρών αλλά και ̟ολλών γυναικών1. 

 

 

 

Οι φραγµοί για την ισότητα των κοινωνικά κατασκευάζονται και συντηρούνται α̟ό µια 

σύνθετη σειρά ιστορικών, ιδεολογικών, ̟ολιτιστικών, οικονοµικών και θρησκευτικών 

ε̟ιρροών ̟ου είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο να αλλάξουν2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 UN. Report of the Secretary-General: 1999 World Survey on the Role of Women in Development: Globalization, 
Gender and Work (A/54/227) 
 

2 Gender Management- System Handbook Commonwealth Secretariat(1995) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  
 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ισότητα των φύλων αναφέρεται στους ίσους ρόλους, στις ίσες αρµοδιότητες, στην ίση 

̟ρόσβαση και στις ίσες ευκαιρίες των ανδρών και των γυναικών, αγοριών και κοριτσιών σε 

όλες τις ̟τυχές της κοινωνίας. Η ισότητα των φύλων συνε̟άγεται ̟ερισσότερες δράσεις α̟ό την  

ε̟ίτευξη της α̟λής αριθµητικής ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για ίση 

̟ρόσβαση στη συµµετοχή στη λήψη α̟οφάσεων και στους ̟όρους. Αυτό είναι σηµαντικό να 

τονιστεί, αφού ̟ολλές ̟αρεµβάσεις ε̟ικεντρώνονται στην αριθµητική εκ̟ροσώ̟ηση χωρίς να 

αντιµετω̟ίζουν ε̟αρκώς την ισορρο̟ία ισχύος µεταξύ ανδρών και γυναικών, γι’ αυτό είναι 

σηµαντικό να αναγνωρισθεί η ισότητα των δύο φύλων ως στρατηγικός στόχος των 

ανα̟τυξιακών δραστηριοτήτων3. Πως ορίζεται όµως η ισότητα των φύλων; Είναι η κοινωνική 

σηµασία ̟ου α̟οδίδεται στις βιολογικές διαφορές των δύο φύλων. Πρόκειται για µια 

ιδεολογική και ̟ολιτισµική κατασκευή, ̟ου ανα̟αράγεται στο εσωτερικό της σφαίρας των 

̟ρακτικών, οι ο̟οίες µε τη σειρά τους, ε̟ηρεάζουν τα α̟οτελέσµατα αυτών των ̟ρακτικών. 

Ε̟ηρεάζει την κατανοµή των ̟όρων, του ̟λούτου, την εργασία, τη λήψη α̟οφάσεων και την 

̟ολιτική εξουσία, και την α̟όλαυση των δικαιωµάτων µέσα στην οικογένεια, καθώς και τη 

δηµόσια ζωή. Παρά τις διαφορές µεταξύ των ̟ολιτισµών και την ̟άροδο του χρόνου, οι σχέσεις 

των δύο φύλων σε όλο τον κόσµο συνοδεύονται α̟ό ασυµµετρία της εξουσίας ως ένα 

γενικευµένο χαρακτηριστικό4. 

 

Η ισότητα των φύλων α̟οτελεί θεµελιώδες δικαίωµα και κοινή αξία στο ̟λαίσιο της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης, αλλά και αναγκαία ̟ροϋ̟όθεση για την ε̟ίτευξη των στόχων της 

ανά̟τυξης, της α̟ασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και έχει συντελεστεί σηµαντική 

̟ρόοδος στα θέµατα της ισότητας των φύλων χάρη στη νοµοθεσία για την ισότιµη µεταχείριση, 

την ενσωµάτωση της ο̟τικής του φύλου σε όλες τις ̟ολιτικές (gender mainstreaming), τα ειδικά 

µέτρα και τις θετικές δράσεις για τις γυναίκες, τα ̟ρογράµµατα δράσης, τον κοινωνικό διάλογο 

                                                 
3
 UPMP-UN-HABITAT(2003). GENDER  MAINSTREAMING  TOOLKIT  1.  KOSSOVO -URBAN PLANNING AND   

MANAGEMENT  PPOGRAMME       
    
 
4 UN. Report of the Secretary-General: 1999 World Survey on the Role of Women in Development: Globalization, 
Gender and Work (A/54/227) 
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και το  διάλογο µε την κοινωνία των ̟ολιτών, εκεί και ό̟ου έχουν εφαρµοστεί. Παρά ταύτα, οι 

ανισότητες ̟αραµένουν και συχνά διευρύνονται ακόµα ̟ερισσότερο καθώς ο αυξανόµενος 

̟αγκόσµιος  οικονοµικός ανταγωνισµός α̟αιτεί ένα ̟ιο ευέλικτο και ευ̟ροσάρµοστο εργατικό 

δυναµικό. Οι νέες  κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες φαίνεται ότι θα έχουν ̟ιο αρνητικές 

ε̟ι̟τώσεις για τις γυναίκες οι ο̟οίες, λόγω του ε̟αγγελµατικού διαχωρισµού, του χάσµατος 

αµοιβών, της έλλειψης ευέλικτων εργασιακών διευθετήσεων, της έλλειψης ε̟αρκών και 

οικονοµικά ̟ροσιτών δοµών και υ̟ηρεσιών φροντίδας,  λόγω των έµφυλων στερεότυ̟ων και 

της ανισότιµης κατανοµής των οικογενειακών ευθυνών, θα συνεχίσουν αφού µόνο οι γυναίκες 

ως ε̟ί το ̟λείστον α̟αντούν στο «δίληµµα»  σταδιοδροµία  ή  ̟αιδιά.  Η θέση των γυναικών 

στην αγορά εργασίας συνεχίζει να γίνεται µε ανισότιµους ή στην καλύτερη ̟ερί̟τωση µε 

ανισόρρο̟ους όρους, µε α̟οτέλεσµα η Ευρω̟αϊκή Ένωση να µην αξιο̟οιεί ̟λήρως το 

ανθρώ̟ινο δυναµικό της την ίδια στιγµή ̟ου συρρικνώνεται ο ̟ληθυσµός της και 

α̟οδυναµώνεται δηµογραφικά το εργατικό δυναµικό της α̟ειλώντας  τον ̟ολιτικό,  κοινωνικό  

και οικονοµικό ρόλο ̟ου στοχεύει να διαδραµατίσει η Ένωση. Είναι ̟ροφανές ότι οι 

̟ροκλήσεις των νέων καιρών α̟αιτούν  την  άµεση  λήψη µέτρων τόσο  σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο, 

όσο και σε ε̟ί̟εδο κρατών µελών5. 

 

Αυτό ̟ου είναι ̟ολύ σηµαντικό είναι η ένταξη της διάστασης φύλου στη διαδικασία 

αξιολόγησης των ε̟ι̟τώσεων κάθε ̟ολιτικής για τους άνδρες και τις γυναίκες, ο̟οιασδή̟οτε 

̟ρογραµµατισµένης ενέργειας, συµ̟εριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας, ̟ολιτικών και 

̟ρογραµµάτων, σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα ε̟ί̟εδα. Το gender mainstreaming είναι µια 

στρατηγική για την ανα̟όσ̟αστη διάσταση του σχεδιασµού, υλο̟οίησης, ̟αρακολούθησης και 

αξιολόγηση των ̟ολιτικών και ̟ρογραµµάτων σε όλες τις ̟ολιτικές, οικονοµικές και 

κοινωνικές σφαίρες, λαµβάνοντας υ̟όψη τις ανησυχίες των γυναικών και των αντρών και των 

εµ̟ειριών τους, έτσι ώστε γυναίκες και άνδρες να ε̟ωφελούνται εξίσου και οι ανισότητες να µη 

διαιωνίζονται µε α̟ώτερο στόχο την ε̟ίτευξη της ισότητας των φύλων 6. Η ένταξη της 

διάστασης του φύλου στον κόσµο της εργασίας είναι µια εφαρµοσµένη στρατηγική µε την 

ο̟οία µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί ο στόχος της ισότητας των δύο φύλων. Ως στρατηγική, η 

ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου συνε̟άγεται: 

• Ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στον κύριο κορµό της εργασίας ̟ου 

σχετίζεται µε ̟ολιτικές, ̟ρογράµµατα, σχέδια, θεσµικούς µηχανισµούς και δοµές. 

                                                 
5 Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (2006). Συγκριτική Ανάλυση ∆ηµόσιων Πολιτικών σε χώρες της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης 

 
6 UNHCR Ένας Πρακτικός Οδηγός για τη χειραφέτηση: Καλές Πρακτικές για την Ισότητα των Φύλων Ενσωµάτωση-
Γενεύη, Ιούνιος 2001 
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• Αντιµετώ̟ιση των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων στον κόσµο της εργασίας, µε 

ε̟ίκεντρο τα µέτρα για τους άνδρες και τις γυναίκες, είτε χωριστά είτε α̟ό κοινού. 

 

Στην ̟ράξη, η ισότητα των φύλων συνίσταται σε ένα σύνολο ειδικών, για κάθε φύλο, δράσεων 

̟ου ε̟ιδιώκει να αντισταθµίσει µε βάση το φύλο τις ανισότητες σε όλες τις ̟τυχές µιας 

κατάστασης. ∆εδοµένου ότι η διαφορο̟οιηµένη εµ̟ειρία και οι ανάγκες των ανδρών και των 

γυναικών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ανάλυση κατά φύλο, η ανάγκη για δράσεις ̟ου σχετίζονται 

µε το φύλο για την αντιµετώ̟ιση των ανισοτήτων γίνεται σαφής. Η ενσωµάτωση της διάστασης 

του φύλου είναι το σύνολο των ενεργειών ̟ου λαµβάνονται για την αντιµετώ̟ιση αυτών των 

αναγκών. Οι ακόλουθες κατηγορίες α̟οτελούν τα δοµικά στοιχεία της ισότητας των φύλων 

στον κόσµο της εργασίας: 

• Μια ̟ολυτοµεακή ̟ροσέγγιση για την ισότητα των φύλων στις ̟ολιτικές της 

νοµοθεσίας, και τις στρατηγικές, 

• Πολιτικές και ̟ρογραµµατισµός για την ισότητα των φύλων, 

•  Χρήση των αναλυτικών στοιχείων κατά φύλο και ̟ληροφορίες, 

• Έµφυλη τεχνογνωσία, στρατηγικά το̟οθετηµένη, 

•  Ισότητα στις ειδικές δράσεις7. 

 

 Οι ρόλοι των φύλων συνήθως µεταφέρονται µέσα α̟ό τα καθηµερινά µηνύµατα στις 

κυβερνητικές ̟ολιτικές, στη νοµοθεσία, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στα σχολικά βιβλία, 

στις θρησκευτικές και ̟αραδοσιακές ̟ρακτικές. Αντανακλούν συχνά συστηµατικές διακρίσεις 

σε βάρος µιας κοινωνικής οµάδας ̟ου ̟εριορίζει τις ε̟ιλογές ή ρόλους (για ̟αράδειγµα, οι 

άνδρες δεν θα ̟ρέ̟ει να φροντίζουν τα ̟αιδιά, οι γυναίκες δεν θα ̟ρέ̟ει να συµµετέχουν 

στην ̟ολιτική και δηµόσια ζωή). Η ενδυνάµωση συνε̟άγεται την αναγνώριση α̟ό άνδρες και  

γυναίκες ότι η υ̟οταγή των γυναικών έχει ε̟ιβληθεί µέσω ενός συστήµατος διακρίσεων ̟ου 

είναι κοινωνικά κατασκευασµένη, και µ̟ορεί να αλλάξει8.  

Κάνοντας µια αναδροµή της γυναικείας  διαδροµής α̟ό τον ιδιωτικό στο δηµόσιο χώρο 

καταδεικνύονται τα αίτια και αιτιατά της κατάστασης και εντο̟ίζονται εξαιρετικά καλές 

̟ρακτικές ̟ου υιοθετήθηκαν σε άλλες χώρες µε ̟ολύ καλά α̟οτελέσµατα.    Σε όλες τις γνωστές 

κοινωνίες οι γυναίκες ̟εριορίστηκαν στον οικιακό χώρο, ενώ µόνο οι άντρες είχαν ̟ρόσβαση 

                                                 
7
 Gender Equality and Decent Work-Good Practices at the Workplace, ILO- Bureau for Gender Equality, 2004 

 
8 UNHCR Ένας Πρακτικός Οδηγός για τη χειραφέτηση: Καλές Πρακτικές για την Ισότητα των Φύλων Ενσωµάτωση-
Γενεύη, Ιούνιος 2001 
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στο δηµόσιο χώρο και µε αυτό τον τρό̟ο οι ρόλοι, τα καθήκοντα, αλλά και τα δικαιώµατα 

είχαν φύλο και συνεχίζουν να έχουν9. Πριν α̟ό την εφαρµογή ο̟οιασδή̟οτε ̟ολιτικής για την 

̟ροώθηση της ισότητας των φύλων σε ένα συγκεκριµένο ̟λαίσιο (ε̟ιχείρηση, τοµέα), είναι 

α̟αραίτητο να υ̟άρχει µια σαφής εικόνα της τρέχουσας κατάστασης. Αυτό ̟εριλαµβάνει τη 

συλλογή σχετικών στοιχείων και δεικτών ̟ου ε̟ισηµαίνουν τις υφιστάµενες ανισότητες µεταξύ 

των φύλων, και στη συνέχεια να αναλυθούν, να ̟ροσδιοριστούν οι λόγοι (τα εµ̟όδια, οι ρόλοι 

των βασικών ̟αραγόντων και φορέων). Έχοντας αυτές τις ̟ληροφορίες, είναι δυνατόν να 

σχεδιαστεί µια κατάλληλη στρατηγική για την κατα̟ολέµηση των υφιστάµενων αδυναµιών και 

να ανα̟τυχθεί µια ̟ροσέγγιση ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου10. Σε µακροοικονοµικό 

ε̟ί̟εδο (εθνικό, ̟εριφερειακό, οικονοµικό τοµέα), τα σχετικά στοιχεία ̟ου θα µ̟ορούσαν να 

συγκεντρωθούν ̟εριλαµβάνουν διακρίσεις λόγω φύλου, στατιστικά στοιχεία και ανάλυση 

σχετικά µε: ̟οσοστά α̟ασχόλησης και ανεργίας, της µερικής α̟ασχόλησης, οριζόντιος και 

κάθετος διαχωρισµός της αγοράς, τα στερεότυ̟α, οι µισθοί, η ε̟αγγελµατική και οικογενειακή 

ζωή (υ̟ηρεσίες φύλαξης των ̟αιδιών, την ευέλικτη εργασία)11.  

Σύµφωνα µε τον ορισµό των καλών ̟ρακτικών, αυτές έχουν στόχο να εµ̟νεύσουν και άλλες 

εταιρείες/φορείς/οργανισµούς/κυβερνήσεις κτλ ̟ου θέλουν να εισαγάγουν την ̟ροώθηση 

µέτρων για την έµφυλη ισότητα στην ε̟ιχείρησή τους. Οι καλές ̟ρακτικές α̟οτελούν ένα 

χρήσιµο εργαλείο ε̟ειδή ε̟ιτρέ̟ουν στους ε̟αγγελµατίες να µάθουν α̟ό την ε̟ιτυχή εµ̟ειρία 

των άλλων και να τις εφαρµόσουν στο δικό τους χώρο µέσω της: 

• Ανά̟τυξης ̟ολιτικών για την έµφυλη ισότητα και ̟ρογραµµάτων ̟ου 

α̟ευθύνονται σε γυναίκες και άνδρες  

• Προώθησης γυναικών και ίσης εκ̟ροσώ̟ησης και συµµετοχής σε 

αντι̟ροσω̟ευτικούς φορείς 

• Εξασφάλισης θετικών αλλαγών ̟ρος την κατεύθυνση της µεγαλύτερης ισότητας 

των φύλων στην κατάσταση της α̟ασχόλησης και των ευκαιριών α̟ασχόλησης για 

άνδρες και γυναίκες12.  

                                                 
9
 Έκθεση Επιτροπής Ίσων ∆ικαιωµάτων και Ίσων ευκαιριών (2000), (C5-0219/2000)  

Για την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

http://www.karamanou.gr/dir/ep/ektheseis/ekth_041200.htm 

 
10 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 
11 “Equal Opportunities Company” Good Practice Guide, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warsaw 2007. 
www.genderindex.pl 
12

 Gender Equality and Decent Work-Good Practices at the Workplace, ILO- Bureau for Gender Equality, 2004 
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∆ιάφορα ̟αραδείγµατα καλών ̟ρακτικών για ε̟ίλυση διάφορων ̟ροβληµάτων  ̟ου 

αντιµετω̟ίζουν κύρια οι γυναίκες στην αγορά εργασίας ̟εριγράφονται στα ε̟όµενα κεφάλαια.  

 

Στη συνέχεια ̟εριγράφεται ο σκο̟ός και οι στόχοι, καθώς και η µεθοδολογία ̟ου 

ακολουθήθηκε στη συγγραφή αυτής της µελέτης. 

 

 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η ̟αρούσα µελέτη έχει σκο̟ό τη συγκέντρωση και ̟αρουσίαση καλών ̟ρακτικών ευρω̟αϊκών 

και άλλων χωρών, συµ̟εριλαµβανοµένης της Κύ̟ρου ̟ου αφορούν την ̟ροώθηση της έµφυλης 

ισότητας στην α̟ασχόληση. Μελετήθηκαν κείµενα ευρω̟αϊκών και διεθνών οργανισµών, 

ακαδηµαϊκών φορέων, ανα̟τυξιακών συµ̟ράξεων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal και 

άλλων φορέων ̟ροώθησης της έµφυλης ισότητας. Οι ε̟ιλεγείσες καλές ̟ρακτικές αφορούν την 

̟ροώθηση της συµφιλίωσης ιδιωτικής, οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής, τη σταδιακή 

µείωση και εξάλειψη του χάσµατος αµοιβών, την αύξηση του ̟οσοστού α̟ασχόλησης των 

γυναικών, την ̟ροστασία της µητρότητας, τις διάφορες µορφές γονεϊκών αδειών, τις δοµές 

φροντίδας ̟αιδιών και άλλων εξαρτηµένων ατόµων, την ̟ροώθηση γυναικών σε διευθυντικές 

θέσεις, τις ευέλικτες µορφές α̟ασχόλησης, τον ε̟αγγελµατικό διαχωρισµό, την ̟ροώθηση 

γυναικών στα σώµατα λήψης α̟οφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την εξάλειψη των 

στερεοτύ̟ων στην εκ̟αίδευση και στην α̟ασχόληση και τη σεξουαλική ̟αρενόχληση. Οι καλές 

̟ρακτικές ̟ροωθήθηκαν µέσα α̟ό κυβερνητικές εργοδοτικές και συνδικαλιστικές 

̟ρωτοβουλίες είτε σε συνεργασία των κοινωνικών εταίρων µε άλλους φορείς. Σηµαντική 

̟ρωτοβουλία θεωρείται το Gender Labeling ̟ου υλο̟οιείται σε αρκετές χώρες µε µεγάλη 

ε̟ιτυχία, αφού καθιστά ̟ρότυ̟ους οργανισµούς ̟ροώθησης της έµφυλης ισότητας τις 

ε̟ιχειρήσεις ̟ου ̟ετυχαίνουν να καλύψουν τους στόχους ̟ου τίθενται.  Ε̟ίσης η υιοθέτηση 

χάρτας α̟ό διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις φαίνεται ότι βοηθά στην ε̟ίτευξη της 

̟ροώθησης της έµφυλης ισότητας τόσο στο εσωτερικό των ίδιων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων όσο και µέσα α̟ό τη διαδικασία των συλλογικών δια̟ραγµατεύσεων. Το 

αντικείµενο της ̟αρούσας έρευνας εστιάστηκε στην καταγραφή καλών ̟ρακτικών σε όλους 

τους τοµείς ̟ου υφίστανται διακρίσεις οι γυναίκες στην α̟ασχόληση και οι ε̟ιλεγείσες καλές 
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̟ρακτικές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Κυβερνητικές/θεσµικές, εργοδοτικές και 

συνδικαλιστικές ̟ρωτοβουλίες. Είναι κρίσιµο να τονισθεί ̟ως η συλλογή διάφορων καλών 

̟ρακτικών ̟ροώθησης της έµφυλης ισότητας στην α̟ασχόληση  µ̟ορεί να βοηθήσει στην 

άσκηση δηµόσιας ̟ολιτικής α̟ό όλους τους εµ̟λεκόµενους φορείς και κυρίως α̟ό τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

 
Ως ε̟ιµέρους στόχοι της µελέτης ορίζονται: 

• Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας(κυρίως ̟ρόσφατης) και άλλων διαθέσιµων ̟ηγών σε 

ό,τι αφορά τις ̟ολιτικές α̟ασχόλησης και της θεωρούµενες «καλές ̟ρακτικές» σε 

ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο και σε ε̟ί̟εδο ε̟ιµέρους χωρών για την ̟ροώθηση των γυναικών 

στην αγορά εργασίας και για την άρση και εξάλειψη των έµφυλων διακρίσεων. 

• Η καταγραφή και α̟οτύ̟ωση των ε̟ιµέρους ̟τυχών της ̟ροώθησης των γυναικών 

στην αγορά εργασίας και της άρσης και εξάλειψης των έµφυλων διακρίσεων τόσο σε 

ευρω̟αϊκή κλίµακα όσο και στο ̟λαίσιο των ε̟ιµέρους χωρών. 

• Ο ̟αραδειγµατισµός των κυ̟ριακών δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών/ φορέων 

και η υιοθέτηση ̟αρόµοιων ̟ρακτικών 

 

Στη µελέτη αυτή δίνεται ε̟ίσης έµφαση στη διερεύνηση και καταγραφή καινοτόµων 

̟ροσεγγίσεων ̟ου εµφανίζονται να εξυ̟ηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων γονέων στο 

σύγχρονο και σύνθετο εργασιακό ̟εριβάλλον για να εξυ̟ηρετήσουν τη συµφιλίωση οικογένειας 

και εργασίας αλλά και τις εξατοµικευµένες ανάγκες τους(ιδιωτική ζωή), µέσα α̟ό διάφορες  

̟ρωτοβουλίες/δράσεις. 

 

 

 

1.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για τη συγγραφή αυτής της µελέτης ακολουθήθηκε η µεθοδολογία της έρευνας-βιβλιογραφικής 

έρευνας (Research – literature survey). Σύµφωνα µε τους Murray & Brukey (2008)13, αυτός ο τύ̟ος 

µεθοδολογίας χρησιµο̟οιείται όταν µια µελέτη δε βασίζεται σε ̟ληροφορίες και µαρτυρίες ̟ου 

α̟αιτούνται άµεσα α̟ό τους ανθρώ̟ους. Βασίζεται ̟ερισσότερο σε µελέτες ̟ου έγιναν 

̟ροηγουµένως και αναλύουν το ερώτηµα της µελέτης ̟ου διεξάγεται και αφορά, στη συγκεκριµένη 

                                                 
13

 
13

 Murray Thomas, L. Brukey (2008). Theses and dissertations, A Guide to Planning, Research and Writing. 2nd 

edition Corwin Press (SAGE) 
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̟ερί̟τωση, την καταγραφή καλών ̟ρακτικών για την ̟ροώθηση της έµφυλης ισότητας στην αγορά 

εργασίας της Κύ̟ρου. Η βιβλιογραφική έρευνα εξυ̟ηρετεί ̟ολλούς σκο̟ούς, ό̟ως: 1) σύνθεση 

µελετών, 2) α̟οκάλυψη της διαφορετικότητας 3) ̟αράθεση ευµεταβλησίας και εξαιρέσεων 4) 

α̟εικόνιση εφαρµογών 5) γενίκευση ̟ροτάσεων/εισηγήσεων και αρχών. Σύµφωνα µε τους 

ίδιους συγγραφείς η σύνθεση µελετών ̟αρέχει ̟ολλά ωφελήµατα. Το ̟ιο σηµαντικό είναι ότι 

α̟αριθµεί ̟ληροφορίες και µαρτυρίες ̟ου ̟άρθηκαν α̟ό µια ̟οικιλία µελετών σε διάφορες 

χρονικές ̟εριόδους, το̟οθεσίες και διαφορετικούς ανθρώ̟ους και αυτό έχει ως α̟οτέλεσµα ένα 

̟ιο γενικό συµ̟έρασµα. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε η σύγχρονη διεθνής και ευρω̟αϊκή 

αρθρογραφία και βιβλιογραφία για τα ζητήµατα της έµφυλης ισότητας στην αγορά εργασίας και 

ε̟ίσηµα κείµενα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου αναφέρονται στην ̟ροώθηση της έµφυλης 

ισότητας.  

 

1.3 ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η µελέτη χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο της µελέτης  και σε κάθε υ̟οκεφάλαιο 

καταγράφονται ̟ροτάσεις ̟ολιτικής για βελτίωση της θέσης των γυναικών σε κάθε τοµέα ̟ου 

̟ραγµατεύεται η µελέτη αυτή. 

 

Στο ̟ρώτο κεφάλαιο γίνεται µια γενική εισαγωγή σε ότι αφορά την ̟ροώθηση της έµφυλης 

ισότητας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται καλές ̟ρακτικές ̟ου 

αφορούν την ̟ροώθηση της συµφιλίωσης οικογένειας κι εργασίας, µέσα α̟ό διάφορες 

̟ρωτοβουλίες ̟ου αφορούν την άδεια µητρότητας, άδεια ̟ατρότητας, ευελιξία στην εργασία, 

δοµές φροντίδας ̟αιδιών και άλλων εξαρτηµένων ατόµων.  

 

Το τρίτο κεφάλαιο ε̟ικεντρώνεται σε καλές ̟ρακτικές ̟ου στοχεύουν στην ̟ροώθηση των 

γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε καλές ̟ρακτικές εξάλειψης των έµφυλων στερεοτύ̟ων και 

αντιλήψεων στην αγορά εργασίας αλλά και στην εκ̟αίδευση µε δεδοµένο το σηµαντικό ρόλο 

̟ου διαδραµατίζει η εκ̟αίδευση στην ανα̟αραγωγή τους.  

 

Το ̟έµ̟το κεφάλαιο αναφέρεται σε καλές ̟ρακτικές εξάλειψης του χάσµατος αµοιβών. 
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Το έκτο κεφάλαιο ̟ροώθησης γυναικών σε θέσεις ευθύνης και γενικότερα στην ιεραρχία των 

ε̟ιχειρήσεων. 

 

Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε άλλες ̟ρωτοβουλίες ̟ου αφορούν την ̟ροώθηση της 

έµφυλης ισότητας µέσω της α̟ονοµής ε̟άθλων, βραβείων, υιοθέτησης χάρτας, ̟αραχώρηση 

ετικετών, υιοθέτηση σχεδίων ισότητας και δηµιουργία δεικτών.  

 

Τέλος στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται συµ̟εράσµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΟΝΕΪΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ   
 

2.1 ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΟΝΕΪΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ   

   

Παρά τις διάφορες ̟ολιτικές και µέτρα ̟ου ̟ροωθούνται για την ̟ροώθηση της ισότητας των 

φύλων και εφαρµόζονται στα κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, οι γυναίκες εξακολουθούν 

να έχουν την κύρια φροντίδα των ̟αιδιών και των ηλικιωµένων. Σήµερα, στην Ευρώ̟η, οι 

γυναίκες µεταξύ των ηλικιών 25-44 χρονών χρειάζονται τρεις φορές ̟ερισσότερο χρόνο α̟ό 

τους άνδρες στη φροντίδα των ̟αιδιών ανά ηµέρα, µε α̟οτέλεσµα οι γυναίκες να εργάζονται 

συνολικά (αµειβόµενη και µη αµειβόµενη εργασία) ̟ολύ ̟ερισσότερες ώρες α̟ό τους άνδρες. 

Ως α̟οτέλεσµα αυτού εξαντλούνται τα όρια των γυναικών για να µ̟ορέσουν να έχουν µια 

ισορρο̟ηµένη σχέση µεταξύ εργασίας και ̟ροσω̟ικής και οικογενειακής ζωής. Υ̟άρχει 

̟ρόοδος στον τοµέα αυτό τουλάχιστον σε ότι αφορά τη νοµοθετική κατοχύρωση, δεδοµένου ότι 

ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν ήδη κάνει αλλαγές για να καταστεί δυνατή η µεγαλύτερη 

συµµετοχή των ̟ατέρων στη φροντίδα των ̟αιδιών. Βελτιώσεις έχουν γίνει ε̟ίσης όσον αφορά 

τη διαθεσιµότητα και την ̟ρόσβαση των υ̟ηρεσιών φροντίδας των ̟αιδιών σε όλα τα κράτη 

µέλη. Παρ 'όλα αυτά, οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν την κύρια φροντίδα για τα ̟αιδιά µε 

α̟οτέλεσµα να είναι συγκριτικά µεγαλύτερη η συµµετοχή των γυναικών σε εργασία µερικής 

α̟ασχόλησης για να είναι σε θέση να φροντίσουν τα ̟αιδιά, και ως εκ τούτου να αµείβονται 

λιγότερο και να έχουν ̟ερισσότερες και α̟λήρωτες ώρες α̟ό τους άνδρες στο σ̟ίτι14.  

 

Η συµφιλίωση της ιδιωτικής, οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής αναγνωρίζεται σε ε̟ί̟εδο 

ΕΕ ως ̟ροτεραιότητα για την ε̟ίτευξη της ισότητας των φύλων, της αύξησης της συµµετοχής 

των γυναικών στην αγορά εργασίας, και την ̟ροώθηση της κατανοµής των ευθυνών φροντίδας 

µεταξύ γυναικών και ανδρών. Η συµφιλίωση α̟οτελεί βασικό στοιχείο για την ε̟ίτευξη ενός 

̟ρωταρχικού στόχου της ΕΕ, της ευρω̟αϊκής στρατηγικής για το 2020 για την αύξηση του 

̟οσοστού α̟ασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας µεταξύ 20 και 64 χρονών στο 

75%. Αυτό σηµαίνει κατά συνέ̟εια την ανάγκη αντιµετώ̟ισης των εµ̟οδίων στη συµµετοχή 

των γυναικών στην αγορά εργασίας και αύξησης της συµµετοχής των ανδρών στη φροντίδα 

των οικογενειακών καθηκόντων. Η  ε̟αγγελµατική ζωή των γυναικών ε̟ηρεάζεται α̟ό τις 

                                                 
14 European Institute for Gender Equality(ΕIGE). Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action: 
Women and the Economy Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour 
Market – Main Findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 
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ανάγκες φροντίδας των άλλων, είτε ̟ρόκειται για ̟αιδιά, γονείς, µέλη της οικογένειας ή 

ο̟οιαδή̟οτε άλλα εξαρτώµενα άτοµα – αυτό εξηγείται και α̟ό την υψηλότερη χρήση της 

γονικής άδειας αλλά και α̟ό τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας - για ̟αράδειγµα µια 

υψηλότερη συχνότητα της εργασίας µε µερική α̟ασχόληση καθώς και ένα υψηλότερο ̟οσοστό 

της ανεργίας των γυναικών15.  

 

Οι αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων ενισχύουν το µοντέλο του άντρα ̟ροστάτη της 

οικογένειας µε µια σαφή κατανοµή των αρµοδιοτήτων και του χρόνου εντός της οικογένειας: Οι 

άνδρες ̟ερνούν τον χρόνο τους στην εργασία κερδίζοντας το οικογενειακό εισόδηµα, ενώ οι 

γυναίκες ̟ερνούν τον χρόνο τους στο σ̟ίτι φροντίζοντας τα ̟αιδιά. Ωστόσο, µε µεγαλύτερες 

ε̟ενδύσεις στην εκ̟αίδευση, οι ̟ροσδοκίες των γυναικών και η συµ̟εριφορά της αγοράς 

εργασίας έχει αλλάξει, έτσι ώστε στην ̟λειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ, το δι̟λό εισόδηµα 

στο ζευγάρι-οικογένειες να έχει γίνει ο κανόνας. Η αύξηση του δι̟λού εισοδήµατος στα 

ζευγάρια/οικογένειες σηµαίνει ότι η εξεύρεση µια βέλτιστης ισορρο̟ίας µεταξύ των 

ε̟αγγελµατικών και οικογενειακών υ̟οχρεώσεων είναι ένα θέµα ̟ου αφορά όλους τους γονείς, 

̟ου στην ̟λειοψηφία τους αντιµετω̟ίζουν εµ̟όδια για την ε̟ίτευξη µια καλής ισορρο̟ίας 

εργασίας-ζωής16.  

 

Η συµφιλίωση οικογενειακής, ̟ροσω̟ικής και ε̟αγγελµατικής ζωής α̟οτελεί σηµαντικό 

στοιχείο του µοντέλου της ΕΕ για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ̟οιότητα στις συνθήκες 

εργασίας και σε ̟αραγωγικό χώρο εργασίας. Αυτό το θέµα έχει ε̟ίσης υψηλή θέση στην 

ηµερήσια διάταξη της ΕΕ, ιδίως µε τη δηµοσίευση το 2008 του εγγράφου µε τίτλο «Μια 

καλύτερη ισορρο̟ία εργασίας-ζωής: µεγαλύτερη υ̟οστήριξη για το συνδυασµό της 

ε̟αγγελµατικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής», η ο̟οία ̟ρότεινε την αναθεώρηση του 

καθεστώτος της άδειας µητρότητας. Ε̟ι̟λέον, η οδηγία 2010/18/EU το Μάρτη του 2010 

̟ροβλέ̟ει τη βελτίωση της γονικής άδειας, ό̟ως συµφωνήθηκε α̟ό τους ευρω̟αίους 

κοινωνικούς.  Η ισορρο̟ία εργασίας-ζωής είναι όµως κάτι ̟ερισσότερο α̟ό τη µητρότητα, την 

̟ατρότητα και τη γονική άδεια, και εφαρµόζεται σε όλο το φάσµα της ̟αροχής φροντίδας και  

ζωής των εργαζοµένων εντός και εκτός του χώρου εργασίας. Ο κόσµος της εργασίας αλλάζει, 

τόσο η δοµή της αγοράς εργασίας όσο και οι µορφές των εργασιών. Οι εργαζόµενοι/ες του 21ου 

                                                 
15 European Institute for Gender Equality(ΕIGE). Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action: 
Women and the Economy Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour 
Market – Main Findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 
 

16 OECD(2007). Matching Work and Family Commitments. Issues, Outcomes, Policy Objectives and Recommendations    
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αιώνα έχουν ̟ερισσότερα ̟ροσόντα. Η φύση της ίδιας της εργασίας ε̟ίσης, άλλαξε δραµατικά 

τα τελευταία 20 χρόνια, αφού η ένταση της εργασίας έχει αυξηθεί, µε το µέσο όρο ωρών 

εργασίας να είναι µικρότερος, αλλά να υ̟άρχει µεγαλύτερη ένταση. Η εντατικο̟οίηση 

ε̟ηρεάζει όλες τις χώρες της ΕΕ, σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας και όλες τις 

ε̟αγγελµατικές κατηγορίες17. 

 

Τα οφέλη α̟ό µια καλή ισορρο̟ία εργασίας-̟ροσω̟ικής ζωής  

Τα οφέλη για τον εργοδότη α̟ό τη διασφάλιση ισορρο̟ίας της ε̟αγγελµατικής και 

̟ροσω̟ικής ζωής ̟εριλαµβάνουν: 

• Αύξηση της ̟αραγωγικότητας 

• Βελτίωση της διαδικασίας ̟ρόσληψης και διατήρησης του ̟ροσω̟ικού 

• Χαµηλότερα ̟οσοστά α̟ουσιών 

•  Μείωση των γενικών εξόδων 

•  Ενισχυµένη ικανο̟οίηση των εργαζοµένων 

•  Προώθηση της έµφυλης ισότητας στο χώρο εργασίας 

 

Τα οφέλη για τους υ̟αλλήλους ̟εριλαµβάνουν: 

• Ευκαιρία να διατηρήσουν τη συνέχεια της α̟ασχόλησης κατά τη διάρκεια αλλαγών στη 

ζωή 

•  Ευελιξία στις ώρες εργασίας για συµφιλίωση εργασίας και οικογένειας 

•  Μείωση του στρες 

 

Τα οφέλη εργοδοτών και εργαζοµένων δείχνουν ̟ως µ̟ορεί να ωφελούνται και να 

κερδίζουν και τα δύο µέρη στην εργασία. Οι ευρω̟αίοι κοινωνικοί εταίροι έχουν σηµειώσει 

ότι τα ακόλουθα  είναι αναγκαία για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στην αγορά 

εργασίας: 

• Αύξηση του αριθµού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 

• Συνεργασία κατά των στερεοτύ̟ων των ρόλων των φύλων στην εργασία  

•  Ενθάρρυνση των ̟ατέρων να κάνουν χρήση της άδειας ̟ατρότητας και της γονικής 

άδειας. 
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Τα καλύτερα α̟οτελέσµατα ε̟ιτυγχάνονται µέσω του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων. Οι Ευρω̟αίοι κοινωνικοί εταίροι δια̟ίστωσαν ότι η διµερής δράση έχει ζωτική 

σηµασία για την αντιµετώ̟ιση αυτού του ζητήµατος. Είναι κρίσιµης σηµασίας κατά την 

εξέταση των ρυθµίσεων εργασίας ̟ου υ̟οστηρίζουν το συνδυασµό της ε̟αγγελµατικής και 

της οικογενειακής ζωής ̟ου αυτές µ̟ορούν να ληφθούν και σε εθελοντική βάση και α̟ό τις 

γυναίκες και α̟ό τους άνδρες, και να είναι σχεδιασµένες κατά τρό̟ο ̟ου να µην 

υ̟ονοµεύει την µακρο̟ρόθεσµη συµµετοχή τους, τους όρους και τη θέση τους στην αγορά 

εργασίας. Μερικές φορές όµως, ̟ρακτικές µε στόχο τη δηµιουργία µιας καλύτερης 

ε̟αγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής µ̟ορεί να έχουν αρνητικές ε̟ι̟τώσεις για τη 

σταδιοδροµία των γυναικών ειδικότερα. Έρευνες δείχνουν ότι οι ευέλικτες ̟ρακτικές 

εργασίας χρησιµο̟οιούνται ̟ερισσότερο α̟ό τις γυναίκες ̟αρά α̟ό τους άνδρες. Σε ̟ολλές 

̟ερι̟τώσεις, αυτό έχει είχε ως α̟οτέλεσµα, µεταξύ άλλων, τη στασιµότητα της 

σταδιοδροµίας, τις µισθολογικές διαφορές και χαµηλότερες συντάξεις. Χρειάζεται λοι̟όν 

̟ροσοχή ώστε να µην ανα̟αράγονται στερεότυ̟ες ̟ρακτικές, αλλά καινοτόµες και 

βασισµένες στην ισότιµη συµµετοχή αντρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και στις 

ευθύνες της οικογένειας. Παραδείγµατα ̟ρακτικών εργασίας ̟ου είναι ήδη σε ισχύ στην ΕΕ 

και τα ο̟οία υ̟οστηρίζουν την ισορρο̟ία εργασίας-ζωής ̟εριλαµβάνουν: 

• ∆ιάφορες εργασιακές ρυθµίσεις ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν ευελιξία χρόνου εργασίας ή της 

οργάνωσης της εργασίας, ό̟ως:  

- Μερική α̟ασχόληση, 

- Σύστηµα ε̟ιµερισµού της εργασίας, 

- Μείωση του χρόνου εργασίας, 

- Συµ̟ιεσµένη εργάσιµη εβδοµάδα, 

-  Χρόνος-off, 

-  Εργασία α̟ό το σ̟ίτι, 

- Ρυθµίσεις γονικής άδειας18.  

 
 

Οι στόχοι  ̟ου  τίθενται  στο ̟λαίσιο της συµφιλίωσης εργασίας, ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής είναι οι ακόλουθοι:  

 Προώθηση ευέλικτων εργασιακών διευθετήσεων για άνδρες και γυναίκες, ̟ροκειµένου 

να αρθεί η έµφυλη ανισορρο̟ία και οι αρνητικές ε̟ι̟τώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό το 

γεγονός ότι η χρήση των ευέλικτων µορφών εργασίας γίνεται κυρίως α̟ό τις γυναίκες. 

                                                 
18 EU Audiovisual Sectoral Social Dialogue Committee(27.10.2011). Framework of Actions on Gender Equality  
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 Αύξηση των οικονοµικά ̟ροσιτών δοµών και υ̟ηρεσιών φροντίδας για ̟αιδιά 

̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης για ηλικιωµένα άτοµα και 

άτοµα µε ανα̟ηρίες και αναβάθµιση της ̟οιότητας των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών µέσω 

της αναβάθµισης των δεξιοτήτων των α̟ασχολουµένων στις υ̟ηρεσίες φροντίδας της 

ε̟αγγελµατικής τους κατοχύρωσης και της αναγνώρισης του έργου τους.   

 Ενθάρρυνση των ανδρών ώστε να αναλάβουν ισότιµες οικογενειακές ευθύνες µέσω 

κινήτρων ̟ου θα αυξήσουν τα ̟οσοστά των ανδρών ̟ου κάνουν χρήση της γονικής και 

̟ατρικής άδειας19.  

 

Μέχρι το 2009, η ∆ανία, η Ολλανδία και η Σουηδία είχαν ε̟ιτύχει τα καλύτερα 

α̟οτελέσµατα όσον αφορά την ̟αροχή ε̟ίσηµης φροντίδας για ̟αιδιά κάτω των 3 ετών 

(αντίστοιχα 73, 49 και 63%). Μέχρι το 2009, εννέα κράτη µέλη (Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Λουξεµβούργο, Πορτογαλία, Ισ̟ανία, Σουηδία, και Κάτω Χώρες) είχαν 

φτάσει το στόχο της Βαρκελώνης του 33% της ̟αροχής ε̟ίσηµης φροντίδας για ̟αιδιά 

ηλικίας κάτω των 3 ετών. Εννέα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, 

Ουγγαρία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουµανία και Σλοβακία), είχαν καλύψει το στόχο 

αυτό λιγότερο α̟ό το 10% των ̟αιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών. Η έλλειψη διαθεσιµότητας 

της ε̟ίσηµης φροντίδας των ̟αιδιών για αυτήν την ηλικιακή οµάδα είναι ε̟ιζήµια για την 

συµφιλίωση της εργασίας20. 

 

Όσον αφορά την τυ̟ική φροντίδα για ̟αιδιά ηλικίας µεταξύ 3 ετών και της υ̟οχρεωτικής 

σχολικής φοίτησης, ̟αρατηρείται µια σαφής βελτίωση σε κράτη µέλη της ΕΕ. Μέχρι το 2009, 

ε̟τά κράτη µέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Εσθονία, Ισ̟ανία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία και Ηνωµένο 

Βασίλειο), ̟έτυχαν το στόχο της Βαρκελώνης για κάλυψη 90% µέχρι το 2010. Άλλα ε̟τά 

κράτη µέλη ό̟ως η Κύ̟ρος, Γερµανία, ∆ανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία και 

Σλοβενία έφθασε σε ̟οσοστό κάλυψης τουλάχιστον 80% το 2009. Παρόλα αυτά, 

εξακολουθούν να υ̟άρχουν κράτη µέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Λιθουανία, 

Πολωνία και Ρουµανία), ό̟ου η χρήση των υ̟ηρεσιών φύλαξης ̟αιδιών, υ̟ολεί̟εται του 

στόχου ̟ερισσότερο α̟ό 20 ̟οσοστιαίες µονάδες. Η ανε̟αρκής κάλυψη των τυ̟ικών 

διατάξεων φροντίδας των ̟αιδιών δηµιουργεί σηµαντικά εµ̟όδια στη συµµετοχή των 

                                                 
19 Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (2006). Συγκριτική Ανάλυση ∆ηµόσιων Πολιτικών σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
20 European Institute for Gender Equality,(ΕIGE). Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action: 
Women and the Economy Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour 
Market – Main Findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 
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γυναικών στην αγορά εργασίας, στα ̟οσοστά γονιµότητας και στην κοινωνική ένταξη. Τα 

στοιχεία στο ̟αρακάτω σχήµα, σχετικά µε τα ̟αιδιά της ηλικίας υ̟οχρεωτικής σχολικής 

φοίτησης, καταδεικνύουν ̟οσοστό κάλυψης ̟ερί̟ου 100% σε όλες σχεδόν τις χώρες21.  

                                                 
21 European Institute for Gender Equality(ΕIGE). Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action: 
Women and the Economy Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour 
Market – Main Findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 
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Για την αντιµετώ̟ιση του ελλείµµατος των τρεχουσών αναγκών στην ε̟ίσηµη φροντίδα των 

ηλικιωµένων, ιδιαίτερα όσων είναι άνω των 75 ετών, ενθαρρύνονται τα µέτρα ̟ροώθησης των 

αντρών στο ε̟άγγελµα αυτό για να σ̟άσει ο ε̟αγγελµατικός διαχωρισµός στον κλάδο 

̟ερίθαλψης. Η ̟ροσέγγιση αυτή θα βελτιώσει την ισορρο̟ία των ανδρών και των γυναικών σε 

δραστηριότητες ̟ερίθαλψης, θα καταστεί δυνατή η συµφιλίωση της ε̟αγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής, και θα είναι ̟ιο δίκαιη και εύλογη η κατανοµή του χρόνου και η αµοιβή 

για την εργασία ̟ου εκτελείται. Οι ̟ολιτικές συµφιλίωσης ̟ρέ̟ει να στοχεύουν στην 

ενθάρρυνση της συµµετοχής των γυναικών στην κοινωνική και οικονοµική ζωή, µε διάφορους 

τρό̟ους. Η αλλοίωση του ̟αραδοσιακού στερεότυ̟ου το̟ίου ό̟ου η φροντίδα θεωρείται 

̟ρωταρχικό καθήκον των γυναικών θα δηµιουργήσει µια στερεή βάση για την έµφυλη 

ισορρο̟ηµένη κατανοµή των οικογενειακών ευθυνών και την ̟ρόοδο των γυναικών. Η 

ενθάρρυνση και ̟ροώθηση της µεγαλύτερης συµµετοχής των ανδρών στην ανατροφή των 

̟αιδιών και φροντίδας συνιστώνται. Προσεγγίσεις και ̟ρακτικές για την αλλαγή 

συµ̟εριφοράς µεταξύ των ανδρών σε σχέση µε την µεγαλύτερη δέσµευση για την µη 

αµειβόµενη εργασία στην οικογενειακή φροντίδα και ανατροφή των ̟αιδιών ̟ρέ̟ει να 

̟ροωθούνται και να διαδίδονται. Τέλος, οι ̟ολιτικές της αγοράς εργασίας ̟ρέ̟ει να 

ενσωµατώσουν συγκεκριµένα µέτρα ό̟ως τις ευέλικτες ρυθµίσεις του χρόνου εργασίας για τη 

διευκόλυνση του συνδυασµού της ε̟αγγελµατικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. 

Ισχυρότερη ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου συνιστάται σε εθνικά και διεθνή συστήµατα 

στατιστικής, ιδίως, µε την ανά̟τυξη έµφυλων δεδοµένων των δύο φύλων για την ανά̟τυξη 

̟ολιτικών, την υλο̟οίηση, την ̟αρακολούθηση και την αξιολόγηση23. 

 

Ωστόσο, η ̟ροβλε̟όµενη µείωση των δηµοσίων δα̟ανών λόγω της οικονοµικής κρίσης είναι 

̟ιθανό να µεταφέρει τη φροντίδα ̟ίσω στα νοικοκυριά, και κυρίως ̟ίσω στις γυναίκες. Κατά 

συνέ̟εια, υ̟άρχει κίνδυνος σε ̟ολλές χώρες της ΕΕ να διαιωνίζεται η άνιση κατανοµή των 

ευθυνών φροντίδας µεταξύ γυναικών και ανδρών, και να υ̟ονοµεύει την ̟ρόοδο ̟ου 

σηµειώθηκε στη βελτίωση της συµφιλίωσης ε̟αγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής. Ένας αριθµός 

κρατών µελών της ΕΕ έχουν ανα̟τύξει ειδικές µεταφορές χρηµατικών ̟όρων για τα νοικοκυριά 

για την αντιµετώ̟ιση της οικονοµικής κρίσης και για  µετριασµό των συνολικών οικονοµικών 

ε̟ι̟τώσεων. Αυτά ̟εριλαµβάνουν τα οικογενειακά ε̟ιδόµατα και ε̟ιδόµατα ̟αιδιών (Βέλγιο, 

Βουλγαρία).  Παράλληλα, όσον αφορά την τυ̟ική φροντίδα, η κυριαρχία των γυναικών σε 

                                                 
23 European Institute for Gender Equality(ΕIGE). Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action: 
Women and the Economy Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour 
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δοµές φροντίδας ηλικιωµένων δηµιουργεί ευκαιρίες α̟ασχόλησης για τις γυναίκες σε αυτό τον 

ταχύτατα ανα̟τυσσόµενο τοµέα. Η  ε̟ίσηµη φροντίδα σε ειδικές εγκαταστάσεις (ή φορείς) για 

τα εξαρτώµενα ηλικιωµένα άτοµα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ. 

Τα διαθέσιµα στοιχεία για το 2007 α̟οδεικνύει ότι για τα εννέα κράτη µέλη (Βουλγαρία, 

Κύ̟ρος24, Εσθονία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Ρουµανία και Σλοβακία) λιγότερο 

α̟ό το 10% των εξαρτώµενων ηλικιωµένων λαµβάνει φροντίδα σε ιδρύµατα. Το υψηλότερο 

ε̟ί̟εδο ήταν 35% στη ∆ανία και στη Σουηδία. Η ∆ανία, η Μάλτα, η Σουηδία και η Ολλανδία 

ήταν οι χώρες µε τα υψηλότερα ̟οσοστά  65 - 80% - των εξαρτώµενων ηλικιωµένων µε ε̟ίσηµη 

κατ 'οίκον φροντίδα. Περισσότερο α̟ό το 50% των εξαρτώµενων ηλικιωµένων λαµβάνουν 

άτυ̟η ή καθόλου φροντίδα σε δεκαεννιά α̟ό τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ25. 

 
Στη συνέχεια καταγράφονται καλές ̟ρακτικές ̟ου υιοθετήθηκαν µέσω νοµοθετικών ρυθµίσεων. 
 
 

2.1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

Στις νοµοθετικές ρυθµίσεις ̟ου αφορούν τη συµφιλίωση οικογένειας και  εργασίας  εµ̟ί̟τουν 

όλες  εκείνες  οι  διατάξεις,  οι  ο̟οίες,  άµεσα  και  έµµεσα, υ̟οβοηθούν  τους/τις 

εργαζόµενους/ες να συνδυάζουν την αµειβόµενη α̟ασχόληση µε τις οικογενειακές τους 

υ̟οχρεώσεις. Σε αυτές ̟εριλαµβάνεται   η  νοµοθεσία  ̟ου  έχει  ως  στόχο  την  ̟ροστασία  της 

οικογένειας  και  της  µητρότητας,  η  νοµοθεσία  ̟ου  ̟ροάγει  την  ισότητα  των δύο  φύλων,  η  

νοµοθεσία  για την  ̟αροχή  φύλαξης  και  φροντίδας  σε εξαρτηµένα άτοµα, η νοµοθεσία για 

την ευελιξία του χρόνου και των µορφών α̟ασχόλησης,  καθώς  και η  ̟αροχή  διαφόρων  

µορφών  αδείας,  η νοµοθεσία ̟ου κατοχυρώνει την ̟αροχή διαφόρων ε̟ιδοµάτων, ό̟ως και η 

νοµοθεσία ̟ου αφορά τα ωράρια λειτουργίας της κοινωνικής υ̟οδοµής της χώρας.  Ένα  

ευρύτατο  φάσµα  θεσµικών  ̟ροβλέψεων  καλύ̟τεται  µε  τον τρό̟ο αυτό,  οι ο̟οίες 

συµ̟ληρώνονται και α̟ό τις διατάξεις των συλλογικών συµβάσεων εργασίας τόσο του  

ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα26.  

 

Κοινές ̟ρωτοβουλίες  για  το  σύνολο  των  κρατών-  µελών  θα  µ̟ορούσαµε  να  ̟ούµε  ότι 

α̟οτελούν οι ρυθµίσεις ̟ου ̟εριλαµβάνουν τα εξής:  

                                                 
24 Σηµειώνεται φυσικά ότι στην Κύ̟ρο λειτουργεί ο θεσµός φροντίδας των ηλικιωµένων α̟ό αλλοδα̟ές φροντίστριες 
25 European Institute for Gender Equality(ΕIGE). Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action: 
Women and the Economy Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the 
Labour Market – Main Findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 

 
26 ∆ιακρατική Σύµ̟ραξη ΣΕΜΕΛΗ(2008). Συγκριτική κοινωνική µελέτη για τις γυναίκες 
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- Άδεια  µητρότητας:  αφορά  άδεια  ̟ου  λαµβάνεται  µετά  τον  τοκετό  και της  ο̟οίας  η  

χρονική  διάρκεια  και  το  ε̟ί̟εδο  α̟οζηµίωσης  διαφέρει α̟ό χώρα σε χώρα.  

- Γονική άδεια : Εδώ το είδος, η διάρκεια και η ̟ληρωµή ̟οικίλουν, καθώς και οι ̟ολιτικές 

κατά την υιοθέτησή της, καθώς κά̟οιες χώρες έχουν  θεσ̟ίσει  ειδικά  κίνητρα  για  την  

ανάληψή  της  κι  α̟ό  τους  δύο γονείς. 

- Άδεια υιοθεσίας  

- Άδεια έκτακτης ανάγκης  

- Εκ̟αιδευτική άδεια  

- Ε̟ιδοτούµενη φροντίδα ̟αιδιών ̟ροσχολικής ηλικίας:  Κι εδώ υ̟άρχει ̟οικιλία κατά την 

εφαρµογή, καθώς ̟εριλαµβάνει α̟ό ̟αραδοσιακές µέχρι ̟ολύ  καινοτόµες  µορφές (ό̟ως  

χρηµατικό  ε̟ίδοµα  σε  γονείς  ̟ου φροντίζουν οι ίδιοι τα ̟αιδιά τους). Η ύ̟αρξη δηµόσιων 

δοµών φροντίδας συνήθως ̟αρέχονται α̟ό το Κράτος και την το̟ική αυτοδιοίκηση για  την  

κάλυψη  των  αναγκών  φροντίδας  των  εξαρτώµενων  α̟'  αυτούς ̟ροσώ̟ων. Η ̟ροσφορά 

τέτοιων δοµών α̟ό τον ιδιωτικό τοµέα, µε ή χωρίς δηµόσια χρηµατοδότηση, α̟οκτά ε̟ίσης όλο 

και µεγαλύτερη σηµασία. Και σε αυτή την ̟ερί̟τωση όµως  υ̟άρχει ένα  ιδιαίτερο  ̟ρόβληµα, 

αυτό  της  σύµ̟τωσης  των ωρών  λειτουργίας  των δηµόσιων/κοινωνικών υ̟ηρεσιών και των 

ιδιωτικών27. Γενικά, στο σύνολο  των  ευρω̟αϊκών  χωρών  έχει  ε̟ισηµανθεί ̟ως  οι ώρες 

λειτουργίας των υ̟ηρεσιών (ό̟ως οι τρά̟εζες, τα καταστήµατα, οι διοικητικές αρχές, το 

σύστηµα υγείας και τα σχολεία) συµ̟ί̟τουν µε τα ωράρια εργασίας, µε  α̟οτέλεσµα  να  

δυσχεραίνεται  ο  συνδυασµός  της  οικογενειακής  και  της ε̟αγγελµατικής  ζωής.  Γενικά, τα  

ωράρια  λειτουργίας  ρυθµίζονται  α̟ό  νόµο,  ό̟ως  στην  Αυστρία,  τη ∆ανία,  την  Ισ̟ανία,  

την  Ελλάδα, την Κύ̟ρο  και  την  Ιταλία,  κι  αυτό  ε̟έτρεψε  την ελαστικότητά  τους. Στην  

Αυστρία  ολοένα  και  ̟ιο  συχνά  µία  ηµέρα  την εβδοµάδα  διάφορες  υ̟ηρεσίες  λειτουργούν  

̟ερισσότερες  ώρες,  ό̟ως συµβαίνει  ̟.χ.  στον  κλάδο  των  τρα̟εζών. Παροµοίως,  στην 

Ισ̟ανία ορισµένες τρά̟εζες µένουν ανοικτές τα α̟ογεύµατα µια ηµέρα την εβδοµάδα.  Το 

ισχύει ίδιο και στην Κύ̟ρο µε τις τρά̟εζες  και τις κυβερνητικές υ̟ηρεσίες να ̟αραµένουν 

ανοικτές ένα α̟όγευµα τη βδοµάδα τη χειµερινή ̟ερίοδο και τα συνεργατικά ̟ιστωτικά 

ιδρύµατα δυο φορές τη βδοµάδα. Το γεγονός ε̟ίσης ότι έχει αλλάξει στην Κύ̟ρο η ηµέρα ̟ου 

̟αραµένει ανοικτή η δηµόσια υ̟ηρεσία το α̟όγευµα και συµ̟ί̟τει µε ηµιαργία στο λιανικό 

και χοντρικό εµ̟όριο διευκολύνει τους εργαζόµενους στον τοµέα αυτό(κυρίως γυναίκες) να 

ολοκληρώσουν τις ̟ροσω̟ικές ή οικογενειακές τους ανάγκες. Σύµφωνα ̟άντα µε την ίδια 

συγκριτική µελέτη το  ίδιο  ̟ρόβληµα  ε̟ισηµαίνεται  και  στην  ̟ερί̟τωση  των  σχολικών 

                                                 
27 ∆ιακρατική Σύµ̟ραξη ΣΕΜΕΛΗ(2008). Συγκριτική κοινωνική µελέτη για τις γυναίκες 
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ωραρίων. Τόσο στην  Ισ̟ανία όσο και στην  Ελλάδα και στην Κύ̟ρο  βασικό ̟ρόβληµα  για  

τους  γονείς α̟οτελεί  το  γεγονός ότι  τα ωράρια  των σχολείων   συµ̟ί̟τουν  µε  τα  ωράρια  

εργασίας.  Κατά  συνέ̟εια,  ̟ροκειµένου  να ε̟ιτευχθεί  ο  συνδυασµός  οικογενειακής  και  

ε̟αγγελµατικής  ζωής  είναι α̟αραίτητη  όχι  µόνο  η  ύ̟αρξη  ορισµένων  νοµικών  κανόνων,  

αλλά  και  η ύ̟αρξη δηµόσιων δοµών φροντίδας, ̟ου το Κράτος και οι ̟εριφερειακές και 

το̟ικές  διοικήσεις  οφείλουν  να  ̟ροσφέρουν  στους  ̟ολίτες  για  την  κάλυψη των αναγκών 

φροντίδας των εξαρτώµενων α̟' αυτούς ̟ροσώ̟ων.  Εκτός όµως α̟ό την κοινή νοµοθεσία ̟ου 

συναντάται στο σύνολο των χωρών ορισµένες Ευρω̟αϊκές χώρες έχουν ̟ροβεί σε κά̟οιες 

̟ρόσθετες  ρυθµίσεις οι ο̟οίες θα µ̟ορούσαν να φανούν αρκετά ευνοϊκές στο στόχο την 

εναρµόνιση οικιακής και εργασιακής ζωής. Για ̟αράδειγµα:  

 

� Ευνοϊκές ρυθµίσεις των γονεϊκών αδειών. Στην Ιταλία  για ̟αράδειγµα, ο 

̟ατέρας δικαιούται ε̟ι̟λέον άδεια αν κάνει αυτός α̟οκλειστική χρήση της 

γονεϊκής άδειας, ενώ σε άλλες χώρες υ̟άρχει το δικαίωµα διαµοιρασµού της 

άδειας µεταξύ των δύο γονέων ή της µεταφοράς α̟ό άντρα ̟ρος γυναίκα(στην 

Κύ̟ρο α̟ό το 2010) υ̟ό κά̟οιες ̟ροϋ̟οθέσεις. 

� Εφαρµογή της τηλεργασίας: Στην Ιταλία ό̟ως και σε άλλες χώρες εφαρµόζεται 

̟ιλοτικά η εφαρµογή της τηλεργασίας  2 µε 3 φορές την εβδοµάδα 

� Εφαρµογή ευέλικτων µορφών α̟ασχόλησης 

� Ευέλικτη ρύθµιση ωραρίων: Στην Ολλανδία α̟ό το 2000 ισχύει νόµος σύµφωνα 

µε τον ο̟οίο οι εργαζόµενοι/ες έχουν το δικαίωµα να αυξοµειώνουν τις ώρες 

τους ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα τους.  

� Αύξηση των δοµών ̟αροχής φροντίδας µε τη δηµιουργία ̟αιδικών σταθµών 

µέσα ή κοντά στις ε̟ιχειρήσεις  

� Παροχή συµβουλευτικής στήριξης για θέµατα ̟ου αφορούν την υγεία και τη 

φροντίδα των ̟αιδιών ή άλλα ̟ροσω̟ικά ̟ροβλήµατα των εργαζοµένων  

� Άδειες α̟ουσίας ̟έραν των ̟ροβλε̟όµενων28. 

 

 Στο  Βέλγιο το 2001 υ̟εγράφη τριµερής εθνική συµφωνία- ̟λαίσιο µε την ο̟οία δίνεται 

το δικαίωµα της ̟ίστωσης χρόνου στους/στις εργαζόµενους/ες για ένα έτος, ̟λήρους ή 

µερικής α̟ασχόλησης, το δικαίωµα µερικής α̟ασχόλησης ή α̟ασχόλησης για το 80% του 

εργάσιµου χρόνου για εργαζόµενους/ες άνω των 50. Η ά̟οψη ̟ου ε̟ικρατεί για τη νέα 

                                                 
28 ∆ιακρατική Σύµ̟ραξη ΣΕΜΕΛΗ(2008). Συγκριτική κοινωνική µελέτη για τις γυναίκες 
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αυτή ̟ίστωση χρόνου είναι ότι σε ένα ενεργό κράτος ̟ρόνοιας, άνδρες και γυναίκες θα 

̟ρέ̟ει να έχουν την ευκαιρία  να συµφιλιώνουν την  ε̟αγγελµατική ζωή τους µε τις 

οικογενειακές ευθύνες τους µέσω ευέλικτων ε̟ιλογών εισόδου και εξόδου α̟ό την αγορά 

εργασίας. Η διακο̟ή εργασίας ισούται µε το ένα ̟έµ̟το της εβδοµάδας για ̟έντε χρόνια 

και δίνει το δικαίωµα στους/στις εργαζόµενους/ες να διακόψουν την εργασία τους για 

ο̟οιονδή̟οτε λόγο και συγχρόνως το δικαίωµα να λαµβάνουν ε̟ίδοµα και να 

διατηρούν τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα29. 

 

 Στη Γαλλία µια σειρά κλαδικές και ε̟ιχειρησιακές συµφωνίες ήδη α̟ό το 1999 

αναδιοργανώνουν το χρόνο εργασίας. Η µείωση του χρόνου εργασίας ε̟ετεύχθη µέσα  α̟ό  

ρυθµίσεις για τον ευέλικτο χρόνο εργασίας, τον ̟εριορισµό των υ̟ερωριών, τις 

εξατοµικευµένες «τρά̟εζες χρόνου», τις ε̟ι̟λέον µέρες ανά̟αυσης και τη µερική 

α̟ασχόληση. Ε̟ίσης  το  1998 ψηφίστηκε ο ̟ρώτος νόµος Aubry για τη µείωση των ωρών 

εργασίας και το 1999 ο δεύτερος νόµος Aubry µε τον ο̟οίο κατοχυρώθηκε το 35ωρο. Η άδεια 

µητρότητας είναι α̟ό  14 έως 24 εβδοµάδες (για το τρίτο ̟αιδί), κατά  τη διάρκεια της ο̟οίας 

καταβάλλεται το 100% των αµοιβών της εργαζόµενης. Ε̟ίσης ̟ροβλέ̟εται ειδική ̟ερίοδος 

στο ̟λαίσιο της γονικής άδειας για τους άνδρες γονείς. Η άδεια ̟ατρότητας  είναι  11  ηµέρες 

και ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται  εντός  4 µηνών α̟ό τη γέννηση του ̟αιδιού. Ε̟ίσης οι ̟ατέρες 

δικαιούνται 3 ε̟ι̟λέον ηµέρες α̟ό τους εργοδότες τους. Για ̟ρώτη φορά δίνεται κίνητρο για 

τον ε̟ιµερισµό των ευθυνών φροντίδας µεταξύ των γονέων ̟ου ̟εριλαµβάνει µηνιαίο 

ε̟ίδοµα(457,35€) το ο̟οίο αυξάνεται σε 609,80 € εάν οι δύο γονείς µοιραστούν τη γονική 

άδεια ως εργαζόµενοι µε µερική α̟ασχόληση. Μια καινοτόµα ̟ρακτική για την ̟ροώθηση 

της ισότητας είναι η Μέθοδος 3R ή 4R.  Η Μέθοδος  3R ανα̟τύχθηκε α̟ό τη Σουηδική 

Ένωση Το̟ικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως χρησιµο̟οιήθηκε α̟ό τους οργανισµούς 

το̟ικής αυτοδιοίκησης για την εξέταση και ανάλυση των το̟ικών ̟ολιτικών και 

δραστηριοτήτων α̟ό την ο̟τική του φύλου. Η Μέθοδος 3R ̟εριλαµβάνει την ανά̟τυξη 

̟οσοτικών δεδοµένων, δεικτών και ̟ληροφοριών τα ο̟οία σε µεταγενέστερη φάση 

α̟οτελούν τη βάση για ̟οιοτική ανάλυση των εξεταζόµενων ̟ολιτικών και δράσεων. Ε̟ίσης 

η Μέθοδος 3R συµβάλλει στη συστηµατική συγκέντρωση δεδοµένων και ̟ληροφοριών για τη 

θέση ανδρών και γυναικών στο ̟λαίσιο ενός συγκεκριµένου ̟εδίου ̟ολιτικής. Το ̟ρώτο R 

είναι για τη λέξη representation (εκ̟ροσώ̟ηση) και αφορά τον αριθµό γυναικών και ανδρών 

στα διαφορετικά ε̟ί̟εδα του οργανισµού ή τον αριθµό ανδρών και γυναικών ̟ολιτών ̟ου 

                                                 
29 Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (2006). Συγκριτική Ανάλυση ∆ηµόσιων Πολιτικών σε χώρες της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
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κάνουν χρήση των υ̟ηρεσιών ή αγαθών ̟ου ̟αρέχονται α̟ό τους οργανισµούς το̟ικής 

αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο R είναι για τη λέξη resources (̟όροι) και αφορά τον τρό̟ο µε τον 

ο̟οίο κατανέµονται οι ̟όροι ενός οργανισµού  το̟ικής αυτοδιοίκησης ή ̟όροι ενός 

̟ρογράµµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το τρίτο R είναι για τη λέξη Realia και αφορά 

την αιτία κατανοµής της συµµετοχής/αντι̟ροσώ̟ευσης και των ̟όρων µεταξύ ανδρών και 

γυναικών µε τον τρό̟ο ̟ου κατανέµονται.  Η α̟άντηση στο ερώτηµα αυτό συµβάλλει στην 

κατανόηση των κανονιστικών τρό̟ων ̟ου   εφαρµόζονται για άνδρες και γυναίκες στο 

̟λαίσιο του οργανισµού το̟ικής αυτοδιοίκησης,  ενός ̟εδίου ̟ολιτικής ή στην ευρύτερη 

κοινωνία καθώς ε̟ίσης και στην κατανόηση του τρό̟ου µε τον  ο̟οίο  αυτή  η  αντίληψη 

ε̟ηρεάζει τις ̟ολιτικές και τις δράσεις. Αργότερα ̟ροστέθηκε  και  ένα τέταρτο R για τη λέξη 

restrictions (̟εριορισµοί) µε την ο̟οία ορίζονται οι διάφοροι τύ̟οι ̟εριορισµών ̟ου 

αφορούν την κατανοµή ̟όρων ή  την ̟ρόσβαση σε δεδοµένα, ̟εριορισµούς σε κόστος και 

̟ροϋ̟ολογισµούς, σε νόµους ή ρυθµίσεις, κλ̟.  Εξάλλου στη Φιλανδία κάθε οικογένεια 

δικαιούται άδεια µε α̟οδοχές 26 εβδοµάδων, και µέχρι το µικρότερο ̟αιδί της οικογένειας 

να γίνει 3 ετών ή να ̟άει σε δηµόσια φύλαξη. Οι γονείς ̟αιδιών µέχρι τη δεύτερη τάξη της 

υ̟οχρεωτικής  εκ̟αίδευσης, δικαιούνται να εργάζονται µε µειωµένο ωράριο, είτε 6 ώρες την 

ηµέρα ή 30 ώρες την εβδοµάδα30. 

 

Στη συνέχεια καταγράφονται καλές ̟ρακτικές ̟ου ̟ροωθήθηκαν α̟ό τους εργοδότες για 

συµφιλίωση της οικογενειακής και ̟ροσω̟ικής ζωής.  

 

2.2 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
 
 

 Η εταιρεία Johnson & Johnson στην Πολωνία εφάρµοσε το 1995 την ̟ρωτοβουλία  

«Γυναίκες στην Ιεραρχία» -“WOMEN’S LEADERSHIP INITIATIVE”. Για να ε̟ιτευχθεί 

όµως αυτό το ̟ρόγραµµα διεξήγαγε δραστηριότητες σε διάφορα ε̟ί̟εδα της οργάνωσης 

για την υ̟οστήριξη της ανά̟τυξης των γυναικών στην ε̟αγγελµατική και ιδιωτική τους 

ζωή. Οι γυναίκες ̟ου εργάζονται στην J&J ξεκίνησαν αυτό το ̟ρόγραµµα µε στόχο του 

̟ρογράµµατος να ̟ροετοιµάσει όσο το δυνατόν ̟ερισσότερες γυναίκες να αναλάβουν 

διευθυντικούς ρόλους σε όλα τα τµήµατα της εταιρείας. Πραγµατο̟οιήθηκαν ετήσια 

συνέδρια σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο για να συνοψίσουν τα α̟οτελέσµατα ̟ου ε̟ιτεύχθηκαν. 

                                                 
30 Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (2006). Συγκριτική Ανάλυση ∆ηµόσιων Πολιτικών σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Η ̟ρωτοβουλία αυτή εργάστηκε για την ̟ροετοιµασία ενός µοντέλου µιας ε̟ιτυχηµένης 

γυναίκας και τον καθορισµό των αναγκών των γυναικών και των εµ̟οδίων ̟ου µ̟ορεί να 

̟ροκύψουν στην εξέλιξη της σταδιοδροµίας. Οι γυναίκες σε εξειδικευµένες και διευθυντικές 

θέσεις συµµετείχαν στο έργο και ανέ̟τυξαν το µοντέλο, τρό̟ους υ̟οστήριξης της 

ανά̟τυξης των γυναικών στην εταιρεία, ό̟ως, για ̟αράδειγµα, η καθοδήγηση31. 

 

 Στο Ηνωµένο Βασίλειο το 1999 υλο̟οιήθηκε ̟ρόγραµµα για την εφαρµογή 

α̟οτελεσµατικών ̟ολιτικών για να βοηθήσουν τους/τις εργαζοµένους/ες στην 

καλύτερη διαχείριση της ε̟αγγελµατικής και ̟ροσω̟ικής ζωής τους. Η στρατηγική της 

Λισσαβόνας ̟ροέβλε̟ε ότι µέχρι το 2010 ο αριθµός των ̟αιδικών σταθµών σε κάθε 

κράτος µέλος έ̟ρε̟ε να αυξηθεί στο 33% για ̟αιδιά ηλικίας 0-3 ετών και µέχρι 90% για 

̟αιδιά ηλικίας 3 ετών µέχρι την ηλικία υ̟οχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Στο 

Ηνωµένο Βασίλειο οι ε̟ιχειρήσεις έχουν ανα̟τύξει µια σειρά α̟ό ̟ρωτοβουλίες, 

̟ροκειµένου να ̟ροωθήσουν την καλύτερη ισορρο̟ία εργασίας-ζωής για τους/τις 

εργαζόµενους/ες γονείς. Σε αυτά ̟εριλαµβάνονται:  

α. Η ̟ροώθηση της ε̟αγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής για τους άνδρες: Λαµβάνονται υ̟όψη 

οι ανάγκες των νέων ̟ατέρων, των ευέλικτα εργαζοµένων και των µ̟αµ̟άδων µη µονίµων 

κατοίκων(θέµατα ε̟ιµέλειας), µε στόχο τη βελτίωση της ισότητας των φύλων. Ένας 

̟ροϋ̟ολογισµός 143.000 € είχε αφιερωθεί σε αυτά τα µέτρα ̟ου ̟εριλάµβαναν την ισορρο̟ία, 

και την ̟ροώθηση των ευθυνών φροντίδας των ̟αιδιών για τους ̟ατέρες. Είχαν ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα ̟ατρότητας/ συν-ανατροφής των ̟αιδιών µε ̟λήρη αµοιβή.  

 

β. Στη BP στην Αγγλία (British Petroleum), δηµιουργήθηκε το ∆ίκτυο Γονέων, ό̟ου όλοι/ες οι 

εργαζόµενοι/ες µε ̟αιδιά έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν µεταξύ τους 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρέχονται ε̟ίσης µαθήµατα εκ̟αίδευσης γονέων µε µια σειρά 

α̟ό εργαστήρια σε θέµατα, ό̟ως η εξισορρό̟ηση εργασίας και οικογένειας. Οι γονείς 

βοηθήθηκαν να σχεδιάσουν και να ε̟ιλέξουν τη φροντίδα των ̟αιδιών και δίνονται 

̟ληροφορίες για τις υ̟άρχουσες εγκαταστάσεις στην ̟εριοχή της ε̟ιλογής τους καθώς και 

οδηγίες σχετικά µε το κόστος. Για όσους/ες ε̟ιθυµούν να χρησιµο̟οιήσουν ένα/µια νταντά, 

έχει συσταθεί ένα µητρώο το ο̟οίο ̟αρέχει ευκαιρίες δικτύωσης µε άλλους γονείς.  

 

                                                 
31 The “Equal Opportunities Company” Good Practice Guide, Gender Index, UNDP, EQUAL, 2007. 
www.genderindex.pl  
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γ. Στη Citigroup, µεταξύ των ̟ολυάριθµων ε̟ιλογών ε̟αγγελµατικής και ̟ροσω̟ικής ζωής στο 

̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος Symmetry υ̟ήρχε δωρεάν ̟αροχή έκτακτης ανάγκης εφεδρικής 

φροντίδας των ̟αιδιών, µε τη µορφή 20 διαθέσιµων χώρων στο µικρό Κέντρο Ε̟είγουσας 

φροντίδας των ̟αιδιών, ̟ου δεχόταν ̟αιδιά α̟ό 3 µηνών έως 8 ετών. 

 

δ. Η Aricot Vert είναι µια µικροµεσαία ε̟ιχείρηση ̟ου α̟ασχολεί 17 άτοµα ̟ροσω̟ικό. Η 

γυναίκα διευθύντρια της εταιρείας αναγνώριζε ότι υ̟άρχει ένα ισχυρό ε̟ιχειρηµατικό 

σκε̟τικό για τις ̟ρακτικές ισορρο̟ίας οικογένειας και εργασίας και όλο το ̟ροσω̟ικό, 

συµ̟εριλαµβανοµένης και της ίδιας, µ̟ορούσε να ακολουθεί ελαστικό ωράριο ανάλογα µε τις 

ανάγκες. Ό̟ως ανέφερε: «αν ε̟ιδείξεις ευελιξία σε ένα/µια υ̟άλληλο, αυτός/ή ̟άντα θα 

δείχνει µεγαλύτερη ευελιξία σε ̟εριόδους µεγάλου φόρτου εργασίας ή κατά τις ̟εριόδους 

διακο̟ών».  

 

ε. British Telecom: Ο/η καθένας/µια στη BT µ̟ορεί να ζητήσει ευέλικτες εργασιακές ρυθµίσεις 

ως µέρος της σταδιοδροµίας τους, ό̟ως συζήτηση για το σχεδιασµό της ζωής του/της µε το/τη 

διευθυντή/ντρια της γραµµής τους, µερική α̟ασχόληση, ευέλικτο ωράριο, κλιµακωτό ωράριο, 

κατ’ οίκον εργασία, συµ̟ιεσµένη εργάσιµη εβδοµάδα, σύστηµα ε̟ιµερισµού της εργασίας, σε 

ετήσια βάση, καθώς και τη διάρκεια του χρόνου εργασίας και είναι όλα συζητήσιµα. Ο/η 

διευθυντής/ντρια γραµµής εξετάζει κάθε αίτηση, σε ατοµική βάση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις 

ανάγκες της ε̟ιχείρησης καθώς και τις ̟ρακτικές λε̟τοµέρειες των εγκαταστάσεων του/της 

εργαζοµένου/ης στο σ̟ίτι.  

 

Στ. Στο Σύνδεσµο Αυτοκινήτου, ̟ροκειµένου να διατηρηθεί το έµ̟ειρο ̟ροσω̟ικό και να 

βοηθήσει τους ανθρώ̟ους µε οικογένειες να εξισορρο̟ούν την εργασία και το σ̟ίτι, έχει 

ανα̟τυχθεί ένα ευρύ φάσµα ευέλικτων εργασιακών ̟ρακτικών. Αυτές ̟εριλαµβάνουν τη 

µετάβαση σε τηλεργασία για ένα µέρος του ̟ροσω̟ικού 32. 

 

ζ.  Στην Ιταλία στις εγκαταστάσεις της κατασκευαστικής βιοµηχανίας Φαρέλι, η εταιρεία 

εισήγαγε ένα έργο ζωής για την κατα̟ολέµηση των αρνητικών ε̟ι̟τώσεων της υ̟ερβολικά 

µεγάλης διάρκειας του χρόνου εργασίας. Κανείς/καµµιά δεν ε̟ιτρε̟όταν να ξεκινήσει  εργασία 

̟ριν α̟ό τις οκτώ και µισή το ̟ρωί ή να φύγει α̟ό την εργασία αργότερα α̟ό τις 17:00 ή να 

µεταφέρει εργασία στο σ̟ίτι. Αυτό ελεγχόταν µε µια καθηµερινή συνάντηση κάθε α̟όγευµα για 

                                                 
32 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 
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όλο το ̟ροσω̟ικό για να µοιραστούν τα ̟ροβλήµατά τους και να δουν τις ̟ροκλήσεις της 

ε̟όµενης ηµέρας. Υ̟ήρχε α̟όλυτη ευελιξία για τις έκτακτες ανάγκες της οικογένειας.  

 

η. Εξάλλου διάφορες γαλλικές ε̟ιχειρήσεις το 2001 ̟ροσ̟άθησαν µε την υλο̟οίηση ενός 

̟ρογράµµατος δράσεων να ανα̟τύξουν µέτρα φιλικά ̟ρος την οικογένεια α̟ό ε̟ιχειρήσεις 

̟ρος όφελος της εργασίας µέσω υ̟ηρεσιών διευθέτησης του χρόνου, αδειών κτλ. Μεταξύ των 

διαφόρων δράσεων υ̟έρ της ισότητας των φύλων, ̟ροωθήθηκε το θέµα της ισορρο̟ίας εργασίας 

και ̟ροσω̟ικής ζωής στη Γαλλία. Σε ορισµένες ε̟ιχειρήσεις έχει εισαχθεί ο όρος των «γονέων» 

για να δείξει ότι οι ̟ρωτοβουλίες αυτές δεν είναι µόνο για τη βελτίωση της ε̟αγγελµατικής και 

̟ροσω̟ικής ζωής για τις µητέρες, αλλά για όλους τους γονείς33.  

 

Ένα σηµαντικό βήµα των εργοδοτών στον τοµέα της συµφιλίωσης είναι η εισαγωγή και 

̟ροώθηση ̟ολιτικών και ̟ρακτικών ̟ου βοηθούν τους εργαζοµένους, γυναίκες και άνδρες, να 

συµφιλιώσουν την ε̟αγγελµατική και οικογενειακή ζωή, ̟ου ̟εριλαµβάνουν τη µερική 

α̟ασχόληση, ευέλικτες συµβάσεις, κατανοµή εργασίας, εργασία α̟ό το σ̟ίτι, αυξηµένη 

̟ληρωµένη άδεια µητρότητας, άδειας ̟ατρότητας, γονική άδεια, φροντίδα των ̟αιδιών34 . 

 

Οι εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς ε̟ίσης και ̟ολλές ε̟ιχειρήσεις, εγκρίνουν ̟ολιτικές και  

σχέδια για την ισότητα των δύο φύλων µε κύριο µέληµά τους να συνειδητο̟οιήσει το 

οικονοµικό δυναµικό ότι οι γυναίκες αντι̟ροσω̟εύονται στην αγορά εργασίας. Μελέτες 

δείχνουν οι εργοδότες και οι οργανώσεις των εργοδοτών εγκρίνουν την ̟ολιτική και τα σχέδια 

των ο̟οίων οι κύριοι στόχοι είναι οι εξής: 

- Να εξασφαλίσουν δίκαιη και ίση µεταχείριση στο χώρο εργασίας, χωρίς ̟αρενοχλήσεις και  

διακρίσεις, ̟.χ. Credit Suisse First Boston (CSFB), η J Sainsbury Plc 

- Βελτίωση της εξέλιξης της σταδιοδροµίας, η διατήρηση, ̟ροβολή και ε̟ιτυχία των γυναικών 

στο ̟ροσω̟ικό, ̟.χ. Ε̟ιχειρηµατικό Συµβούλιο Γυναικών των Φιλι̟̟ίνων (WBCP, CSFB) 

- Ενίσχυση των µονάδων ̟ου είναι υ̟εύθυνες για την ανά̟τυξη των γυναικών, ̟.χ. 

Οµοσ̟ονδία των ε̟ιµελητηρίων του Νε̟άλ (FNCCI)  

- Προώθηση της ε̟ιχειρηµατικότητας των γυναικών, ̟.χ. Σύνδεσµος Εργοδοτών της Ινδονησίας 

(APINDO, WBCP). 

 

                                                 
33 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 

34 Gender Equality and Decent Work-Good Practices at the Workplace, ILO- Bureau for Gender Equality, 2004 
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 Το Παρατηρητήριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Γαλλία υλο̟οίησε α̟ό το 

Μάρτη του 2005 µέχρι το ∆εκέµβρη του 2006 µια ̟ρωτοβουλία για έκδοση ενός 

Οδηγού. Κύριος σκο̟ός ήταν να δοθούν ̟αραδείγµατα καινοτόµων καλών ̟ρακτικών 

και εργαλείων για την ̟αρακολούθηση και την αξιολόγηση της ισότητας των φύλων σε 

όλους τους φορείς και ε̟ιχειρήσεις: Στο διευθυντικό ̟ροσω̟ικό µιας εταιρείας, 

διευθυντές/ντριες ανθρώ̟ινου δυναµικού, στους/στις εργαζόµενους/ες και 

εκ̟ροσώ̟ους των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για να ενθαρρύνουν τους 

κοινωνικούς εταίρους να υιοθετήσουν στη δική τους οργάνωση ̟ρογράµµατα 

ισότητας, κατ εφαρµογή του νόµου της 9ης Μαΐου 2001, η ORSE, η ο̟οία είναι µια 

οργάνωση-οµ̟ρέλα ̟ου ενώνει τις µεγάλες ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασχολούνται µε την 

κοινωνική ευθύνη, ανέλαβε το έργο αυτό, α̟ό το Υ̟ουργείο Ίσων Ευκαιριών, για τη 

δηµιουργία εργαλείων για τους κοινωνικούς εταίρους. Το εγχειρίδιο δηµιουργήθηκε 

στο ̟λαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ο̟οία υ̟οχρεώνει τις ε̟ιχειρήσεις να 

δηλώνουν τις ̟εριβαλλοντικές και κοινωνικές ε̟ι̟τώσεις των δραστηριοτήτων τους. Οι 

ε̟ενδυτές σε αυτές τις µεγάλες ε̟ιχειρήσεις καλούνται σε εξειδικευµένες υ̟ηρεσίες ̟ου 

αξιολογούν όλες τις µη οικονοµικές ̟τυχές των εταιρειών. Μεταξύ των κοινωνικών 

κριτηρίων, η έµφυλη ισότητα είναι µία α̟ό τις σηµαντικές ̟τυχές. Αυτό ισχύει ακόµη 

̟ερισσότερο στις ε̟ιχειρήσεις ̟ου είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, αφού η 

διαδικασία αυτή είναι υ̟οχρεωτική α̟ό το 2001. Το εγχειρίδιο αυτό, το ο̟οίο έχει 

δηµοσιευθεί τόσο σε έντυ̟η µορφή όσο και on-line, έγινε οµαδικά α̟ό ̟ολυµελή 

οµάδα εργασίας (συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκ̟ροσώ̟ους της εταιρείας, τα µέλη της 

Ε̟ιτρο̟ής ∆ικαιωµάτων, των Γυναικείων Τµηµάτων και του Υ̟ουργείου µε 

εµ̟ειρογνώµονες σε θέµατα ισότητας).  Προωθήθηκε σε διάφορους φορείς κατά τη 

διάρκεια συνεδρίων και συναντήσεων, και ̟ροβλέ̟ει τόσο την ̟ρακτική όσο και τη 

νοµική υ̟οστήριξη. Ο οδηγός καθορίζει τις τρεις κύριες φάσεις σχετικά µε την ισότητα 

των φύλων: εξετάζει τη σκο̟ιµότητα της εφαρµογής, ̟ροβαίνει σε ανάλυση της 

υφιστάµενης κατάστασης και εφαρµόζει διαδικασία ̟αρακολούθησης και αξιολόγησης 

σε κάθε στάδιο, µε νέες δραστηριότητες. Για να ε̟ιτευχθεί αυτό, οι κατάλληλες 

συνθήκες ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟ικρατούν είναι:  

• δέσµευση στο υψηλότερο ε̟ί̟εδο διεύθυνσης της εταιρείας  

• Ύ̟αρξη διάθεσης για συµµετοχή όλων των ̟αραγόντων του έργου  

• Καθορισµός των ανθρώ̟ων, της οργάνωσης και των οικονοµικών ̟όρων  
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• Καθορισµός των στόχων ̟ροτεραιότητας, σύµφωνα µε το στρατηγικό ̟λαίσιο της ε̟ιχείρησης 

• Προθυµία να εξασφαλίζεται η ̟αρακολούθηση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας35.  

 Για να ̟ραγµατο̟οιηθεί αυτή η διαδικασία, ο οδηγός α̟οτελείται α̟ό 11 ενηµερωτικά 

σηµειώµατα ̟ου ̟εριλαµβάνουν: φορείς ισότητας, εργαλεία ευαισθητο̟οίησης για ̟ροσλήψεις, 

̟ληρωµές,  χρόνο εργασίας, οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας, δεξιότητες και κατάρτιση, 

γεωγραφική κινητικότητα, ε̟αγγελµατική σταδιοδροµία, υ̟ηρεσίες των εργαζοµένων, τους/τις 

διευθυντές/ντριες. Κάθε σηµείωµα έχει την ίδια δοµή: Αναφορές στο νοµικό ̟λαίσιο, 

̟εριεχόµενο του θέµατος, ̟ροτεινόµενοι δείκτες ̟αρακολούθησης, ̟αραδείγµατα καλών 

̟ρακτικών, α̟οσ̟άσµατα των συµφωνιών των ε̟ιχειρήσεων, βιβλιογραφικές αναφορές και  

ε̟αφές.  Τ ο 2006 έγινε µια ε̟ικαιρο̟οιηµένη έκδοση του οδηγού. 

 

 Deloitte     

Έρευνα ̟ου διεξήχθη µεταξύ των εργαζοµένων της Deloitte έδειξε ότι η έλλειψη ισορρο̟ίας 

εργασίας-̟ροσω̟ικής ζωής ήταν ένα σηµαντικό ̟ρόβληµα για το ̟ροσω̟ικό τους. Την ίδια 

στιγµή, ο αριθµός των γυναικών ̟ου ̟ροσλαµβάνονταν σε διευθυντικές θέσεις ήταν σηµαντικά 

χαµηλότερος α̟ό αυτό των αντρών. Με βάση τις συστάσεις µιας εσωτερικής οµάδας  της 

εταιρείας, η Deloitte εισήγαγε ̟ολιτικές για τις ευέλικτες µορφές α̟ασχόλησης. Ο στόχος ήταν 

να ̟ροσελκύσουν και να κρατήσουν τα ̟ιο ταλαντούχα άτοµα στην εταιρεία, µε α̟οτέλεσµα τη 

σηµαντική εξοικονόµηση ̟όρων για την εταιρεία. Οι ̟ολιτικές ̟ου ανα̟τύχθηκαν στη βάση 

όσων ̟ροέκυψαν α̟ό τις α̟αντήσεις των εργαζοµένων ̟έτυχαν τα καλύτερα α̟οτελέσµατα και 

έγινε εύκολη η ε̟ιστροφή α̟ό την άδεια µητρότητας ή φροντίδας ̟αιδιού χάρη στην εισαγωγή 

του εν λόγω ̟ρογράµµατος. Οι υ̟άλληλοι µ̟ορούσαν να ε̟ωφεληθούν α̟ό τις ευέλικτες 

µορφές εργασίας, ό̟ως:  

 •Ευέλικτα ωράρια εργασίας,  

•Μερική α̟ασχόληση, 

• Εργασία α̟ό το σ̟ίτι. 

Για κάθε µία α̟ό αυτές τις µορφές, η εταιρεία ανέ̟τυξε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το 

χρόνο και την οργάνωση της εργασίας, τις κατηγορίες των θέσεων ̟ου είναι ε̟ιλέξιµες για 

αυτές τις ε̟ιλογές, τις ε̟ι̟τώσεις της ε̟ιλεγείσας µορφής για τους µισθούς και άλλα 

ωφελήµατα. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό στο ̟λαίσιο του µελλοντικού σχεδιασµού της 

σταδιοδροµίας τους. Η Deloitte ε̟έτρε̟ε ε̟ίσης σε άτοµα να διακό̟τουν τη σταδιοδροµία τους 

µε σκο̟ό τη µελέτη, τη φροντίδα εξαρτηµένων ατόµων, τα ταξίδια, κλ̟. Η διακο̟ή µ̟ορούσε 

                                                 
35 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
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να διαρκέσει µέχρι έξι µήνες (στην ̟ερί̟τωση των σ̟ουδών MBA - µέχρι 12 µήνες). 

Περιλαµβανόταν η συµφιλίωση ε̟αγγελµατικής και ̟ροσω̟ικής ζωής,  θέµατα ̟ου σχετίζονται 

µε τη µητρότητα και την άδεια φροντίδας ̟αιδιών. Ενόσω βρίσκονται  σε άδεια µητρότητας οι 

γυναίκες, εφόσον το ε̟έλεγαν, µ̟ορούσαν να διατηρούν ε̟αφή µε την εταιρεία, µε τη χρήση 

κινητών τηλεφώνων της εταιρείας και λογαριασµούς e-mail. Η εταιρεία έδινε τη δυνατότητα σε 

γυναίκες, οι ο̟οίες δήλωναν ότι θέλουν να ε̟ιστρέψουν στην εργασία, να συµµετέχουν στα 

σηµαντικότερα ̟ρογράµµατα κατάρτισης. Στην ̟ραγµατικότητα, µια υ̟άλληλος γυναίκα ̟ου 

α̟οφάσιζε να κάνει ένα διάλειµµα α̟ό τη δουλειά της δεν α̟οκλειόταν α̟ό την εξέλιξη της 

σταδιοδροµίας της. Μετά την ε̟ιστροφή της, µ̟ορούσε, για ̟αράδειγµα να: 

- Κάνει το χρόνο της στην εργασία ̟ιο ευέλικτο, α̟οφασίζοντας να εργάζεται µε µερική 

α̟ασχόληση, 

- Κάνει µέρος της δουλειάς της στο σ̟ίτι, 

- Να ε̟ωφεληθεί α̟ό ένα ̟ιο ευέλικτο ωράριο εργασίας (για ̟αράδειγµα, δουλεύοντας α̟ό τις 

9:00 11:00 ̟.µ. και 2:00 - 20:00 µ.µ.)36. 

 

Στην ε̟όµενη ενότητα καταγράφονται κυβερνητικές/θεσµικές ̟ρωτοβουλίες.  

 
 

2.3 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ/ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
 

 Στην Πολωνία, το ̟ιο ενδιαφέρον στοιχείο (καθώς και ̟ρόκληση στα ̟αλιά 

̟ολιτισµικά ̟ρότυ̟α) του ̟ρόσφατου Πολωνικού Κώδικα Εργασίας ήταν η εισαγωγή 

της άδειας ̟ατρότητας το 2010 µε ̟λήρεις α̟ολαβές δύο εβδοµάδων37. ∆εν είναι 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, λαµβάνοντας υ̟όψη το χρονικό διάστηµα ̟ου α̟αιτείται 

για τη φροντίδα του νεογέννητου ή ενός µικρού ̟αιδιού, αλλά είναι µια κοινωνικο-

̟ολιτιστική καινοτοµία. Όταν η συζήτηση για την άδεια ̟ατρότητας ξεκίνησε µερικά 

χρόνια ̟ριν, αυτό έγινε αντιλη̟τό ως ένα ε̟ι̟λέον ̟λεονέκτηµα διακο̟ών, καθώς οι 

̟ατέρες δεν ήταν ̟ρόθυµοι να συµµετέχουν στη φροντίδα και την ευθύνη για τα 

̟αιδιά τους (εκτός α̟ό την οικονοµική υ̟οστήριξη). Μετά το ̟ρώτο έτος, έγινε φανερό 

ότι η ̟ρόσβαση στην άδεια ̟ατρότητας δεν είναι ίση για όλους, λόγω έλλειψης 

ενηµέρωσης α̟ό το Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. Οι ̟ατέρες ̟ου 

α̟ασχολούνται στο δηµόσιο τοµέα λαµβάνουν άδεια ̟ατρότητας ̟ιο συχνά ̟αρά 

στον ιδιωτικό τοµέα. Οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες µερικές φορές το αντιµετω̟ίζουν 

                                                 
36 “Equal Opportunities Company” Good Practice Guide, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warsaw 2007. www.genderindex.pl 
37

 Σηµειώνεται ότι αυτή η ̟ρωτοβουλία έγινε σε ̟ερίοδο της ̟ιο βαθιάς ̟αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης 
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ως κά̟οιου είδους «̟ρονόµιο» και όχι ως δικαίωµα. Η δεύτερη αλλαγή στην ̟ολιτική 

διευκόλυνσης της οικογένειας,  η ο̟οία εισήχθη το 2011 είναι, το νοµοσχέδιο ̟ου 

ονοµάζεται,  "φυτώριο" ̟ου διευκολύνει την κατασκευή νέων δηµόσιων ̟αιδικών 

σταθµών (το ο̟οίο χρηµατοδοτείται εν µέρει α̟ό το κράτος και εν µέρει α̟ό την 

το̟ική αυτοδιοίκηση). Ε̟ίσης σε ότι αφορά τη βοήθεια για τη νόµιµη α̟ασχόληση των 

νταντάδων (το κράτος ̟ληρώνει ένα µέρος των α̟οδοχών τους) και εισάγει ένα 

"̟ρόσω̟ο ηµερήσιας φροντίδας» ̟ου µ̟ορεί να φροντίσει µια µικρή οµάδα ̟αιδιών 

σε ένα ιδιωτικό διαµέρισµα και εργάζεται µε συµβόλαιο µε την το̟ική αυτοδιοίκηση. 

Το ̟ρόσω̟ο αυτό ̟ρέ̟ει να έχει κά̟οιου είδους ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα, εµ̟ειρία 

και εκ̟αίδευση)38. 

 
 Στις σκανδιναβικές χώρες η Φινλανδία ξεχωρίζει α̟ό τις υ̟όλοι̟ες, δίνοντας 

̟ερισσότερη ελευθερία στους γονείς µε ̟ολύ µικρά ̟αιδιά να ε̟ιλέξουν µεταξύ της 

φροντίδας τους και την εργασία. Παρέχουν τη µεγαλύτερη διάρκεια σε συνδυασµό 

µητρότητας και γονικής άδειας (53 εβδοµάδες ̟λήρους α̟ασχόλησης µε ισοδύναµο 

του µισθού κατά µέσο όρο), µέσα α̟ό ένα ε̟ίδοµα κατ’ οίκον φροντίδας στη διάθεση 

των γονέων µέχρι τα τρίτα γενέθλια του ̟αιδιού. Αυτό έχει ως συνέ̟εια η υιοθέτηση 

των υ̟ηρεσιών φροντίδας για τα ̟αιδιά κάτω των 3 ετών να είναι ̟ολύ χαµηλότερη 

α̟ό ό, τι στις άλλες σκανδιναβικές χώρες µε το 25% των ̟αιδιών κάτω των 3 να είναι 

σε άτυ̟η ηµερήσιας φροντίδας 39. 

 

 Στη Σουηδία έχει γίνει ε̟ί σειρά ετών ένας µεγάλος αριθµός αλλαγών στους νόµους, 

στις ερευνητικές µελέτες, στις εκστρατείες, στα σχέδια ανά̟τυξης και άλλες 

̟ροσ̟άθειες. Το 1971, έγιναν ξεχωριστές εκτιµήσεις του φόρου εισοδήµατος για τους 

συζύγους και τις συζύγους και ενθαρρύνθηκαν οι γυναίκες να αναλάβουν θέσεις 

εργασίας στην αγορά εργασίας. Το 1974, ψηφίστηκε ένας νόµος ̟ου ε̟έτρε̟ε στους 

γονείς να µοιράζονται την α̟οζηµίωση για τη γονική άδεια και την α̟οζηµίωση λόγω 

τοκετού και, το 1980, ψηφίστηκε ένας νόµος κατά των διακρίσεων λόγω φύλου στην 

αγορά εργασίας. Ένα εθνικό 5-ετές σχέδιο µέτρων ̟ροωθούσε τις ίσες ευκαιρίες και 

τέθηκε σε εφαρµογή το 1988, το ο̟οίο ̟εριλάµβανε ένα χρονοδιάγραµµα για την 

                                                 

38 http://www.womenlobby.org/spip.php?article2474 , Czech Republic - Work/Life Balance in Four European 
Countries: A Selection of Local Specifics, 20/10/11 

 
39 Thevenon Olivier. Family policies in OECD countries: A comparative analysis.  Population and Development 
Review 37(1): 57-87(March 2011 
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κατάσταση της εκ̟ροσώ̟ησης των γυναικών στα διοικητικά συµβούλια: Το 40% 

έ̟ρε̟ε να ε̟ιτευχθεί έως το 1995 και κατά 50% µέχρι το 2000. Το χρονοδιάγραµµα 

ήταν ε̟ιτυχές και έχει ε̟ηρεάσει την εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών σε άλλους δηµόσιους 

φορείς καθώς και στην ̟ολιτική. Σήµερα, ̟άνω α̟ό το 40% των Σουηδών βουλευτών 

του Κοινοβουλίου είναι γυναίκες. Μια τρο̟ο̟οίηση του νόµου το 2001 έφερε  

αυστηρότερους κανονισµούς σχετικά µε τις αναλύσεις για την ισότητα των µισθών40.  

 

 Στο Ηνωµένο Βασίλειο η Μονάδα Ισότητας της βρετανικής κυβέρνησης σε συνεργασία 

µε το Υ̟ουργείο ∆ικαιοσύνης της Ιρλανδίας, την Εθνική Εταιρεία Έρευνας της ∆ανίας 

και το Κέντρο Τεκµηρίωσης για την Ισότητα των Φύλων υλο̟οίησε το έργο «Η 

̟ροώθηση των γυναικών στον εργασιακό χώρο», µε διάρκεια α̟ό το 2001- 2002.  Το 

έργο στόχευε να κάνει ορατή τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και τα βασικά 

εµ̟όδια ̟ου αντιµετω̟ίζουν ̟ροτού ̟ροτείνει ̟ρακτικές λύσεις ̟ου οι εργοδότες θα 

µ̟ορούσαν να χρησιµο̟οιήσουν για την ̟ροώθηση των γυναικών στην εργασία. Παρά 

την αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, υ̟άρχουν λίγες 

γυναίκες σε ανώτερες θέσεις, ακόµη και σε τοµείς ό̟ου α̟οτελούν την ̟λειονότητα του 

εργατικού δυναµικού και είναι οι κύριες καταναλώτριες. Οι γυναίκες εξακολουθούν να 

κυριαρχούν σε χαµηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας και ορισµένους τοµείς της 

οικονοµίας. Με αυτά τα δεδοµένα ερευνήθηκε η κατάσταση των γυναικών στις τρεις 

χώρες και εξέτασε 22 ̟ερι̟τωσιολογικές µελέτες για τη διερεύνηση των µέτρων ̟ου οι 

εργοδότες έχουν ̟άρει για την ̟ροώθηση των γυναικών στην εργασία(δώδεκα µελέτες 

̟ερι̟τώσεων α̟ό το Ηνωµένο Βασίλειο, ̟έντε α̟ό την Ιρλανδία και ̟έντε α̟ό τη 

∆ανία). Ε̟ίσης, εξέτασαν θέµατα ό̟ως η ̟ρόσληψη και η ε̟ιλογή ̟ροσω̟ικού, η 

εκ̟αίδευση, το χάσµα αµοιβών µεταξύ των φύλων και η ισορρο̟ία εργασίας/ζωής. Με 

βάση την έρευνα, οι εταίροι ̟αρήγαγαν ένα οδηγό καλής ̟ρακτικής για εργοδότες και 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. ∆ίνει συγκεκριµένα βήµατα για το ̟ώς µ̟ορούν να 

εισάγουν οι ε̟ιχειρήσεις στρατηγικές ̟ου θα διαλύσουν τους φραγµούς ̟ου εµ̟οδίζουν 

τις γυναίκες α̟ό την ̟ροώθηση στην εργασία. Ό̟ως και µε την έρευνα, το εγχειρίδιο 

καλύ̟τει τοµείς ό̟ως οι ̟ολιτικές ̟ροσλήψεων, ̟ρόσβαση στην κατάρτιση, την 

                                                 
40 Focus Consultancy(2009). Programme of Exchange of Good Practices on Gender Equality, SUMMARY REPORT: 
Gender stereotyping in Germany 
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κατα̟ολέµηση των στερεοτύ̟ων στο σ̟ίτι, στο χώρο εργασίας και την εξισορρό̟ηση και 

της ε̟αγγελµατικής ζωής41. 

 
 Στην Κύ̟ρο µε  στόχο  την  ενθάρρυνση  της  ένταξης/ε̟ανένταξης  των  γυναικών  

στην  αγορά εργασίας,  ανα̟τύχθηκε  ένα  δίκτυο  δοµών  και  υ̟ηρεσιών  κοινωνικής  

φροντίδας ̟ου είχαν στόχο αφενός τη διευκόλυνση των εργαζόµενων γονέων και 

αφετέρου την ̟αροχή  ̟οιοτικών υ̟ηρεσιών  φροντίδας  σε  εξαρτώµενα  µέλη  των  

οικογενειών (̟αιδιά, ηλικιωµένοι, άτοµα µε ανα̟ηρίες) και άλλων ευ̟αθών οµάδων.  

Στο ̟λαίσιο της ̟ολιτικής αυτής οι Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας υλο̟οίησαν το 

Έργο «Ε̟έκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υ̟ηρεσιών Εξυ̟ηρέτησης Παιδιών, 

Ηλικιωµένων, Ανα̟ήρων και Άλλων Εξαρτωµένων», το ο̟οίο άρχισε το 2005 και 

ολοκληρώθηκε το 2008. Κύριος στόχος του Έργου ήταν η δηµιουργία και 

βελτίωση/ε̟έκταση κοινωνικών υ̟ηρεσιών φροντίδας  σε  το̟ικό  ε̟ί̟εδο  α̟ό  

συµ̟ράξεις αρχών το̟ικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών  οργανώσεων κοινωνικής  

̟ρόνοιας,  µε  σκο̟ό  τη  διευκόλυνση  της ένταξης, ε̟ανένταξης και ̟αραµονής του 

αδρανούς γυναικείου εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας. Οι ̟οσοτικοί στόχοι 

̟ου είχαν τεθεί για το εν λόγω Έργο ήταν η υλο̟οίηση 10 ̟ρογραµµάτων κοινωνικής 

φροντίδας, η εξυ̟ηρέτηση 250 γυναικών α̟ό  τα  νέα  ̟ρογράµµατα  κοινωνικής  

φροντίδας  και  η  δηµιουργία 60  θέσεων εργασίας στις νέες δοµές.42. 

 Στη Γερµανία υ̟άρχει το ̟αράδειγµα των 64 Συµβούλων Ισότητας, οι ο̟οίοι/ες 

στελεχώνουν τις 33 Υ̟ηρεσίες του ∆ήµου και εξασφαλίζουν στη ̟ράξη την ένταξη της 

ισότητας στις ̟ολιτικές του ∆ήµου. Στο Παρίσι  υ̟άρχει το Παρατηρητήριο για την 

ισότητα, ̟ου είναι ένα γραφείο υ̟οδοχής ̟ροβληµάτων και διαµαρτυριών για τα 

δικαιώµατα των γυναικών,  και υ̟άρχουν ε̟ίσης στη Νορβηγία  οι δείκτες για την 

ισότητα. Κάθε οργάνωση Το̟ικής Αυτοδιοίκησης στη Νορβηγία ̟ρέ̟ει να δίνει 

αναφορά σε σχέση µε έξι δείκτες ισότητας για την ̟ολιτική ̟.χ το ̟οσοστό 

βρεφονη̟ιακών σταθµών, ̟οσοστό γυναικών στα ∆ηµοτικά Συµβούλια, ε̟ί̟εδο 

εκ̟αιδευτικού ε̟ι̟έδου των δηµοτών/σων, συµµετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας,  ̟οσοστό κατανοµής των εισοδηµάτων και αριθµός αντρών και γυναικών 

ανάµεσα στους/στις ̟ολίτες/τιδες και στις διάφορες Υ̟ηρεσίες43. 

                                                 
41 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities, Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 
42 Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Kύ̟ρου.  Εθνική Έκθεση για 
τις Στρατηγικές Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής  Ενσωµάτωσης 2008 -  2010  

43 http://www.airetes.gr/1_syndiaske/A_SYNDIASKE/praktika.htm 
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 Στην Ολλανδία το Υ̟ουργείο Κοινωνικών Υ̟οθέσεων και Α̟ασχόλησης υλο̟οίησε 

Έργο της Κ.Π EQUAL µε τίτλο “Journey along Cultures” το 2003-2004. Ήταν µια 

εκστρατεία µε ̟ολυµέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαφηµίσεις). Κύριος στόχος ήταν να 

ενθαρρύνει τα ζευγάρια (άνδρες και γυναίκες) να συζητήσουν την τρέχουσα κατανοµή 

της οικιακής εργασίας µεταξύ τους και δηµιούργησαν µια ευρεία κοινωνική συζήτηση 

µέχρι συζητήσεις γύρω α̟ό το τρα̟έζι της κουζίνας. Μια ̟ρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η 

«νέα γενιά» ανδρών στην ολλανδική κοινωνία αναλαµβάνει τις ευθύνες της ως ̟ατέρες 

και σύντροφοι ̟ιο σοβαρά ̟αρά σε ̟ροηγούµενες γενιές, όµως το µεγαλύτερο µέρος 

των εργασιών στα ολλανδικά νοικοκυριά φαίνεται ότι εξακολουθεί να ̟έφτει στους 

γυναικείους ώµους. Ως α̟οτέλεσµα, ̟άρα ̟ολλές γυναίκες  α̟οφασίζουν να 

σταµατήσουν να εργάζονται ή να µετακινούνται σε εργασία µε µερική α̟ασχόληση, 

όταν έχουν ̟αιδιά, λόγω της δι̟λής ε̟ιβάρυνσης του συνδυασµού εργασίας και 

οικογένειας. Αυτό συµβάλλει, µεταξύ άλλων, σε ̟ολύ υψηλό ̟οσοστό (το υψηλότερο 

στην Ευρώ̟η) των γυναικών ̟ου εργάζονται µε µερική α̟ασχόληση (σχεδόν το 75% 

των εργαζοµένων γυναικών) στις Κάτω Χώρες. Για τη δηµιουργία ̟ερισσότερων 

ευκαιριών α̟ασχόλησης για τις γυναίκες, και για να ̟ροωθήσει µια καλύτερη 

ισορρο̟ία εργασίας-ζωής για όλους, το Γερµανικό Υ̟ουργείο Κοινωνικών Υ̟οθέσεων 

και Α̟ασχόλησης α̟οφάσισε να ξεκινήσει µια µεγάλη εκστρατεία ̟ολυµέσων µε 

ε̟ίκεντρο τους άνδρες, χρησιµο̟οιώντας το χιούµορ και τη διασκέδαση ως εργαλείο. Η 

εκστρατεία χρηµατοδοτήθηκε εν µέρει α̟ό το ̟ρόγραµµα EQUAL και ονοµαζόταν 

"µαζί στο ταξίδι των ̟ολιτισµών”. Το µήνυµα ̟ου δόθηκε µέσω της εκστρατείας ήταν 

σαφές και α̟λό  "Αν ̟ερισσότεροι άνδρες είναι έτοιµοι να συµµετάσχουν ̟ιο ενεργά 

µε τα καθήκοντα στο σ̟ίτι, ̟ερισσότερες γυναίκες θα είναι σε θέση να συνδυάσουν την 

ε̟αγγελµατική και οικογενειακή ζωή".  Η εκστρατεία ̟εριλάµβανε διαφηµίσεις στην 

τηλεόραση, ραδιόφωνο και σε συνέδρια, στον τύ̟ο, στην ιστοσελίδα 

www.wiedoetwat.nl, σε εκ̟οµ̟ή στην τηλεόραση (µεταδόθηκε σε δύο σειρές των 12 

̟ρογραµµάτων) και δόθηκαν ̟ολλά δωρεάν εισιτήρια για αρκετές αυθόρµητες 

εκδηλώσεις. Το ̟ρώτο µήνυµα ̟ου ̟ροβαλλόταν σε τηλεο̟τικές διαφηµίσεις ήταν 

̟οιες δικαιολογίες ε̟ικαλούνταν οι άνδρες για να α̟οφύγουν τη λήψη ακόµη 

̟ερισσότερων καθηκόντων στο σ̟ίτι. Στη συνέχεια, η στρατηγική ε̟ικεντρώθηκε 

̟ερισσότερο στα κίνητρα και στην έµ̟νευση αντί στην αντι̟αλότητα. Αυτός ο 

δεύτερος γύρος των µηνυµάτων ̟εριλάµβαναν µερικά α̟ό τα ̟ολιτιστικά διλήµµατα, 

τα ο̟οία αντιµετω̟ίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες. Η εκστρατεία ενθάρρυνε τους 
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άνδρες να αρχίσουν διάλογο σχετικά µε την ίση κατανοµή των καθηκόντων στην 

οικογένεια µε τους εργοδότες τους και ε̟ίσης µε τους συναδέλφους και τους φίλους 

τους. Εκτός α̟ό τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το Υ̟ουργείο Κοινωνικών Υ̟οθέσεων 

και Α̟ασχόλησης διοργάνωσε φόρουµ συζήτησης στη δευτεροβάθµια εκ̟αίδευση και 

στις ε̟αγγελµατικές σχολές, χρησιµο̟οιώντας µια οµιλία σε µορφή show τηλεόρασης. 

Ε̟ίσης µέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, γίνεται  άνοιγµα ̟ρος τις εθνοτικές 

µειονοτικές οµάδες, καθώς το ζήτηµα της κατανοµής ρόλων έχει τεθεί ακόµη και σε 

τζαµιά. 

 Εξάλλου η Γερµανική Γραµµατεία Οικογενειακών Υ̟οθέσεων εκ̟όνησε ένα σχέδιο 

αύξησης θέσεων των ̟αιδιών σε βρεφονη̟ιακούς σταθµούς µέχρι 750.000 το έτος 2013. 

Έτσι, θέσεις σε βρεφονη̟ιακό σταθµό ̟ρόκειται να διατεθούν για το 35 τοις εκατό 

όλων των ̟αιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών.  Στόχος ήταν η στήριξη των Μικροµεσαίων 

Ε̟ιχειρήσεων για την ανά̟τυξη κοινών ̟ρωτοβουλιών για την ευέλικτη ̟αιδική 

µέριµνα ως µέρος των ̟ολιτικών ισορρο̟ίας της ε̟αγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής.  

Η Γερµανία αντιµετω̟ίζει έλλειψη υ̟ηρεσιών φροντίδας των ̟αιδιών. Το 2004, η 

αναλογία των ̟αιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών στην ε̟ίσηµη φροντίδα των ̟αιδιών 

ήταν µόνο 10% (ενώ, για ̟αράδειγµα, σχεδόν τα 2/3 των ̟αιδιών της ∆ανίας κάτω των 

3 ετών ήταν σε ανε̟ίσηµα κέντρα φροντίδας των ̟αιδιών κατά την ίδια ηµεροµηνία). 

Το φαινόµενο αυτό έχει µια συγκεκριµένη ε̟ίδραση στο ̟οσοστό α̟ασχόλησης των 

γυναικών44.  

 

 Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Εργασίας και Οικογένειας στη Σλοβακία υλο̟οίησε Έργο 

µε τίτλο «̟οια είναι τα κύρια θέµατα σήµερα για συµφιλίωση οικογένειας-εργασίας;». 

Ξεκίνησαν µε την ̟αραδοχή ότι οι γυναίκες είναι συνήθως σε χειρότερη κατάσταση 

α̟ό τους άνδρες και ότι η θέση των γυναικών είναι ̟ιο δύσκολη, αφού χρησιµο̟οιούν 

όλα τους  ατοµικούς τους ̟όρους τους, τη δύναµη της θέλησης, και άλλες στρατηγικές 

για να αντα̟οκριθούν στις ̟ροσδοκίες τόσο των εργοδοτών τους όσο και των 

οικογενειών τους. Σύµφωνα µε τα ̟αραδοσιακά στερεότυ̟α των φύλων, οι ρόλοι των 

γυναικών ως µητέρες και ̟ρωτογενείς φροντίστριες µέσα στην οικογένεια α̟οτελούν 

εµ̟όδια για την κορυφαία α̟όδοσή τους στην εργασία. Η αντίληψη αυτή ενισχύει την 

̟αραδοσιακή αντίληψη της µητρότητας και της καριέρας ως αντιφάσεις. Ε̟ίσης 

υ̟άρχει µικρό ενδιαφέρον και ευαισθητο̟οίηση σχετικά µε την ισορρο̟ία εργασιακής 

                                                 
44 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 
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και οικογενειακής ζωής στις διάφορες ̟ολιτικές µεταξύ των ενδιαφερόµενων 

κοινωνικών φορέων στη Σλοβακία και έλλειψη ̟ληροφοριών σχετικά µε την 

̟ραγµατικότητα της οργάνωσης της εργασίας και της διαχείρισης του χρόνου στη 

Σλοβακία και άλλες χώρες της ΕΕ. Το έργο εργάστηκε για αλλαγή της αντίληψης αυτής 

και για τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας45. 

 

Σηµειώνεται ότι η αυξηµένη «ευελιξία» στην αγορά εργασίας µ̟ορεί να έχει αρνητικό 

αντίκτυ̟ο  ιδιαίτερα στις γυναίκες. Οι γυναίκες συχνά συγκεντρώνονται στη µερική 

α̟ασχόληση, στην ̟ροσωρινή και στην ̟εριστασιακή εργασία. Α̟ό τη µια είχε αυτό µ̟ορεί να 

̟ροσφέρει ̟λεονεκτήµατα µε το να είναι σε θέση να συνδυάσουν  τις οικογενειακές ευθύνες, 

αλλά µ̟ορεί α̟ό την άλλη ̟λευρά  να µην έχουν τα οφέλη και την ̟ροστασία της µονιµότητας. 

Για ̟αράδειγµα, µε λιγότερη ευελιξία και δυνατότητα εργασίας µε µειωµένο ωράριο 

̟ερισσότερες γυναίκες θα µ̟ορούσαν ̟ιθανότατα να α̟οκλειστούν εντελώς α̟ό την αγορά 

εργασίας. Το ̟ρόβληµα είναι συνέ̟εια της έλλειψης ασφάλειας ̟ου συνήθως σχετίζεται µε την 

ευελιξία46.  

 

 Στην Κύ̟ρο η Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών  Α̟ασχόλησης (ΕΜΑ) 

υλο̟οιήθηκε το 2004-2006. Το ̟ιλοτικό Έργο ΕΜΑ 2004-2006 α̟οσκο̟ούσε στο να 

̟ροσελκύσει στην α̟ασχόληση  άνεργες  ή  οικονοµικά  αδρανείς  γυναίκες,  οι  ο̟οίες  

ήθελαν  να εργασθούν  βάσει  µιας  ευέλικτης  µορφής  α̟ασχόλησης.  Το  έργο,  µεταξύ  

άλλων, ̟εριελάµβανε  µελέτη  διάγνωσης  του  ̟εριβάλλοντος  εφαρµογής  των  

ευέλικτων µορφών α̟ασχόλησης και λειτουργία ̟ιλοτικού σχεδίου χορηγιών για την 

εφαρµογή των  ΕΜΑ.  Στόχος  του  ΕΜΑ 2007-2013  ήταν  η  ̟ροσέλκυση  και  

διατήρηση ̟ερισσότερων ατόµων στην αγορά εργασίας και ειδικά εκείνων των 

κατηγοριών του ̟ληθυσµού  µε  ανε̟αρκή  ̟οσοστά  συµµετοχής47. Ε̟ίσης µε τη 

βελτίωση της νοµοθεσίας στην Κύ̟ρο, για την ̟ροστασία της µητρότητας έχουν 

̟ροκύψει οι ακόλουθες αλλαγές: α)  έχει αυξηθεί  η ̟ερίοδος άδειας  µητρότητας σε  

δεκαοκτώ (18) α̟ό δεκαέξι (16) βδοµάδες για τις φυσικές µητέρες και α̟ό δεκατέσσερις 

(14) σε δεκαέξι (16) βδοµάδες για τις µητέρες ̟ου υιοθετούν, β) η ̟ερίοδος κατά την 

                                                 

45 http://www.womenlobby.org/spip.php?article2474 , Czech Republic - Work/Life Balance in Four European 
Countries: A Selection of Local Specifics, 20/10/11 

 
46 Guides on Gender in Employment Policies, Information Resource Book, Copyright © International Labour 
Organization 2009, First published 2009 
47 Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Kύ̟ρου.  Εθνική Έκθεση για 
τις Στρατηγικές Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ενωσµάτωσης 2008 -  2010  
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ο̟οία δίδεται  στη  µητέρα  το  δικαίωµα  να  α̟ουσιάζει  µία ώρα  α̟ό  την  εργασία  

της  για θηλασµό ή φροντίδα  του ̟αιδιού έχει ε̟εκταθεί α̟ό έξι (6) σε εννιά (9) µήνες 

α̟ό τον τοκετό (ή α̟ό τη µέρα ̟ου αρχίζει η άδεια µητρότητας σε ̟ερί̟τωση 

υιοθεσίας48. Εργοδοτούµενη δικαιούται να α̟ουσιάσει α̟ό την εργασία της για 

̟ρογεννητικές εξετάσεις, χωρίς να ε̟ηρεάζεται ο µισθός της, εφόσον οι εξετάσεις αυτές 

είναι αναγκαίο να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας της. Πρέ̟ει, όµως, να 

̟ροειδο̟οιήσει έγκαιρα τον εργοδότη της, ̟αρουσιάζοντας και σχετικό ιατρικό 

̟ιστο̟οιητικό49. Το ̟λαίσιο του νόµου έχει ισχυρο̟οιηθεί σε τέτοιο βαθµό ̟ου υ̟άρχει 

ελ̟ίδα  ότι θα θέσει φραγµό σε µερίδα εργοδοτών να ̟ροχωρούν α̟ροκάλυ̟τα σε 

α̟ολύσεις εγκύων γυναικών εκµεταλλευόµενοι την αδυναµία του νοµοθετικού ̟λαισίου 

̟ου άφηνε εκτεθειµένες τις εγκυµονούσες ̟ου δεν ̟ληροφορούσαν το συντοµότερο 

 γρα̟τώς τον εργοδότη τους ότι κυοφορούν. Με τις νέες τρο̟ο̟οιήσεις ο νόµος 

υ̟οχρεώνει ρητά τον εργοδότη να ανακαλέσει α̟όλυση εγκύου ή ε̟ιστολή 

̟ροειδο̟οίησης για α̟όλυση εάν εντός ̟έντε εργάσιµων ηµερών,  ̟ροσκοµίσει 

̟ιστο̟οιητικό α̟ό εγγεγραµµένο ιατρό ̟ου να ε̟ιβεβαιώνει την εγκυµοσύνη. 

Παράλληλα σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία διασφαλίζεται το δικαίωµα ̟αραχώρησης, 

̟έραν των δεκαοκτώ εβδοµάδων, ε̟ι̟ρόσθετης άδειας µητρότητας, αµέσως µετά τον 

τοκετό κατά µια εβδοµάδα για κάθε 21 ηµέρες ̟ου το νεογέννητο χρειάζεται να 

νοσηλευτεί σε θερµοκοιτίδα λόγω ̟ρόωρου τοκετού ή για άλλο ̟ρόβληµα υγείας. Η 

ε̟ι̟ρόσθετη ̟αραχώρηση άδειας µητρότητας δεν ̟ρέ̟ει να ξε̟ερνά την  ̟ερίοδο των 

 έξι εβδοµάδων. Ο νόµος ̟αράλληλα εξασφαλίζει καλύτερη ̟ροστασία στις µητέρες ̟ου 

υιοθετούν και είναι ̟ρακτικά αδύνατο να ενηµερώσουν έγκαιρα τον εργοδότη τους. Σε 

αυτή την ̟ερί̟τωση χρειάζεται να ̟ροσκοµίσει η µισθωτή στον εργοδότη της βεβαίωση 

α̟ό τις Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας ότι η ενηµέρωση δεν µ̟ορούσε να γίνει 

̟ροηγουµένως50. 

  

     Θα δούµε στη συνέχεια ̟ρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων στον τοµέα αυτό. 

 

 

 

                                                 
48 Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Kύ̟ρου.  ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008 -  
2010  

 
49

 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlinformational_gr/dmlinformational_gr?OpenDocument  
50 http://www.sek.org.cy/?q=node/768  
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2.4 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
 

     Τα θέµατα ̟ου αφορούν την ̟οιότητα, την ̟ρόσβαση και την ̟ροσιτότητα των υ̟ηρεσιών 

φροντίδας των ̟αιδιών α̟οτέλεσαν µέρος των δράσεων των κοινωνικών εταίρων στον τοµέα της 

ισορρο̟ίας εργασίας-̟ροσω̟ικής ζωής. Παραδείγµατα δίνονται στις εθνικές εκθέσεις σχετικά µε 

τις κοινές κοινωνικές δραστηριότητες εταίρων, ̟ου κυµαίνονται α̟ό την ̟ροώθηση λιγότερων 

ηµερών αργίας και ε̟ι̟λέον ώρες λειτουργίας στους ̟αιδικούς ιδρύµατα, σε µέτρα ̟ου 

διευκολύνουν την οικογένεια και αφορούν τις υ̟οχρεώσεις φροντίδας (∆ανία, Γερµανία).  Τα 

θέµατα ̟ου αφορούν την ̟οιότητα, την ̟ρόσβαση και την ̟ροσιτότητα των υ̟ηρεσιών 

φροντίδας των ̟αιδιών ήταν ε̟ίσης µέρος των δράσεων των κοινωνικών εταίρων στον τοµέα της 

ισορρο̟ίας εργασίας-̟ροσω̟ικής ζωής. Σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις οι κοινωνικοί εταίροι 

λαµβάνουν τακτικά ̟ρωτοβουλίες έναντι των αναληφθείσων α̟ό τις δηµόσιες αρχές για να 

βελτιώσουν τη χρήση των συστηµάτων υγειονοµικής στη θέση τους (Αυστρία, Τσεχία, Σουηδία, 

Ηνωµένο Βασίλειο). Παραδείγµατα δίνονται στις εθνικές εκθέσεις σχετικά µε τις κοινές 

κοινωνικές δραστηριότητες εταίρων, ̟ου κυµαίνονται α̟ό την ̟ροώθηση λιγότερων ηµερών 

αργίας και ̟ερισσότερες ώρες λειτουργίας στους ̟αιδικούς- ιδρύµατα µε µέτρα ̟ου 

διευκολύνουν την οικογένεια και αφορούν τις υ̟οχρεώσεις φροντίδας (∆ανία, Γερµανία)51.   

 
   Στη συνέχεια καταγράφονται καλές ̟ρακτικές ̟ου αφορούν την άδεια µητρότητας. 
 

2.4.1 Ά∆ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι ̟ερισσότερες χώρες έχουν νοµοθετικές διατάξεις ̟ου διέ̟ουν τη διάρκεια της άδειας 

µητρότητας. Ο ̟αγκόσµιος µέσος όρος άδειας µε α̟οδοχές είναι ̟ερί̟ου 16 εβδοµάδες. 

Σύµφωνα µε έκθεση του ̟αγκόσµιου οικονοµικού φόρουµ του 2010, σε 16 οικονοµικούς κλάδους 

σε 20 χώρες καταδεικνύεται ότι η διάρκεια της άδειας µητρότητας και το ̟οσοστό του µισθού ̟ου 

καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου αυτής ̟οικίλλει σηµαντικά α̟ό χώρα σε χώρα και 

α̟ό εταιρεία σε εταιρεία. Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Νορβηγία ̟ροσφέρουν την ̟ιο 

γενναιόδωρη άδεια µητρότητας 52 εβδοµάδων (̟ου α̟οτελείται α̟ό 26 εβδοµάδες κανονική 

άδεια µητρότητας και 26 εβδοµάδες ε̟ι̟λέον άδεια µητρότητας) και 42-52 εβδοµάδες, 

                                                 
51 European Trade Union Confederation, BUSINESS EUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with 
Public Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER 
EQUALITY» Evaluation report 2009 
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αντίστοιχα. Έτσι, δεν α̟οτελεί έκ̟ληξη η ̟αρατήρηση ότι οι εταιρείες ̟ου ̟ροσφέρουν την 

µεγαλύτερη άδεια µητρότητας (̟άνω α̟ό 40 εβδοµάδες) βρίσκονται σε αυτές τις  δύο χώρες 

(Νορβηγία: 94% και το Ηνωµένο Βασίλειο: 74%).  Εταιρείες στην Αυστρία φαίνεται να 

̟ροσφέρουν την ε̟όµενη ̟ιο γενναιόδωρη άδεια µητρότητας α̟ό όσους α̟άντησαν, µε το 64% 

να ̟ροσφέρουν ̟ερισσότερες α̟ό 40 εβδοµάδες (̟ολύ ̟ερισσότερο α̟ό τις 16 εβδοµάδες ̟ου 

̟ροβλέ̟εται α̟ό το αυστριακό δίκαιο). Η Φινλανδία ακολουθεί µε το 46% των ερωτηθέντων 

εταιρειών, να ̟ροσφέρουν ̟έραν των 40 εβδοµάδων, ακολουθούµενη α̟ό τις εταιρείες στην 

Ιταλία (40%) και στη Γερµανία (35%).  Α̟ό όλες τις χώρες ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο δείγµα, η 

Ινδία, το Μεξικό και οι Ηνωµένες Πολιτείες δείχνουν τις λιγότερο γενναιόδωρες κανονιστικές 

διατάξεις για την άδεια µητρότητας, µε ̟ολλές α̟ό τις εταιρείες ̟ου ερωτήθηκαν να ̟ροσφέρουν 

λιγότερο α̟ό ό, τι ̟ρονοεί η νοµοθεσία (33% στο Μεξικό)52.  Μερικές ε̟ιχειρήσεις ασχολήθηκαν 

µε την εξουδετέρωση της ε̟ίδραση της άδειας µητρότητας στους µισθούς», δηλαδή δίνουν σε µια 

έγκυο γυναίκα για το έτος της άδειας µητρότητας, τη µέση γενική και ατοµική αύξηση των 

µισθών στην κατηγορία της. Αυτό σηµαίνει την εξέταση της ̟εριόδου της άδειας ως µια ̟ερίοδος 

α̟οτελεσµατικής ̟αρουσίας στην Εταιρεία. Η τρά̟εζα Crédit Mutuel είναι η ̟ρώτη ε̟ιχείρηση 

̟ου έχει εισαγάγει το µέτρο αυτό53.  

 

   Οι κοινωνικοί εταίροι εξάλλου έχουν ασχοληθεί µε το θέµα της ισορρο̟ίας οικογενειακής και 

ε̟αγγελµατικής ζωής στο ̟λαίσιο των διακρατικών σχεδίων, ̟ου συχνά χρηµατοδοτούνται µέσω 

Ευρω̟αϊκών ̟ρωτοβουλιών ό̟ως η EQUAL και το ΕΚΤ (Κύ̟ρος, Γερµανία54).   

 

    Καταδεικνύεται µέσα α̟ό διάφορες µελέτες ότι εταιρείες ̟ου έχουν υιοθετήσει την ε̟ιλογή µιας 

̟εριόδου 6 µηνών γονικής άδειας µε ευέλικτη ε̟ιστροφή στην εργασία, έχουν αναφέρει: 

αυξηµένο ̟οσοστό ̟αραµονής των γυναικών, µείωση των αδικαιολόγητων α̟ουσιών, µείωση 

του κύκλου εργασιών του ̟ροσω̟ικού, µείωση του κόστους ̟ρόσληψης και αύξηση της 

̟αραγωγικότητας. Ε̟ίσης υιοθέτησαν ενισχυµένες φιλικές ̟ρος την οικογένεια ̟ολιτικές ̟ου 

̟εριλαµβάνουν:  αύξηση της άδειας µητρότητας, διακο̟ές της σταδιοδροµίας, 10 ηµέρες άδειας 

̟ατρότητας, ε̟ιστροφή των γυναικών, χώροι φύλαξης ̟αιδιών στο χώρο εργασίας και άλλες 

µορφές βοήθειας για τη φροντίδα των ̟αιδιών, ό̟ως δωρεάν κου̟όνια ̟αιδικής µέριµνας. Οι 

                                                 
52

 World Economic Forum. Corporate Gender Gap Report 2010, Measuring the Corporate Gender Gap 
 
53 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 
54 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with Public 
Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER 
EQUALITY» Evaluation report 2009 
 



  
 

42 

εταιρείες είναι καλό να ̟ροβαίνουν σε φιλικές ̟ολιτικές ̟ρος την οικογένεια, σε έλεγχο για τον 

εντο̟ισµό των αναγκών των εργαζοµένων τους, καθώς και ̟αροχή ̟ρότυ̟ων ρόλων των 

στελεχών ̟ου θα δεσµευτούν σε αυτούς τους νέους τρό̟ους εργασίας. Είναι σηµαντικό να µη 

γίνεται η υ̟όθεση ότι µόνο οι γυναίκες θα ωφεληθούν α̟ό την ενσωµάτωση της διάστασης του 

φύλου. Οι άνδρες ̟ρέ̟ει να είναι ευ̟ρόσδεκτοι στις συνεδριάσεις των ε̟ιτρο̟ών γυναικών, για 

να τους δώσει την ευκαιρία να καταλάβουν γιατί αυτά τα δίκτυα είναι α̟αραίτητα για να 

βοηθήσει να τους ευαισθητο̟οιήσει. Πρέ̟ει να αρχίσουν να βλέ̟ουν ότι ο οργανισµός στο 

σύνολό του - και ως εκ τούτου οι ίδιοι – θα ωφεληθούν α̟ό την καλύτερη α̟όδοση των γυναικών 

συναδέλφων τους55. 

    Στη συνέχεια καταγράφονται ορισµένες εργοδοτικές ̟ρωτοβουλίες. 

 

 BP Πολωνίας- ACCESS TO WORK TOOLS DURING MATERNITY LEAVE 

Η BP Πολωνίας εισήγαγε ̟ρωτοβουλίες για την υ̟οστήριξη των εργαζοµένων να συνδυάσουν 

την εργασία και τους οικογενειακούς ρόλους. Οι γυναίκες ̟ου είναι έγκυες, ό̟ως και άλλοι 

εργαζόµενοι, µ̟ορούν να συµµετέχουν στις εσωτερικές ̟ροσλήψεις, εάν ενδιαφέρονται για την 

εξαγγελθείσα θέση εργασίας. Οι γυναίκες σε άδεια µητρότητας συνεχίζουν να χρησιµο̟οιούν τα 

κινητά τηλέφωνα της εταιρείας, τους υ̟ολογιστές και τα αυτοκίνητα. Η ε̟ιχείρηση ̟αρέχει 

ε̟ίσης ̟ρόσθετα οφέλη, ό̟ως ιατρική ̟ερίθαλψη, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, µαθήµατα  

κατάρτισης, καθώς και εκ̟τώσεις για βενζίνη, τα ο̟οία ε̟ίσης ̟ροσφέρονται στις γυναίκες ̟ου 

βρίσκονται σε άδεια µητρότητας. Σε γενικές γραµµές, ̟ροσλαµβάνεται ̟ροσω̟ικό ̟ου 

αντικαθιστά τις θέσεις ̟ου κατέχονται α̟ό γυναίκες σε άδεια µητρότητας για όσο διάστηµα 

α̟ουσιάζουν οι γυναίκες για λόγους µητρότητας και η διαδικασία αυτή εγγυάται τη συνέχεια 

της θέσης και την ικανότητα του ατόµου ̟ου αρχικά είχε ̟ροσληφθεί για να ε̟ιστρέψει στην 

ίδια εργασία56.  

 

 Xerox Πολωνίας -“MATERNITY PROGRAM” 

Η Xerox ετοίµασε ένα ̟ρόγραµµα για τις έγκυες γυναίκες και νεαρές µητέρες. Η εταιρεία 

̟ροσέφερε: 

- Ε̟ίδοµα µητρότητας (τρεις φορές το µισθό µιας εργαζόµενης ̟ου ̟αρέχεται µετά την 

ε̟ιστροφή στην εργασία α̟ό άδεια µητρότητας), 
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- Πρόγραµµα ̟ου ε̟ιτρέ̟ει στις γυναίκες ̟ου ε̟ιστρέφουν α̟ό µητρότητα ή µέριµνα για το 

̟αιδί να ενηµερωθούν σχετικά µε τυχόν αλλαγές στην εταιρεία, 

- Την ικανότητα να ανταλλάσσουν ̟ληροφορίες στο intranet σχετικά µε φροντίδα ̟αιδιών και 

των ̟αιδικών σταθµών, 

- Μία- δύο εβδοµάδες στην ̟ερίοδο µετά την ε̟ιστροφή α̟ό την άδεια µητρότητας ή φροντίδας 

του ̟αιδιού, ό̟ου µια γυναίκα µ̟ορεί σε συνεννόηση µε ανώτερο/η της να εγκαταλείψει την 

εργασία νωρίτερα για να υλο̟οιήσει ένα τµήµα των εργασιών της στο σ̟ίτι, 

- Τη δυνατότητα να ε̟ωφεληθούν α̟ό ένα ειδικό γυµναστήριο για τις µέλλουσες και τις νέες 

µητέρες, 

- Ένα ειδικό τρίµηνο ένθετο εταιρείας "Xerox Mama» ̟ου ̟εριλαµβάνει µέχρι και 

ενηµερωµένες ̟ληροφορίες σχετικά µε τις αλλαγές στον Κώδικα Εργασίας, καθώς και 

συµβουλές και ̟ληροφορίες για τις νέες και τις µέλλουσες µητέρες57.  

 

 Στη BP (British Petroleum), σε όσες βρίσκονται σε άδεια µητρότητας, ̟αρέχονται 

συµβουλές και είναι διαθέσιµο ένα ̟ακέτο ̟ληροφοριών για όλες τις ̟τυχές των 

δικαιωµάτων µητρότητας, συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟ολιτικής της BP. Όταν µια 

εργαζόµενη βρίσκεται σε άδεια µητρότητας ή σε διακο̟ή της σταδιοδροµίας της, µ̟ορεί 

να ενηµερώνεται µε ειδήσεις α̟ό την εργασία για να «να βρίσκεται σε ε̟αφή» µε το 

εργασιακό της ̟εριβάλλον. Το σύστηµα µ̟ορεί ε̟ίσης να βοηθήσει µε ερωτήσεις σχετικά 

µε ηµεροµηνίες ε̟ιστροφής στην εργασία, την ̟αιδική µέριµνα, τη δικτύωση µε άλλους 

γονείς µέσω του ενηµερωτικού δελτίου και άλλες  ̟ληροφορίες ̟ου βοηθούν τις 

εργαζόµενες µητέρες ̟ου είναι µε άδεια µητρότητας να αισθάνονται ότι υ̟οστηρίζονται 

και συµ̟εριλαµβάνονται στο ̟ροσω̟ικό.  

 

 Η αυτοκινητοβιοµηχανία Jaguar και Land Rover, έχει ανα̟τύξει µια ιδιαίτερα 

ευεργετική ̟ολιτική µητρότητας (52 εβδοµάδες µε ̟λήρεις α̟οδοχές, και στη Land 

Rover υ̟άρχει µια ε̟ιλογή ε̟ι̟λέον 52 εβδοµάδων α̟λήρωτων µε τη διατήρηση της 

ιδιότητας του υ̟αλλήλου, σε σύγκριση µε τη νοµοθετική κάλυψη του κράτους 26 

εβδοµάδες άδειας µητρότητας, (µε το 60-90% των α̟οδοχών). Περαιτέρω υ̟οστήριξη 

̟αρέχεται στην α̟όκτηση του δεύτερου ̟αιδιού, αφού έχει χαρακτηριστεί ως µια 

̟ερίοδος ̟ου οι γυναίκες είναι ̟ιο ̟ιθανό να εγκαταλείψουν την εργασία. Στο 

εργοστάσιο, έχουν βρεφονη̟ιακό σταθµό και ̟ροσφέρθηκε σε ̟α̟̟ούδες ̟ου 
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φροντίζουν τα εγγόνια τους. Ε̟ίσης ̟αρέχει υ̟ηρεσίες για το ̟ροσω̟ικό για τη 

διευκόλυνση της ε̟αγγελµατικής και οικογενειακής ζωής58.  

 

2.4.2 ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 

 

Α̟ό το 2008, οι νέες ̟ολιτικές ̟ου εγκρίθηκαν σε όλη την ΕΕ των 27, αφορούν κατά κύριο 

λόγο τις υ̟ηρεσίες φροντίδας των ̟αιδιών και ειδικότερα τη γονική άδεια και την άδεια 

̟ατρότητας. Σηµαντικές ̟ροσ̟άθειες έχουν γίνει σε ̟ολλές χώρες, ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία και στην Ισ̟ανία για να αυξηθεί η διαθεσιµότητα 

των υ̟ηρεσιών φροντίδας των ̟αιδιών. Σε αρκετές ̟ερι̟τώσεις, η αυξηµένη 

διαθεσιµότητα των υ̟ηρεσιών φροντίδας των ̟αιδιών έχει συσχετιστεί µε τη 

µεταρρύθµιση των ̟αροχών φροντίδας (Αυστρία), ό̟ου έχουν εισαχθεί νέα 

̟ρογράµµατα για ̟αροχές φροντίδας των ̟αιδιών, ή µε νέα ̟ρογράµµατα για ̟αροχές 

̟αιδικής µέριµνας (Γερµανία), ό̟ου η φροντίδα των ̟αιδιών θα ε̟ιδοτείται για ένα 

χρόνο και ̟ρόκειται να εισαχθεί το 2013. Παρά το γεγονός ότι έχει σηµειωθεί σηµαντική 

̟ρόοδος όσον αφορά την αύξηση της γονικής άδειας στα κράτη µέλη της ΕΕ, οι γυναίκες 

εξακολουθούν να α̟οτελούν την ̟λειονότητα των δικαιούχων γονικής άδειας. Το 

̟οσοστό του συνόλου της γονικής άδειας ̟ου χορηγείται στους µισθωτούς άνδρες σε 

σύγκριση µε την άδεια ̟ου χορηγείται στις µισθωτές γυναίκες είναι ένας βασικός δείκτης 

̟ου συνδέει τη συµφιλίωση µεταξύ ε̟αγγελµατικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής µε 

την ισότητα των φύλων. Το Σχήµα 259 ̟ου ακολουθεί α̟εικονίζει τις διαφορές των φύλων 

όσον αφορά τη χρήση των δικαιωµάτων τους και υ̟ολογίζεται α̟ό το λόγο µεταξύ του 

συνολικού αριθµού των ̟ατέρων ̟ου χρησιµο̟οιούν την άδεια ̟ατρότητας και τον 

αριθµό των µητέρων ̟ου χρησιµο̟οιούν το δικαίωµα της µητρότητας τους, ή την 

αναλογία µεταξύ ̟ατέρων ̟ου λαµβάνουν τουλάχιστον µία ηµέρα της γονικής άδεια, 

καθώς και τον αντίστοιχο αριθµό των µητέρων.  
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Σχήµα 260 

 

Τα στοιχεία δείχνουν µια αξιοσηµείωτη µεταβολή µεταξύ των χωρών στη χρήση της γονικής 

άδειας α̟ό τους ̟ατέρες. Για ̟αράδειγµα, το 2007 στη Σουηδία, υ̟ήρχαν 77 ̟ατέρες σε κάθε 

100 µητέρες ̟ου έ̟αιρναν γονική άδεια, ενώ στην Κύ̟ρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, 

Γερµανία και τη Σλοβακία υ̟άρχουν λιγότεροι α̟ό 10 ̟ατέρες για κάθε 100 µητέρες ̟ου 

λαµβάνουν γονική άδεια. Η χρήση α̟ό τους ̟ατέρες της γονικής άδειας είναι ιδιαίτερα 

χαµηλή, εφόσον η γονική άδεια είναι οργανωµένη σύµφωνα µε τις  οικογενειακές ανάγκες (όχι 

ως ατοµικό και µη µεταβιβάσιµο δικαίωµα) και δεν είναι  αµειβόµενες ή καλά αµειβόµενες. 

Ό̟ου υ̟άρχουν διαθέσιµα στοιχεία τόσο για τη χρήση της άδειας ̟ατρότητας όσο και γονικής 

άδειας, δείχνουν ότι η αναλογία των ̟ατέρων ̟ου λαµβάνουν άδεια ̟ατρότητας είναι 

υψηλότερη α̟ό αυτούς ̟ου λαµβάνουν γονική άδεια. Πρέ̟ει να ενθαρρυνθούν οι ̟ατέρες να 

̟αίρνουν γονική άδεια µε στήριξη του εισοδήµατος τους κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας. 

Η αναλογία αυτή ̟οικίλλει µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, ανάλογα µε τις µορφές 

α̟οζηµίωσης, η ο̟οία κυµαίνεται α̟ό άδεια άνευ α̟οδοχών µέχρι υψηλό ε̟ί̟εδο  

α̟οζηµίωσης. Ως α̟οτέλεσµα, οι ̟ερισσότεροι ̟ατέρες, οι ο̟οίοι σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις 

εξακολουθούν να α̟οτελούν τους κύριους τροφοδότες σε µια οικογένεια, δεν ασκούν το 

δικαίωµά τους στη γονική άδεια και, συχνά, µεταφέρουν µέρος της άδειας τους στη σύζυγο.  

Πρέ̟ει να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των αντρών στα οικογενειακά βάρη για να 
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αντιµετω̟ιστούν οι αρνητικές ε̟ι̟τώσεις των εν λόγω έµφυλων ̟ροτύ̟ων συµ̟εριφοράς για 

την ε̟ίτευξη της ισότητας των φύλων. Η  κατανοµή της γονικής άδειας α̟ό τους δυο γονείς 

είναι ζωτικής σηµασίας. Η αλλαγή νοοτρο̟ίας είναι ε̟ίσης ένας σηµαντικός ̟αράγοντας ̟ου 

̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί. Ορισµένες χώρες έχουν θεσ̟ίσει ή ̟ροτείνει τρο̟ο̟οιήσεις 

νοµοθεσίας ̟ου σχετίζονται µε την ̟ατρότητα και τη γονική άδεια61.   

 

Ένα µεγάλο µέρος των χωρών της ΕΕ καλύ̟τει οικονοµικά την άδεια ̟ατρότητας (Λιθουανία, 

Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισ̟ανία, και Ηνωµένο Βασίλειο), µε ειδικό στόχο την 

ενθάρρυνση της χρήσης α̟ό τον ̟ατέρα (Πορτογαλία και Ηνωµένο Βασίλειο). Άλλες χώρες 

δίνουν µ̟όνους για τα νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος (Ιταλία) και έχουν ε̟ιδοτούµενη 

φροντίδα των ̟αιδιών (Βέλγιο και Γαλλία). Αντίθετα, κά̟οια άλλα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν 

κόψει ή ̟αγο̟οιήσει ̟ληρωµές, συµ̟εριλαµβανοµένων των ε̟ιδοµάτων τέκνου (Ουγγαρία και 

Ιρλανδία). Ως συνέ̟εια των δηµοσιονοµικών ̟ερικο̟ών, το ε̟ί̟εδο ̟ληρωµών και η διάρκεια 

τόσο της άδειας ̟ατρότητας όσο και της γονικής άδειας έχουν µειωθεί σε ̟ολλές χώρες της ΕΕ 

(̟.χ. Λετονία, Ρουµανία και Σλοβακία), ενώ στη ∆ανία, η καταβολή της α̟οζηµίωσης για την 

άδεια ̟ατρότητας καταργήθηκε τον Ιανουάριο του 2009. Η κρίση λοι̟όν ε̟ηρέασε αρνητικά 

και τον τοµέα αυτό ̟ου βοηθούσε στη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας. Η Φινλανδία, 

Γερµανία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, η Πολωνία και η Ισ̟ανία τρο̟ο̟οίησαν το νοµικό τους 

σύστηµα για να καταστεί δυνατή η ε̟έκταση της κάλυψης. Ιδιαίτερα στην Ισ̟ανία και τη 

Φινλανδία, έγιναν ̟ροσ̟άθειες για να ενθαρρύνουν τους ̟ατέρες να ̟αίρνουν γονική άδεια, 

ενώ η Γερµανία εισήγαγε άδειες των ̟α̟̟ούδων και γιαγιάδων.  

 

Ε̟ίσης σε ορισµένες χώρες έχουν συσταθεί συγκεκριµένες ε̟ιτρο̟ές ̟ου ασχολούνται µε τη 

συµφιλίωση ε̟αγγελµατικής και ̟ροσω̟ικής ζωής. Συνήθως οι στόχοι τίθενται για υ̟οστήριξη 

και διευκόλυνση, ανά̟τυξη φιλικών ̟ρος την οικογένεια ̟ολιτικών στο ε̟ί̟εδο της ε̟ιχείρησης 

(Ιρλανδία, Λετονία). Ε̟ι̟λέον διµερείς δράσεις έχουν ζωτική σηµασία για την αντιµετώ̟ιση 

αυτού του ζητήµατος. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συνάψει συλλογικές συµβάσεις, ̟ροκειµένου 

να βελτιωθεί ο καλύτερος συνδυασµός της ε̟αγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής σε 

ε̟ί̟εδο διε̟αγγελµατικό και τοµεακό ε̟ί̟εδο (Ιταλία, Ισ̟ανία, Σουηδία). Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι η συγκεκριµένη δράση ̟ροτεραιότητας ήταν συχνά αντιµέτω̟η και σε συνάρτηση µε άλλες 

̟ροτεραιότητες του ̟λαισίου δράσης, ό̟ως: Την αύξηση του αριθµού των γυναικών στις 
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διευθυντικές θέσεις, ό̟ως ε̟ίσης και την κατα̟ολέµηση των έµφυλων ρόλων των φύλων, ό̟ως 

για ̟αράδειγµα στην ̟ερί̟τωση των εκστρατειών ενθάρρυνσης των ̟ατέρων για να κάνουν 

χρήση των υφιστάµενων ρυθµίσεων άδειας (στη Φινλανδία, Ιταλία).  Σε εταιρικό ε̟ί̟εδο οι 

κοινωνικοί εταίροι έχουν συµβάλει ενεργά στη δια̟ραγµάτευση συµφωνιών ̟ου 

συµ̟ληρώνουν το υφιστάµενο εθνικό κανονιστικό ̟λαίσιο σχετικά µε τις ρυθµίσεις άδειας. Σε 

άλλες ̟ερι̟τώσεις, τόσο των ιδιωτικών όσο και δηµόσιων οργανισµών οι εργοδότες ανέφεραν 

την ̟ροώθηση ευέλικτων ρυθµίσεων εργασίας και τη δυνατότητα για ρε̟ό έναντι των 

υ̟ερωριών, δηµιουργία νη̟ιαγωγείων της εταιρείας, ̟αροχή συγκεκριµένων ̟ληροφοριών 

σχετικά µε τη µητρότητα, κλ̟. Ε̟ίσης οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συµβάλει ενεργά στη 

δια̟ραγµάτευση συµφωνιών ̟ου συµ̟ληρώνει το υφιστάµενο εθνικό κανονιστικό ̟λαίσιο 

σχετικά µε τις ρυθµίσεις άδειας. Σε άλλες ̟ερι̟τώσεις, τόσο των ιδιωτικών όσο και δηµόσιων 

εταιρειών οι εργοδότες ανέφεραν την ̟ροώθηση ευέλικτων ρυθµίσεων εργασίας και τη 

δυνατότητα για ρε̟ό έναντι των υ̟ερωριών, έχουν δηµιουργήσει νη̟ιαγωγεία στην εταιρεία, 

̟αρέχουν συγκεκριµένες ραδιοϋ̟ηρεσίες ̟ληροφορίες σχετικά µε τη µητρότητα, κλ̟. Αρκετοί 

κοινωνικοί εταίροι (σε εθνικό, τοµεακό και εταιρικό ε̟ί̟εδο) έχουν, είτε α̟ό κοινού ή σε 

µονοµερή βάση, ανα̟τύξει εργαλεία ̟ου στοχεύουν στην αντιµετώ̟ιση του χάσµατος των δύο 

φύλων στις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις62.  

 

Πολλές α̟ό τις ̟ρωτοβουλίες αυτές  ̟εριλαµβάνουν τους ακόλουθους σηµαντικότερους τοµείς 

̟αρέµβασης: 

 

 Συµφιλίωση ε̟αγγελµατικής και οικογενειακής ζωής: Καθώς οι γυναίκες ̟αραµένουν 

τα κύρια υ̟εύθυνα άτοµα στην οικογένεια για την οργάνωση του νοικοκυριού και της 

φροντίδας για τα ̟αιδιά, µια καλύτερη συµφιλίωση οδηγεί σε βελτίωση της κατάστασης 

των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, µερικές α̟ό τις ̟ρωτοβουλίες 

ε̟ικεντρώνονται στη δι̟λή ε̟ιβάρυνση των γυναικών µε τη στήριξη και ανάδειξη 

καλών ̟ρακτικών των ε̟ιχειρήσεων να συνδυάσουν την εργασία και την οικογένεια. 

Όλες αυτές οι ̟ρωτοβουλίες ̟εριλαµβάνουν στοιχεία τα ο̟οία έχουν στόχο να 

αλλάξουν την κοινή στάση και την ̟αραδοσιακή διαίρεση της οικογένειας και της 

εργασίας ανάµεσα στα φύλα και ̟ροάγουν το ρόλο και τις ευθύνες των ̟ατέρων σε 

µακρο̟ρόθεσµη βάση για την ε̟ίτευξη της ίσης κατανοµής των καθηκόντων της 

                                                 
62 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with Public 
Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER 
EQUALITY» Evaluation report 2009 
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οικογένειας.  Υ̟άρχουν ̟ερι̟τώσεις χωρών ό̟ου ̟αρατηρήθηκε µια ο̟ισθοδρόµηση σε 

ότι αφορά κεκτηµένα δικαιώµατα στον τοµέα αυτό. Για ̟αράδειγµα στις ̟ρώην 

σοσιαλιστικές χώρες οι γυναίκες βρίσκονται αντιµέτω̟ες µε αυτή την συγκεκριµένη 

κατάσταση. Τα σοσιαλιστικά καθεστώτα ̟ου α̟οσκο̟ούσαν στην ενσωµάτωση όλων 

των ατόµων στο εργατικό δυναµικό και στην ̟λήρη α̟ασχόληση για τις γυναίκες ήταν 

εξαιρετική ̟ερί̟τωση. Το κράτος ̟αρείχε ιδρύµατα ̟αιδικής µέριµνας και ̟λήρους 

ηµερήσιας φροντίδας για τα ̟αιδιά στο σχολείο και η εκ̟αίδευση θεωρήθηκε ως ένα 

δηµόσιο καθήκον. Οι ραγδαίες ̟ολιτικές αλλαγές, τη δεκαετία του 1990, στις χώρες 

αυτές είχε ως α̟οτέλεσµα τον ανα̟ροσανατολισµό ̟ρος την κατεύθυνση ενός ̟ολύ 

̟αραδοσιακού µοντέλου της οικογένειας και του ̟αραδοσιακού γυναικείου ρόλου στην 

κοινωνία. Ε̟ι̟λέον, οι κοινωνικές υ̟ηρεσίες κό̟ηκαν λόγω του ̟εριορισµού των 

κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα αυτό63. Πρωτοβουλίες ̟ου είχαν στόχο την ενίσχυση 

της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας καταγράφονται στο ε̟όµενο κεφάλαιο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Guidelines on Gender in Employment Policies, Information Resource Book, Copyright © International Labour 
Organization 2009, First published 2009 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Το µέσο ̟οσοστό α̟ασχόλησης το 2010 στην ΕΕ των 27 χωρών ανήλθε στο 68,6 τοις εκατό ενώ η 

Ουγγαρία, η Ιταλία και η Μάλτα βρίσκονταν ακόµη ̟ολύ κάτω α̟ό τον ευρω̟αϊκό µέσο όρο. 

Μόνο 11 χώρες της ΕΕ των 27 κρατών µελών ̟έτυχαν ̟οσοστά α̟ασχόλησης των γυναικών το 

2010 ̟άνω α̟ό 60%, µεταξύ αυτών και η Κύ̟ρος (γυναίκες ηλικίας α̟ό 15 έως 64 ετών), 

καλύ̟τοντας το στόχο της Λισσαβόνας, και µόνο η Σουηδία ̟έτυχε το νέο στόχο για την 

α̟ασχόληση σε ̟οσοστό 75% για τις γυναίκες και τους άνδρες (ηλικίας 20 έως 64) ̟ου 

̟εριγράφεται στην ευρω̟αϊκή στρατηγική για το 2020. Αν και η αύξηση του ̟οσοστού 

α̟ασχόλησης των γυναικών έχει αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία, η µέση διαφορά µεταξύ 

των φύλων στην α̟ασχόληση το 2010 στις χώρες της ΕΕ27 ήταν 13%, α̟ό -1,5% στη Λιθουανία σε 

36,3% στη Μάλτα - µε δέκα Κράτη µέλη της ΕΕ ̟άνω α̟ό το µέσο όρο της ΕΕ27. Το αντίστοιχο 

χάσµα µεταξύ των φύλων για την ̟λήρη α̟ασχόληση είναι υψηλότερο (18%). Αυτό υ̟οδηλεί ότι 

οι γυναίκες ̟ου α̟ασχολούνται σε εργασία µερικής α̟ασχόλησης είναι ̟ερισσότερες α̟ό τους 

άνδρες. Το 2008, το µερίδιο των γυναικών εργαζοµένων στην εργασία µερικής α̟ασχόλησης 

ανήλθε στο 31,1% στην ΕΕ των 27, ενώ το αντίστοιχο ̟οσοστό για τους άνδρες ήταν 7,9%.  Η 

διαφορά αυτή ισχύει σε όλη την ΕΕ των 27. Υ̟άρχει σαφής σύνδεση µεταξύ της φροντίδας των 

̟αιδιών και των ̟οσοστών α̟ασχόλησης γυναικών και ανδρών. Κατά µέσο όρο, το 2009 το 

̟οσοστό α̟ασχόλησης των γυναικών µε ̟αιδιά κάτω α̟ό την ηλικία των 12 µειώθηκε κατά 12 

̟οσοστιαίες µονάδες, ενώ για τους άνδρες το ̟οσοστό αυξήθηκε κατά 9,1 ̟οσοστιαίες µονάδες. 

Ε̟ι̟λέον, το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των γυναικών µειώνεται καθώς ο αριθµός των ̟αιδιών 

αυξάνεται στην ̟λειονότητα των κρατών µελών. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της 

Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για την ̟ρόοδο στην ισότητα των φύλων, κατά µέσο όρο σε ε̟ί̟εδο ΕΕ 

των 27, σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών έχουν αναλάβει τη φροντίδα  των ̟αιδιών, είτε 

ε̟έλεξαν τη µερική α̟ασχόληση ή ̟αρέµειναν αδρανείς λόγω της έλλειψης υ̟ηρεσιών 

φροντίδας για ̟αιδιά και για άλλα εξαρτώµενα άτοµα. Ως α̟οτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης, 

αυτές ̟ου ̟λήττονται ̟ερισσότερο α̟ό την ά̟οψη της συµµετοχής στην αγορά εργασίας (ή την 

α̟ώλεια θέσεων εργασίας), είναι κυρίως οι ̟ιο ευάλωτες οµάδες των γυναικών και ιδιαίτερα 

εκείνων µε τα χαµηλότερα ε̟ί̟εδα της εκ̟αίδευσης. Μειώθηκε το χάσµα µεταξύ των φύλων ως 
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̟ρος την ανεργία και µ̟ορεί να ερµηνευθεί ως συνέ̟εια της αύξησης των ̟οσοστών ανεργίας 

των ανδρών κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης και όχι α̟ό το α̟οτέλεσµα της ̟ροόδου 

της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.  Σε δώδεκα κράτη µέλη της ΕΕ, το ̟οσοστό 

ανεργίας των γυναικών εξακολουθεί να υ̟ερβαίνει εκείνο των ανδρών64. 

 

Σύµφωνα µε µελέτη του Ευρω̟αϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων(2011), οι γυναίκες 

βρίσκονται συχνότερα στη δύσκολη θέση να ̟ροσ̟αθούν να κάνουν ταχυδακτυλουργίες για να 

καλύψουν τις α̟αιτήσεις της εργασίας των ̟αιδιών και άλλων εξαρτώµενων ατόµων. Οι 

συνέ̟ειες α̟ό αυτές τις αντιξοότητες είναι η αδράνεια και η µείωση των ωρών εργασίας τους, 

κατά συνέ̟εια, δηµιουργούνται δυσκολίες στο συνδυασµό ε̟αγγελµατικής, οικογενειακής και 

ιδιωτικής ζωής. Οι ̟ερικο̟ές στις δηµόσιες δα̟άνες ̟ου γίνονται λόγω οικονοµικής κρίσης για 

τις δηµόσιες υ̟ηρεσίες φροντίδας µ̟ορεί να ε̟ιδεινώσουν τις ανισότητες ̟ου ̟αρατηρούνται µε 

την αύξηση του φόρτου εργασίας των µη αµειβόµενων δραστηριοτήτων, ό̟ως η φροντίδα ̟ου 

είναι ̟ιο ̟ιθανό οι γυναίκες να ασχολούνται µε την ̟αροχή φροντίδας.  Οι γυναίκες 

αντιµετω̟ίζουν ̟ολύ ̟ερισσότερα ̟ροβλήµατα κατά το στάδιο της ε̟ανένταξης στην 

α̟ασχόληση. Ένα µέρος των γυναικών συνεχίζει στη βάση της µερικής α̟ασχόλησης κατά την 

ε̟ιστροφή και ένα άλλο µέρος µένει εκτός της αγοράς εργασίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 

γυναίκες µε υψηλά ̟ροσόντα αφήνουν τις δουλειές τους για µικρότερο χρονικό διάστηµα α̟ό τις 

γυναίκες µε χαµηλότερα ̟ροσόντα.  

 

Οι γυναίκες α̟οτελούν ε̟ίσης ένα µεγάλο ̟οσοστό των ατόµων ̟ου εργάζονται στην άτυ̟η 

οικονοµία ό̟ου το έλλειµµα αξιο̟ρε̟ούς εργασίας είναι ̟ιο σοβαρό. Σε ̟ολλές 

ανα̟τυσσόµενες χώρες το ̟οσοστό των εργαζοµένων γυναικών στην άτυ̟η οικονοµία 

αντι̟ροσω̟εύει µια µεγαλύτερη ̟ηγή α̟ασχόλησης για τις γυναίκες α̟ό αυτό της ε̟ίσηµης 

α̟ασχόλησης. Πάνω α̟ό το 60% των εργαζόµενων γυναικών είναι στην άτυ̟η α̟ασχόληση 

εκτός του τοµέα της γεωργίας, και όταν λαµβάνονται υ̟όψη τα ̟οσοστά αυτά είναι ακόµη 

υψηλότερα.  Σε γενικές γραµµές η εργασία των γυναικών συγκεντρώνεται στις λιγότερο 

̟ροστατευµένες και ̟ιο ε̟ισφαλείς µορφές εργασίας ̟ου ̟εριλαµβάνουν και την α̟λήρωτη 

οικιακή εργασία. Παρά τους ̟εριορισµούς αυτούς, ωστόσο, στοιχεία α̟ό ̟ολλές ̟εριοχές του 

κόσµου δείχνουν ̟ως γυναίκες ̟ου εργάζονται στην άτυ̟η οικονοµία συνεισφέρουν 

σηµαντικά στα εισοδήµατα των οικογενειών τους, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στην 

                                                 
64 European Institute for Gender Equality(ΕIGE). Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action: 
Women and the Economy Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour 
Market – Main Findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 
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κοινότητα τους και έχουν καταφέρει να οργανώσουν και να βελτιώσουν τη φωνή τους και τη 

δια̟ραγµατευτική τους ισχύ. Οι γυναίκες διαχρονικά βιώνουν υψηλότερα ̟οσοστά ανεργίας, 

ακόµη και σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου οι γυναίκες µ̟ορεί να έχουν υψηλότερα εκ̟αιδευτικά 

̟ροσόντα. Το 2007, 81 ̟ερί̟ου εκατοµµύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσµο έψαχναν για 

δουλειά. Το συνολικό ̟οσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,3% σε σύγκριση µε 5,9% για 

τους άνδρες. Σε ̟εριόδους οικονοµικής κρίσης, ό̟ως η σηµερινή, µια εγγενής ανδρική 

̟ροκατάληψη ως ̟ροστάτη της οικογένειας οδηγεί συχνά τις γυναίκες να  είναι οι ̟ρώτες ̟ου 

χάνουν τις δουλειές τους. Τα ̟οσοστά ανεργίας κρύβουν ε̟ίσης το µεγάλο αριθµό των 

γυναικών ̟ου µ̟ορεί να α̟οθαρρύνονται  να εργαστούν ή οι ο̟οίες κάνουν ένα διάλειµµα 

α̟ό την αγορά εργασίας για την ανατροφή των ̟αιδιών. Παρότι δεν είναι ̟λήρη, τα δεδοµένα 

̟ου είναι διαθέσιµα δείχνουν ότι οι γυναίκες α̟οτελούν το 80 τοις εκατό ή ̟ερισσότερο των 

̟αροχέων της οικιακής εργασίας, ένα α̟ό τα λιγότερο ̟ροστατευµένα και ̟ιο ευάλωτα 

τµήµατα της αγοράς εργασίας. Οι γυναίκες µεταναστεύουν σε µεγαλύτερους αριθµούς, αφού 

είναι αντιµέτω̟ες µε ελάχιστες ευκαιρίες στις αγορές εργασίας της χώρας τους και ολοένα και 

̟ερισσότερες γυναίκες αναζητούν ̟ροσωρινή εργασία ̟έρα α̟ό τα σύνορά τους. Ενώ και τα 

δυο φύλα, άνδρες και γυναίκες είναι ευάλωτοι/ες στη διαδικασία µετάβασης, εν τούτοις οι 

γυναίκες τείνουν να συγκεντρώνονται σε ̟ιο ευάλωτες εργασίες. Μερικές γυναίκες, ωστόσο, 

µ̟ορεί να α̟οκτήσουν δύναµη και εξουσία µέσα α̟ό τη διαδικασία µετανάστευσης και να 

βελτιώσουν την κατάσταση µετά την ε̟ιστροφή τους στην ̟ατρίδα τους65. 

 

 Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας- ILO,  το  2007 υλο̟οίησε δράση µε θέµα το E-learning. 

Κύριος στόχος ήταν να ̟αρασχεθεί στους φορείς χάραξης ̟ολιτικής, τους εκ̟ροσώ̟ους 

των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η τεχνογνωσία για την 

̟ροώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία. Α̟ό το τέλος του Μαρτίου 2007, η 

∆ΟΕ έχει δηµιουργήσει µια Πανε̟ιστηµιού̟ολη των Φύλων, η ο̟οία είναι ένα εικονικό 

σηµείο συνάντησης για τους εµ̟ειρογνώµονες σε θέµατα φύλου και τάσσεται υ̟έρ της 

ισότητας των δύο φύλων. Περιλαµβάνει on-line µαθήµατα και άλλες διευκολύνσεις.  Η 

Οµάδα Συντονισµού των Φύλων στο ∆ιεθνές Εκ̟αιδευτικό Κέντρο ̟αρουσιάζει τις 

στρατηγικές, τις ορθές ̟ρακτικές και τα εργαλεία για την ενσωµάτωση της ισότητας των 

φύλων στην εργασία. Η σ̟ονδυλωτή δοµή του µαθήµατος καθίσταται ̟ολύ ευέλικτη για 

τους/τις συµµετέχοντες/σες. Πράγµατι, µ̟ορούν να χτίσουν µια εξατοµικευµένη ̟ορεία 

µάθησης, ε̟ιλέγοντας τις ενότητες ̟ου τους/τις ενδιαφέρουν, µε την εξαίρεση της 

                                                 
65 Guidelines on Gender in Employment Policies, Information Resource Book, Copyright © International Labour 
Organization 2009, First published 2009 
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̟ρώτης ενότητας η ο̟οία είναι υ̟οχρεωτική και θεσ̟ίζει ένα κοινό γενικό ̟λαίσιο.  Οι 7 

ενότητες ̟ου ̟αρέχονται είναι: Εργασία, φύλο και ανά̟τυξη,  διεθνή νοµικά εργαλεία, 

̟ροσεγγίσεις και µεθοδολογίες, στατιστικά εργαλεία, σχεδιασµός και αξιολόγηση,  

συµβουλευτική, ευαισθητο̟οίηση και δικτύωση, θεσµικοί µηχανισµοί. Στη συνέχεια, 

κάθε ενότητα χωρίζεται σε υ̟οενότητες. Για ̟αράδειγµα, στην ενότητα ̟ου είναι 

αφιερωµένη στις ̟ροσεγγίσεις και µεθοδολογίες, οι σ̟ουδαστές/τριες ασχολούνται µε 4 

διαφορετικές ενότητες µε στόχο: την ένταξη των θεµάτων ισότητας των φύλων στην 

τεχνική συνεργασία, στον ̟ρογραµµατισµό και το σχεδιασµό ενός έργου ̟ου αφορά την 

ισότητα των δύο φύλων, την εκτέλεση του έργου, την ̟αρακολούθηση και την 

αξιολόγηση. Οι συµµετέχοντες/σες µ̟ορούν να εγγραφούν σε αυτή την ̟ορεία µε δύο 

διαφορετικούς τρό̟ους, ανάλογα µε τους στόχους και τη διαθεσιµότητά τους: 

καθοδηγητική διάλεξη (̟ερί̟ου 10 ώρες ανά µονάδα) ή βρίσκονται υ̟ό την αιγίδα 

εµ̟ειρογνώµονα, η ο̟οία ̟ροσφέρει την ευκαιρία να µοιραστούν την εµ̟ειρία τους µε 

τους/τις άλλους/ες συµµετέχοντες/ουσες και οµιλητές/τριες (̟ερί̟ου 30 ώρες module). 

Το σεµινάριο ̟ροορίζεται κυρίως για τους φορείς χάραξης ̟ολιτικής, δηλαδή των 

εθνικών και το̟ικών δηµόσιων υ̟ηρεσιών, καθώς και των εργοδοτικών και εργατικών 

οργανώσεων66. 

 

 

Οι ευέλικτες µορφές α̟ασχόλησης ήταν ένας τοµέας ̟ου ̟ροωθήθηκαν καλές ̟ρακτικές, 

α̟ευθυνόµενες κυρίως στις γυναίκες για να µ̟ορέσουν να συνδυάσουν την ιδιωτική και 

οικογενειακή τους ζωή µε την εργασιακή, µερικές α̟ό τις ο̟οίες καταγράφονται στην  ε̟όµενη 

ενότητα. 
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3.1 ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Αρκετές δράσεις υλο̟οιήθηκαν στον τοµέα των ευέλικτων ρυθµίσεων εργασίας, αφού αυτές 

̟ροωθήθηκαν και υλο̟οιήθηκαν ως ε̟ί το ̟λείστον α̟ευθυνόµενες στις γυναίκες, στη βάση της 

αναχρονιστικής αντίληψης ότι οι γυναίκες είναι οι κύριες υ̟εύθυνες για τις οικογενειακές 

υ̟οχρεώσεις. Οι ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας (τηλεργασία, µερική α̟ασχόληση) αναφέρονται 

ε̟ίσης ως χρήσιµο µέσο για να µ̟ορέσουν οι γονείς να συνδυάσουν καλύτερα τις 

ε̟αγγελµατικές και τις οικογενειακές υ̟οχρεώσεις. Ωστόσο, η χρήση αυτών των ρυθµίσεων του 

χρόνου ̟οικίλλει α̟ό χώρα σε χώρα. Μερικές για ̟αράδειγµα, ε̟ικεντρώνονται στη διεύρυνση 

της δυνατότητας χρήσης της µερικής α̟ασχόλησης, ενώ άλλοι αναζητούν τρό̟ους για τον 

̟εριορισµό των ̟ιθανών αρνητικών ̟αραγόντων ̟ου συνδέονται µε την εκούσια ή ακούσια µερική 

α̟ασχόληση. Ορισµένες ̟ρωτοβουλίες ̟ροσ̟αθούν όχι µόνο για την τόνωση της µερικής 

α̟ασχόλησης των εργαζοµένων να εργάζονται ̟ερισσότερες ώρες, αλλά και να εξετάσει ̟οιες 

άλλες ̟ροϋ̟οθέσεις (ό̟ως η φροντίδα των ̟αιδιών) είναι ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται για να 

καταστεί δυνατή η καλύτερη ισορρο̟ία των ε̟αγγελµατικών και οικογενειακών ευθυνών (Κάτω 

Χώρες). Σε ορισµένες χώρες οργανώθηκαν συζητήσεις για την ̟ροώθηση των ευέλικτων µορφών 

εργασίας (Τσεχία).  

 
 

              3.1.1 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
 

 
Οι ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας (τηλεργασία, η µερική α̟ασχόληση) αναφέρθηκαν ως χρήσιµο 

µέσο για να µ̟ορέσουν οι γονείς να συνδυάσουν καλύτερα τις ε̟αγγελµατικές και τις 

οικογενειακές υ̟οχρεώσεις. Ωστόσο, η χρήση αυτών των ρυθµίσεων του χρόνου ̟οικίλλει α̟ό 

χώρα σε χώρα, αφού µερικές ε̟ικεντρώνονται στη διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης της 

µερικής α̟ασχόλησης, ενώ άλλοι αναζητούν τρό̟ους για τον ̟εριορισµό των ̟ιθανών 

αρνητικών ̟αραγόντων ̟ου συνδέονται µε την εκούσια ή ακούσια µερική α̟ασχόληση. 

Ορισµένες ̟ρωτοβουλίες ̟ροσ̟αθούν όχι µόνο για την τόνωση της µερικής α̟ασχόλησης των 

εργαζοµένων να εργάζονται ̟ερισσότερες ώρες, αλλά και να εξετάσει ̟οιες άλλες ̟ροϋ̟οθέσεις 

(ό̟ως η φροντίδα των ̟αιδιών) είναι ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται για να καταστεί δυνατή η 

καλύτερη ισορρο̟ία των ε̟αγγελµατικών και οικογενειακών ευθυνών (Κάτω Χώρες). Σε 
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ορισµένες χώρες συζητήσεις οργανώθηκαν για την ̟ροώθηση των ευέλικτων µορφών εργασίας 

(Τσεχία67).  

 

 Στη Ρωσία, οι ̟ροσ̟άθειες των συνδικάτων για την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας 

στο χώρο εργασίας συνδέονται µε ̟ρωτοβουλίες ̟ου αφορούν την ανα̟αραγωγική 

υγεία.  

 

 Στον Καναδά, ένας α̟ό τους τρό̟ους για την Καναδική Ένωση Εργαζοµένων (CAW) 

είναι η υ̟εράσ̟ιση των δικαιωµάτων των γυναικών εργαζοµένων σε σχέση µε την 

αντιµετώ̟ιση της βίας κατά των γυναικών και της σεξουαλικής ̟αρενόχλησης µε όφελος 

µέσω της δια̟ραγµάτευσης,  τη συµ̟ερίληψη στις συλλογικές συµβάσεις. Καλές 

̟ρακτικές σε αυτή την κατηγορία είναι εκείνες ό̟ου οι κυβερνήσεις, οργανώσεις 

εργοδοτών και τα συνδικάτα έχουν υιοθετήσει ̟ολιτικές ισότητας των φύλων και τα 

σχέδια δράσης οδηγούνται α̟ό την αναγνωρισµένη ανάγκη για την ̟ροώθηση των 

στόχων της ισότητας των φύλων. Οι στόχοι της ισότητας των φύλων, οι ̟ολιτικές και τα 

σχέδια δράσης ̟ου συνήθως διατυ̟ώνονται µε τη βοήθεια των υφιστάµενων δοµών της 

ισότητας των φύλων, ό̟ως εθνικοί µηχανισµοί για τα δικαιώµατα των γυναικών, 

µονάδες ισότητας των φύλων και των εµ̟ειρογνωµόνων σε θέµατα φύλου. Η 

µεγαλύτερη ισόρρο̟η εκ̟ροσώ̟ηση γυναικών και ανδρών σε αντι̟ροσω̟ευτικά 

όργανα και στα ε̟ί̟εδα λήψης α̟οφάσεων είναι συχνά βασικό στοιχείο για την 

εξασφάλιση της εφαρµογής των σχεδίων δράσης της ισότητας των φύλων και των 

̟ρογραµµάτων τους68. 

 

 Οι ευρω̟αίοι κοινωνικοί εταίροι UNICE(Union of Industrial and Employers' 

Confederations of Europe), η UEAPME(European Association of Craft, Small and 

Medium-Sized Enterprises), η CEEP(European Centre of Employers and Enterprises 

Providing Public Services) και η ETUC(Συνοµοσ̟ονδία Ευρω̟αϊκών Συνδικάτων), 

υ̟έγραψαν το 2005, συλλογική συµφωνία µε κύριο στόχο την ανά̟τυξη κοινών 

ενεργειών µεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την ισότητα των φύλων.  Στόχος ήταν η 

ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας και στο χώρο εργασίας. Στο 

                                                 
67 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with Public 
Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER 
EQUALITY» Evaluation report 2009 
 

68 Gender Equality and Decent Work-Good Practices at the Workplace, ILO- Bureau for Gender Equality, 2004 
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̟λαίσιο αυτό, είχαν εγκρίνει ένα ̟λαίσιο δράσεων ̟ου θα συνέβαλε στην υλο̟οίηση της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας για την οικονοµική ανά̟τυξη, ̟ερισσότερες και καλύτερες 

θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή, καθώς και του νοµοθετικού ̟λαισίου της ΕΕ για 

την ίση µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών. Μελέτησαν καταρχήν µια ̟λούσια 

̟οικιλία α̟ό ̟ερι̟τώσεις ορθής ̟ρακτικής, ̟ου έδειχναν ότι σε όλα τα σχετικά ε̟ί̟εδα 

και µε ̟ολλούς διαφορετικούς τρό̟ους οι κοινωνικοί εταίροι συµβάλλουν στην ε̟ίτευξη 

της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας. Εντό̟ισαν τέσσερις ̟ροτεραιότητες στις 

ο̟οίες ζήτησαν α̟ό τους εθνικούς  κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν δράση κατά τη 

διάρκεια του 2005-2010. Για καθεµία α̟ό αυτές τις ̟ροτεραιότητες, είχαν ε̟ισηµανθεί τα 

στοιχεία ε̟ί των ο̟οίων οι κοινωνικοί εταίροι, ενεργώντας και εντατικο̟οιώντας το 

διάλογο τους σε διάφορα ε̟ί̟εδα, µ̟ορούσαν να ̟ροσθέσουν αξία. Οι τέσσερις 

̟ροτεραιότητες ̟ου έθεσαν ήταν οι ακόλουθες:  

                   • εξέταση των ρόλων των δύο φύλων 

                  • ̟ροώθηση των γυναικών στη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων 

                  • υ̟οστήριξη της ε̟αγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής 

                  • αντιµετώ̟ιση της διαφοράς στις αµοιβές των δύο φύλων69. 

 

 Η µεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση της Γαλλίας-MEDEF(Mouvement des 

Entreprises de France) µε εταίρους τις γαλλικές εργοδοτικές και συνδικαλιστικές 

οργανώσεις το 2004 εργάστηκε µε στόχο τη σύναψη µιας εθνικής συµφωνίας για την 

ισότητα των φύλων µεταξύ όλων των βασικών κοινωνικών φορέων. Στη Γαλλία, η 

̟ολυτοµεακή δια̟ραγµάτευση είναι δύσκολη, οι εργασιακές σχέσεις είναι τεταµένες, 

και υ̟άρχουν διαφορές µεταξύ των διαφόρων συνδικαλιστικών οργανώσεων και 

έχουν ένα χαµηλό ε̟ί̟εδο οργάνωσης (̟.χ στο εµ̟όριο ̟ερί̟ου το 9% έχει την 

ιδιότητα µέλους συντεχνίας) Παρ 'όλα αυτά, έχει ε̟ιτευχθεί οµόφωνη συµφωνία σε 

δύο σηµαντικούς τοµείς: Στην ε̟αγγελµατική κατάρτιση και στην ισότητα των φύλων 

στο χώρο εργασίας: υ̟εγράφη συµφωνία για το θέµα α̟ό όλα τα συνδικάτα του 

εµ̟ορίου την 1η Μαρτίου 2004 και ̟εριλάµβανε:                      

                              

                       • ̟ολιτιστική στάση α̟έναντι στα δύο φύλα 

• Συνειδητο̟οίηση των διευθυντικών στελεχών, των εργοδοτών και των  

εκ̟ροσώ̟ων των εργαζοµένων   

                                                 
69 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
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Η ̟ολυτοµεακή εθνική συλλογική σύµβαση ̟εριγράφει χρήσιµα µέσα, τα ο̟οία µ̟ορούν να 

τεθούν σε εφαρµογή ή να χρησιµο̟οιηθούν µε ̟ιο δραστήριο τρό̟ο, ̟αρα̟έµ̟οντας την 

α̟όφαση σχετικά µε ̟οια µέσα είναι τα ̟λέον κατάλληλα, σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες 

ανάγκες τους, σε συλλογικές συµφωνίες σε τοµεακό ε̟ί̟εδο και/ή τα ε̟ί̟εδα της εταιρείας.  

Τα µέσα ̟εριλαµβάνουν:  

• Καθορισµό των στόχων της ισορρο̟ίας µεταξύ των φύλων σε τοµεακό ε̟ί̟εδο για την 

̟ρόσβαση στην ε̟αγγελµατική κατάρτιση 

• Προώθηση ̟ροσαρµοσµένων και ακριβείας ̟ληροφοριών για το εργατικό δυναµικό σε 

εξελίξεις των αγορών, ώστε να βοηθήσει την κατάργηση του ε̟αγγελµατικού διαχωρισµού των 

αγορών εργασίας  

• Περισσότερη ̟ροσοχή δόθηκε στο γεγονός ότι η ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας 

µ̟ορεί να έχει αρνητικές συνέ̟ειες για την ε̟αγγελµατική ανέλιξη των γυναικών. 

• Παροχή σεµιναρίων κατάρτισης για τις εργαζόµενες ̟ριν α̟ό τη λήξη της άδειας µητρότητας, 

̟ροκειµένου να διευκολυνθεί η ε̟ιστροφή στην εργασία 

• Η διατήρηση της σχέσης µεταξύ της ε̟ιχείρησης και των γυναικών σε άδεια µητρότητας ή 

λη̟τριών γονικής άδειας 

 • Λήψη µέτρων για την ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας και τη δυνατότητα υιοθέτησης 

θετικής διάκρισης 

  • Λήψη µέτρων ̟ου ̟ρέ̟ει να ληφθούν για ισορρο̟ία στην καριέρα των γυναικών και των 

ανδρών, ό̟ως η ανάλυση των αιτίων, ορισµός των σαφών στόχων και χρονοδιαγραµµάτων για 

την ανάληψη δράσης, ό̟ως τριετή σχέδια70.  

 • ∆ηµιουργία εθνικών ̟λαισίων δράσης και ̟λατφόρµες συνεργασίας µεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων, και σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις και των δηµόσιων αρχών, για τη βελτίωση της 

κατάστασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, µέσω της ενσωµάτωσης των ̟ροτεραιοτήτων 

του φύλου στις συλλογικές συµβάσεις ή/και µέτρα κατά των διακρίσεων (Αυστρία, Βέλγιο, 

Φινλανδία, Λετονία, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο).  

 • ∆ηµιουργία εθνικών και διεθνικών ̟λατφόρµων µε ̟ολλα̟λούς ενδιαφερόµενους φορείς 

και/ή της κοινωνίας των ̟ολιτών σε διάφορα ε̟ί̟εδα για µελέτη του φαινοµένου του 

κατακερµατισµού της αγοράς εργασίας και ανά̟τυξης και εφαρµογής  εργαλείων για την 

ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε δράσεις και ̟ρωτοβουλίες (Αυστρία, Τσεχική 

∆ηµοκρατία, Λουξεµβούργο). 
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 • Προσανατολισµός και ̟ρογράµµατα ̟ροσανατολισµού ̟ου βασίζονται στην ενθάρρυνση 

των γυναικών να εισέλθουν σε ε̟αγγέλµατα ό̟ου υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται (Αυστρία, Βέλγιο, 

Ολλανδία) 71. 

 

Έχουν ληφθεί διάφορα µέτρα για την κατα̟ολέµηση των διακρίσεων στην ̟ρόσβαση στην 

α̟ασχόληση, τη βελτίωση των διαδικασιών ̟ρόσληψης και τα συστήµατα ταξινόµησης, ό̟ως, 

για ̟αράδειγµα, η εγκατάλειψη των έµφυλων τίτλων στον τοµέα των ε̟αγγελµατικών 

συστηµάτων κατάταξης ή µε την ανά̟τυξη µέτρων θετικής δράσης για την κατα̟ολέµηση του 

διαχωρισµού των φύλων στην αγορά εργασίας της αγοράς. Σε ε̟ί̟εδο εταιρείας, κά̟οιες 

αναφορές τόνισαν ε̟ίσης την ̟ρακτική των συµβούλων ισότητας ή/και τον καθορισµό 

̟οσοτικών στόχων για τα κριτήρια αντι̟ροσω̟ευτικότητας (κυρίως σε µεσαίες και µεγάλες 

ε̟ιχειρήσεις).  

 

 Ε̟ίσης αναφέρθηκε η εισαγωγή αρχών α̟αγόρευσης των διακρίσεων στο ̟λαίσιο της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών (Τσεχία). Η συµµετοχή ̟ερισσότερων 

γυναικών στην ̟ολιτική συζήτηση σχετικά µε θέµατα ισότητας των φύλων τέθηκε 

ε̟ίσης ως ανάγκη. Μερικές εκθέσεις χωρών υ̟ογράµµισαν την ενθάρρυνση των 

α̟οτελεσµάτων της αύξησης της ευαισθητο̟οίησης ή/και ενηµερωτικές εκστρατείες ή 

̟ρογράµµατα µε στόχο να α̟εικονίσουν διαφορετικούς ανδρικούς ρόλους (∆ανία).  

 

 Υιοθέτηση χάρτας για την ενσωµάτωση του φύλου ̟ου υ̟ογράφεται α̟ό 

διε̟αγγελµατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις (Βέλγιο).  

 

 Κοινές δράσεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τον ̟ροσδιορισµό της εξίσωσης 

και των διακρίσεων σε όλα τα ε̟ί̟εδα της εταιρείας (Αυστρία 72).  

 

 Η Αγροτική εταιρεία Carrefour στη Γαλλία ήταν ο συντονιστής εταίρος του έργου 

CESEC(Γεωργικά Κέντρα Πληροφοριών για την υ̟οστήριξη της ισότητας των 

φύλων), µε διάρκεια του σχεδίου α̟ό 31/12/2001 - 30/03/2003. Συνεργάστηκε µε δύο 

ισ̟ανικές Carrefours (α̟ό την Ανδαλουσία και τη La Rioja), µια ελληνική Carrefour 

                                                 
71 Guidelines on Gender in Employment Policies, Information Resource Book, Copyright © International Labour 
Organization 2009, First published 2009 
 
72 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with Public 
Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «Framework of Actions on Gender Equality» 
Evaluation report 2009 
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(α̟ό την Κεντρική Μακεδονία), µια ιταλική Carrefour και µια γερµανική Carrefour 

(α̟ό το Mecklenburg-Vorpommern). Συµµετείχε ε̟ίσης µια δεύτερη γαλλική 

Carrefour (α̟ό τα Πυρηναία Languedoc Roussillon).  Με δεδοµένο ότι οι γυναίκες σε 

αγροτικές ̟εριοχές υφίστανται µεγαλύτερες διακρίσεις α̟ό τις γυναίκες στις ̟όλεις 

δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο αγροτικών κέντρων ̟ληροφόρησης, τα ο̟οία 

συνεργάστηκαν σε αυτό το έργο για να ευαισθητο̟οιήσει και να εκ̟αιδεύσει τους 

υ̟εύθυνους λήψης α̟οφάσεων και άλλους στην εξουσία και να κατανοήσουν τις 

διακρίσεις λόγω φύλου. Η καταγραφή των ανισοτήτων ̟ου ̟λήττουν τις γυναίκες 

στις αγροτικές κοινότητες, οδήγησαν στη δηµιουργία βέλτιστων ̟ρακτικών και 

συστάσεων ̟ολιτικής. Πρωταρχικό καθήκον ήταν να ενισχυθεί η βάση δεδοµένων για 

την ισότητα σε όλους τους τοµείς συµ̟εριλαµβανοµένων του ̟ολιτισµού, της 

εκ̟αίδευσης, της νεολαίας, της ̟ληροφόρηση και της το̟ικής ανά̟τυξης. Κάθε 

εταίρος διοργάνωσε οµάδες µελέτης των γυναικών και των ανδρών για να 

συζητήσουν τη ζωή τους στις αγροτικές ̟εριοχές και ̟οιες ̟ολιτικές και µέτρα θα 

ήθελαν να υιοθετηθούν για να γίνει η ισότητα των φύλων ̟ραγµατικότητα. 

Ο̟λισµένοι µε ̟ληροφορίες α̟ό τις οµάδες, οι εταίροι συνέταξαν εκθέσεις ̟ολιτικής 

αναγνώρισης των δυσκολιών ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι γυναίκες ̟ου ̟ροσ̟αθούν να 

εισέλθουν στην αγορά εργασίας και ̟ρότειναν ̟ιθανές λύσεις. Ε̟ίσης σχεδιάστηκε 

̟ρόγραµµα κατάρτισης για τους ντό̟ιους ιθύνοντες για να εξηγήσουν την 

ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και τις θετικές δράσεις. Όλοι οι εταίροι 

οργάνωσαν το̟ικές εκ̟αιδευτικές συνεδρίες και σεµινάρια σε συνεργασία µε 

το̟ικούς αξιωµατούχους και άλλους φορείς λήψης α̟οφάσεων για την 

ευαισθητο̟οίηση τους και διδάχθηκαν τρό̟ους εφαρµογής της διάστασης του φύλου 

στις ̟ολιτικές και ̟ρακτικές τους. Το ̟ρόγραµµα ε̟ιµόρφωσης σε θέµατα ισότητας 

ήταν ̟ροσαρµοσµένο ώστε να αντα̟οκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και την 

οικονοµική κατάσταση κάθε ̟εριοχής73. 

 

Παρά τις ̟ροσ̟άθειες ̟ου καταβάλλονται α̟ό τους άµεσα εµ̟λεκόµενους φορείς, 

καταδεικνύεται ̟όσο δύσκολο εγχείρηµα είναι η ̟ροώθηση και ε̟ίτευξη της έµφυλης ισότητας 

στην α̟ασχόληση και όχι µόνο. Στη συνέχεια θα δούµε ̟ρωτοβουλίες άλλων 

φορέων/οργανώσεων. 

 

                                                 
73 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities,Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 
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3.3 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 

 Fatherhood  

Το Έργο «̟ατρότητα» στη Νότια Αφρική είχε ως στόχο την ̟ροώθηση της θετικής εικόνας των 

ανδρών ως ̟ατέρων, και να ̟ροάγει µια ̟ολιτική ενός ευνοϊκού ̟εριβάλλοντος και 

̟ρογραµµατισµό για τη συµµετοχή των ανδρών στην ανατροφή των ̟αιδιών τους. Το έργο 

βασίστηκε σε µια ̟εριοδεύουσα έκθεση φωτογραφίας η ο̟οία ̟εριείχε ̟άνω α̟ό εκατό εικόνες 

̟ου α̟οκάλυ̟ταν τις δυνατότητες και τις ̟ροκλήσεις της ενεργότερης εµ̟λοκής των ανδρών µε 

τα ̟αιδιά τους74.  

 

 Association of Men for Gender Equality  

Σύλλογος των ανδρών για την Ισότητα των Φύλων. Αυτή είναι µια ένωση ̟ου εδρεύει στη 

Μάλαγα της Ισ̟ανίας και α̟οτελείται α̟ό άνδρες ̟ου ̟ροωθούν ένα νέο µοντέλο των αντρών, 

το ο̟οίο συµβάλλει στην ε̟ίτευξη της ισότητας των φύλων στην κοινωνία και στο νοικοκυριό75. 

 

Η εξάλειψη των έµφυλων αντιλήψεων και στερεοτύ̟ων είναι γενικά ̟αραδεκτό ότι είναι το ̟ιο 

δύσκολο εγχείρηµα στη διαδικασία ̟ροώθησης της έµφυλης ισότητας, αφού είναι γεγονός ότι 

είναι τόσο δυνατά  εδραιωµένα στην κυ̟ριακή κοινωνία, και όχι µόνο, ̟ου είναι δύσκολο να 

αλλάξουν α̟ό τη µια µέρα στην άλλη και χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αλλάξουν και 

µεγάλη κι ε̟ίµονη ̟ροσ̟άθεια α̟ό την Κυβέρνηση, κοινωνικούς εταίρους, γυναικείες 

οργανώσεις, ̟ολιτικά κόµµατα και γενικά όλους τους ιθύνοντες. Στο ε̟όµενο κεφάλαιο θα 

δούµε καλές ̟ρακτικές ̟ου ̟ροωθήθηκαν ̟ρος την κατεύθυνση αυτή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Esplen.E. Engaging Men in Gender Equality: Positive Strategies and Approaches, Overview and Annotated 
Bibliography Bibliography No. 15, October 2006. BRIDGE (development - gender), Institute of Development Studies 
 
75 “Equal Opportunities Company” Good Practice Guide, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warsaw 2007. www.genderindex.pl 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ  
 

Η ̟ροώθηση  της  ισότητας  των  δύο φύλων  έχει  αναδυθεί ως  ένας  α̟ό  τους κυρίαρχους 

άξονες στρατηγικής της ευρω̟αϊκής και εθνικής κοινωνικής ̟ολιτικής. Στο ̟λαίσιο αυτό έχει 

υιοθετηθεί α̟ό την ενιαία ευρω̟αϊκή ̟ολιτική ο στόχος της ένταξης της διάστασης του φύλου 

σε όλες τις ̟ολιτικές τόσο σε ευρω̟αϊκό  όσο  και  σε  εθνικό  ε̟ί̟εδο  και  ο  σχεδιασµός µιας  

συνεκτικής στρατηγικής για την εφαρµογή ενός συνόλου δράσεων και ̟αρεµβάσεων ̟ου να 

̟εριλαµβάνει τις όψεις της ισότητας των φύλων στην οικονοµική, κοινωνική, ̟ολιτική και 

̟ολιτισµική ζωή στη βάση µιας ολοκληρωµένης ̟ροσέγγισης της καθηµερινής ζωής των 

γυναικών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ̟ροώθηση  της αλλαγής στους ρόλους και τα 

στερεότυ̟α των δύο φύλων, ̟ου α̟οτελούσε έναν α̟ό τους βασικούς τοµείς ̟αρέµβασης της  

κοινοτικής  στρατηγικής-̟λαίσιο για  την ισότητα των δύο φύλων (2001-2005). Ο τοµέας αυτός 

̟αρέµβασης αφορά  την ανάγκη αλλαγής συµ̟εριφορών, στάσεων, κανόνων και αξιών ̟ου 

ορίζουν και ε̟ηρεάζουν του ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία µέσω δράσεων ̟ου 

ενσωµατώνουν την ισότητα µεταξύ των ανδρών και γυναικών σε κοινωνικούς τοµείς, ό̟ως η 

εκ̟αίδευση, η κατάρτιση, οι τέχνες και ο ̟ολιτισµός, συµ̟εριλαµβανοµένης της ανά̟τυξης 

δράσεων ευαισθητο̟οίησης σχετικά µε τη συνεισφορά των γυναικών  στον  ευρω̟αϊκό 

̟ολιτισµό και  τη  σηµασία  της  ισότητας µεταξύ  των δύο  φύλων  στη  σύγχρονη  δηµοκρατική   

κοινωνία76.  

Υ̟άρχουν χώρες µε µακρά ιστορία στο κοινωνικό φύλο ή τη µη σεξιστική ̟ολιτική στον τοµέα 

της εκ̟αίδευσης, ό̟ου η εφαρµογή αυτών των στρατηγικών ήταν µια α̟ό κάτω ̟ρος τα άνω 

διαδικασία ̟ου ξεκίνησε α̟ό τα φεµινιστικά κινήµατα (ό̟ως το Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία, 

Γερµανία και Σκανδιναβία). Υ̟άρχουν και άλλες χώρες ό̟ου τα θέµατα ισότητας των φύλων 

είναι γνωστά κυρίως ως οδηγίες α̟ό την ΕΕ (ό̟ως η Πορτογαλία, Τσεχία, Σλοβακία και 

Πολωνία). Ε̟ίσης, άλλες χώρες εκτός Ευρώ̟ης, ό̟ως η Αυστραλία και η Βραζιλία, συµµετέχουν 

̟άρα ̟ολύ στην ανά̟τυξη ̟ρογραµµάτων για την ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων και τη 

χειραφέτηση των γυναικών. Όλες οι ̟ερι̟τώσεις των ̟ρωτοβουλιών της ισότητας των φύλων 

έχουν αντιµετω̟ίσει τις ε̟ικρίσεις ότι είτε δεν χρειάζονται ή ότι δεν λειτουργούν. Για να 

υ̟οστηριχθεί η κοινωνική αλλαγή ̟ρέ̟ει να γίνει κατανοητό ̟ώς το φύλο ̟αράγεται και 

                                                 
76 Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υ̟οστήριξη της Αρχικής ε̟αγγελµατικής 
Εκ̟αίδευσης και  Κατάρτισης για Γυναίκες ΤΕΧΝΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  ΜΕΤΡΟΥ 4.1- ΕΠΕΑΕΚ 
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ανα̟αράγεται σε διαφορετικά ̟λαίσια. Χρειάζονται, ε̟ίσης, διορατικές αξιολογήσεις των 

̟ρογραµµάτων ισότητας των φύλων και η ̟ροώθηση της συνεργασίας µεταξύ των 

ερευνητών/τριών και των ε̟αγγελµατιών77.  

 

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

ανάγκη  για ̟ρόσθετα  και  συµ̟ληρωτικά µέτρα,  γιατί  ̟ολλές µελέτες α̟οδεικνύουν ότι ̟αρά 

τη δυναµική ̟αρουσία του γυναικείου φύλου στην εκ̟αιδευτική διαδικασία, τις καλές 

ε̟ιδόσεις και την ε̟ιτυχία τους στις εξετάσεις, η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και 

γενικότερα στην κοινωνία δεν έχει αλλάξει σηµαντικά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

Οι ό̟οιες ανισότητες και διακρίσεις µ̟ορούν να αντιµετω̟ισθούν και να διορθωθούν µέσα α̟ό  

το  εκ̟αιδευτικό  σύστηµα,  γιατί  το  σχολείο α̟ό  χώρος διατήρησης  και  ανα̟αραγωγής  

σεξιστικών  κοινωνικών  στερεοτύ̟ων µ̟ορεί να µετεξελιχθεί σε χώρo κατα̟ολέµησης των 

διακρίσεων αυτών. ∆ιάφορες έρευνες αλλά και όλα τα στατιστικά στοιχεία α̟οδεικνύουν ότι 

κάθε φορά ̟ου οι µαθήτριες βρίσκονται αντιµέτω̟ες µε διλήµµατα ε̟ιλογών, ̟αίρνουν 

α̟οφάσεις ̟ου σε υψηλό ̟οσοστό συνδέονται µε την τυ̟ική γυναικεία εργασία.  Ε̟ιλέγουν 

ε̟αγγέλµατα ̟ου ̟ροωθούν ̟αραδοσιακές ως ̟ρος το φύλο συµ̟εριφορές, χωρίς να 

εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική αυτονοµία, υψηλή θέση  στην  ε̟αγγελµατική  ιεραρχία και 

̟ρόσβαση  στο  ε̟ί̟εδο  λήψης α̟οφάσεων.  Το φαινόµενο γίνεται  ιδιαίτερα αντιλη̟τό στην 

̟ερί̟τωση  της ε̟ιλογής  ειδικοτήτων στην τεχνική  εκ̟αίδευση,  στην µεταλυκειακή  κατάρτιση 

και στην ε̟ιλογή κλάδων ̟ανε̟ιστηµιακών σ̟ουδών. Ειδικότερα, έχει δια̟ιστωθεί ότι το 

εκ̟αιδευτικό σύστηµα εξακολουθεί να ̟ροσανατολίζει τις νεαρές γυναίκες ̟ρος σ̟ουδές και 

ε̟αγγέλµατα ̟ου χαρακτηρίζονται ως τυ̟ικά γυναικεία, ανεξάρτητα α̟ό τη ζήτηση ̟ου αυτά 

έχουν στην αγορά εργασίας. Το σχολείο και τα διδακτικά ̟ρογράµµατα δεν δίνουν αρκετή 

έµφαση σε θέµατα ̟ου αφορούν την  ισότητα των φύλων και την ενηµέρωση για  τη θέση των 

γυναικών στην κοινωνία, στον καταµερισµό της εργασίας και των οικογενειακών ρόλων κατά 

φύλα και στο µοντέλο της γυναίκας ̟ου συµµετέχει ισότιµα στον ε̟αγγελµατικό χώρο και στα 

κέντρα λήψης α̟οφάσεων78. Υ̟άρχουν κενά ̟ληροφόρησης στη βελτίωση των δεξιοτήτων, 

εµ̟οδίζοντας έτσι τις ευκαιρίες α̟ασχόλησης. Οι γυναίκες όχι µόνο αντιµετω̟ίζουν 

̟εριορισµένη ̟ρόσβαση στην εργασία των συστηµάτων ̟ληροφοριών, αλλά υ̟οφέρουν α̟ό 

χαµηλότερα ̟οσοστά αλφαβητισµού και  δεξιοτήτων ̟ου οφείλονται στην άνιση ̟ρόσβαση στα 

                                                 
77 EDUC8 – GROUP - AN INTERNATIONAL RESEARCH GROUP ON SOCIAL AND EDUCATIONAL INEQUALITIES & 
Faculty of Psychology and Educational Sciences - University of Porto (FPCEUP) Educational Research and Intervention Centre 

(CIIE) -2011. Why does gender still matter in education? Contributions and challenges for educational research 
 
78 Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υ̟οστήριξη της Αρχικής Ε̟αγγελµατικής 
Εκ̟αίδευσης και  Κατάρτισης για Γυναίκες ΤΕΧΝΙΚΟ  ∆ΕΛΤΙΟ  ΜΕΤΡΟΥ 4.1- ΕΠΕΑΕΚ, 
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συστήµατα εκ̟αίδευσης και κατάρτισης. Περί̟ου 64 τοις εκατό των αναλφάβητων του 

̟αγκόσµιου ̟ληθυσµού είναι γυναίκες79.  

 
 
Θα καταγραφούν ̟ρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων στη συνέχεια. 

 

4.1 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Οι ̟αραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων εξακολουθούν να έχουν ισχυρή ε̟ίδραση στην 

κατανοµή της εργασίας µεταξύ ανδρών και γυναικών στο σ̟ίτι, στο χώρο εργασίας και στην 

κοινωνία γενικότερα. Αν και δεν είναι ρόλος των κοινωνικών εταίρων να ̟αρεµβαίνουν στην 

ιδιωτική ζωή, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ρόλο να ̟αίξουν στην αντιµετώ̟ιση των ρόλων των 

φύλων στην α̟ασχόληση και στο χώρο εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ασχοληθεί µε το 

θέµα της ισορρο̟ίας οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής στο ̟λαίσιο των διακρατικών 

σχεδίων, ̟ου συχνά χρηµατοδοτούνται µέσω του Ευρω̟αϊκού ̟ρωτοβουλιών ό̟ως η EQUAL 

και το ΕΚΤ, έχοντας ως στόχο και την εξάλειψη των έµφυλων στερεοτύ̟ων (Κύ̟ρος, 

Γερµανία80).   

 

 

∆ράσεις ̟ου ανα̟τύχθηκαν: 

 Βελτίωση των ̟ροο̟τικών σταδιοδροµίας των γυναικών σε τεχνικά ε̟αγγέλµατα, µέσω 

στρατηγικών µάρκετινγκ µε ̟οικίλους κοινούς-στόχους (µαθητές, γονείς, δάσκαλοι, 

εργοδότες), για να διαλύσει τα στερεότυ̟α των φύλων (Αυστρία, Κύ̟ρος, ∆ανία, 

Φινλανδία, Γερµανία)  

 Προσέλκυση αντρών να εισέλθουν σε τοµείς ̟ου κυριαρχούν οι γυναίκες ̟.χ. φροντίδα, 

διδασκαλία (Βέλγιο, Ηνωµένο Βασίλειο)  

 Τα ̟ρογράµµατα εκ̟αίδευσης και κατάρτισης για τους/τις µαθητές/τριες και τους /τις 

δασκάλους/ες στα σχολεία, κυρίως για να ̟ροσελκύσουν τις γυναίκες σε τεχνικά ή 

ε̟ιστηµονικά ε̟αγγέλµατα (Αυστρία, Βέλγιο, Γερµανία, Πορτογαλία)  

                                                 
79 Guidelines on Gender in Employment Policies, Information Resource Book, Copyright © International Labour 
Organization 2009, First published 2009 
 
80 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with Public 
Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER 
EQUALITY» Evaluation report 2009 
 



  
 

63 

 Οργάνωση εκθέσεων καριέρας και ηµέρες των κοριτσιών στις ε̟ιχειρήσεις µέσω 

βραχυ̟ρόθεσµων το̟οθετήσεων στην εργασία (Αυστρία, Γερµανία) 

 Θετική δράση και ειδικά κίνητρα για τους εργοδότες να ̟ροσλαµβάνουν γυναίκες σε 

κλάδους/τοµείς στους ο̟οίους υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται (Γερµανία, Πορτογαλία, Ηνωµένο 

Βασίλειο)  

 Μέτρα για την ενθάρρυνση της συµµετοχής των γυναικών στα ̟ρογράµµατα 

ε̟ιχειρηµατικότητας (Αυστρία, Κύ̟ρος)  

 Εθνικές ανταµοιβές για τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου ε̟ιδεικνύουν καλές ̟ρακτικές (Γαλλία) 

 Βελτίωση της υιοθέτησης των οµάδων ̟ου υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται στις διαδικασίες 

̟ρόσληψης και της διαφάνειας των συστηµάτων ταξινόµησης των ε̟αγγελµάτων και 

των δοµών της ανέλιξης ̟ου να βασίζεται σε ουδέτερα και αντικειµενικά κριτήρια 

(Βέλγιο, Τσεχία, ∆ανία, Ισ̟ανία 81).   

 

Εξάλλου η ̟ρόληψη και αντιµετώ̟ιση της σεξουαλικής ̟αρενόχλησης α̟οτέλεσε µέρος των 

̟ρωτοβουλιών κά̟οιων εταιρειών. 

 

 

4.1.2 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

Αρκετές ε̟ιχειρήσεις έδωσαν αυξηµένη σηµασία στην ̟ρόληψη και αντιµετώ̟ιση της 

σεξουαλικής ̟αρενόχλησης µε ορθές ̟ρακτικές ̟ου ̟εριγράφονται ̟ιο κάτω δείχνουν τις 

δραστηριότητες ̟ου υλο̟οιούνται α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις στον τοµέα αυτό. Υ̟άρχει η εισαγωγή 

διαδικασιών για να αντιµετω̟ιστούν τέτοιες ̟ερι̟τώσεις. Η ευαισθητο̟οίηση µεταξύ των 

εργοδοτών γίνεται µε τη διανοµή οδηγιών σχετικά µε τους ορισµούς των συµ̟εριφορών, οι 

ο̟οίες δεν θα είναι ανεκτές στο χώρο εργασίας, µαζί µε διαδικασίες καταγγελίας και ένα 

σύστηµα κυρώσεων, καθώς και µε την ενσωµάτωση αυτών των αρχών και των µέτρων στον 

κώδικα ηθικής της ε̟ιχείρησης. Κατά τη θέσ̟ιση της διαδικασίας αντιµετώ̟ισης κρουσµάτων 

ηθικής και σεξουαλικής ̟αρενόχλησης, είναι α̟αραίτητο να ενεργο̟οιήσουν την ανώνυµη 

κοινο̟οίηση αυτών των ̟ερι̟τώσεων. Ως α̟οτέλεσµα, οι εργοδότες είναι ̟ερισσότερο ικανοί 

να α̟οκαλύψουν τέτοιου είδους φαινόµενα και να είναι σε θέση να λάβουν διορθωτικά 

µέτρα82. 

                                                 
81 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with Public 
Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER 
EQUALITY» Evaluation report 2009 
 
82 The “Equal Opportunities Company” Good Practice Guide, Gender Index, UNDP, EQUAL, 2007. 
www.genderindex.pl  
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 BP Πολωνίας “OPEN TALK” 

Οι αρχές της α̟αιτούµενης συµ̟εριφοράς της BP στην Πολωνία δίνονται στο ̟ροσω̟ικό τους 

γραµµένες σε κώδικα συµ̟εριφοράς. Ένα κεφάλαιο, µε τίτλο «Ένα φιλικό ̟εριβάλλον, χωρίς 

̟αρενοχλήσεις στο χώρο εργασίας», δηλώνει ότι κάθε εργαζόµενος/η στη BP αξίζει να 

αντιµετω̟ίζεται µε ισότητα, ευγένεια και σεβασµό. Η BP δηλώνει γρα̟τώς ότι δεν ανέχεται την 

κακο̟οίηση ή ̟αρενόχληση µε ο̟οιαδή̟οτε µορφή στο χώρο εργασίας σε σχέση µε υ̟αλλήλους 

ακόµα και σε ̟λοίο, εργολάβους, ̟ροµηθευτές, ̟ελάτες και άλλα ̟ρόσω̟α. Με την εισαγωγή 

του κώδικα συµ̟εριφοράς της, η BP δηµιούργησε µια ειδική  «Ανοικτή Συζήτηση», στόχος της 

ο̟οίας είναι να δώσει α̟αντήσεις σε ερωτήµατα και να αντιδρούν σε αµφιβολίες για ηθικά 

ζητήµατα και τη συµµόρφωση µε τις αρχές ̟ου ορίζονται στον κώδικά της.  Ε̟ίσης λειτουργεί 

τηλεφωνική γραµµή και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τα ο̟οία εξυ̟ηρετούνται α̟ό ανεξάρτητη 

εταιρεία. Η γραµµή είναι διαθέσιµη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Στα 

άτοµα ̟ου καταγγέλλουν ̟ερι̟τώσεις ̟αρενόχλησης εξασφαλίζεται ο̟οιαδή̟οτε βοήθεια 

χρειάζεται, συµ̟εριλαµβανοµένης της νοµικής συνδροµής. Η «Ανοικτή Συζήτηση» είναι ένα 

στοιχείο της ̟αρακολούθησης των ανισοτήτων ̟ου υφίστανται οι εργαζόµενοι/ες. ∆ίνει τη 

δυνατότητα στην εταιρεία να α̟οφεύγονται οι διακρίσεις και η ̟αρενόχληση83.  

 

 Heinz “ETHICS & COMPLIANCE HOTLINE” 

H Εταιρεία Heinz στην Αµερική λειτουργεί µια «γραµµή ηθικής και συµµόρφωσης" ̟εράν των 

δύο χρόνων. Μεταξύ άλλων, το̟οθετούνται αφίσες σε θέση µε καλή ορατότητα στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας ̟ου ̟αρέχουν ̟ληροφορίες για το ̟ώς να κοινο̟οιούν τις 

̟αρατυ̟ίες. Στις αφίσες ̟αρέχεται ένας αριθµός τηλεφώνου στις ΗΠΑ και κάθε εργαζόµενος/η 

µ̟ορεί να ζητήσει βοήθεια µε έξοδα της εταιρείας ο̟οιαδή̟οτε στιγµή, µέρα ή νύχτα. Όταν ένα 

̟ρόσω̟ο καλεί, ένα ηχογραφηµένο µήνυµα α̟αντά δηλώνοντας ότι ο/η ε̟ισκέ̟της/τρια 

µ̟ορεί να διατηρήσει την ανωνυµία του/της, αλλά θα ̟ρέ̟ει να δηλώνει τη χώρα και γλώσσα 

̟ου θα χρησιµο̟οιήσει στη συνοµιλία µε ένα/µια σύµβουλο. Ο/η καλών/ούσα καλείται να 

̟εριµένει στη γραµµή έως ότου ο/η µεταφραστής/στρια βρει, αν χρειαστεί, το/τη σύµβουλο 

̟ου θα λάβει την κλήση. Οι σύµβουλοι χρησιµο̟οιούν την Αγγλική και Ισ̟ανική γλώσσα. Ο/η 

καλών/ούσα ενηµερώνεται ε̟ίσης ότι η εταιρεία τηρεί αυστηρά την ̟ολιτική ̟ου α̟αγορεύει 

την ̟αρενόχληση ενός/µιας εργαζοµένου/ης ̟ου αναφέρει ένα ̟ρόβληµα όταν γίνεται µε 
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καλή ̟ίστη µέσω της τηλεφωνικής γραµµής. Τα ̟ροβλήµατα ̟ου αναφέρονται µέσω της 

ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής αφορούν τρεις τοµείς - ̟αραγωγή και τα ̟ροϊόντα, τις 

̟ωλήσεις και τα οικονοµικά, και την ηθική. Η δεοντολογία ̟εριλαµβάνει θέµατα ό̟ως η 

διάκριση και η σεξουαλική ̟αρενόχληση. Η αφίσα ενθαρρύνει ε̟ίσης τους/τις 

εργαζόµενους/ες να ̟ροσ̟αθήσουν να ε̟ιλύσουν το θέµα ̟ρώτα µε ανώτερα στελέχη ή το 

τµήµα ανθρώ̟ινου δυναµικού. Αν για κά̟οιο λόγο αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα ̟ρέ̟ει να 

χρησιµο̟οιούν την τηλεφωνική γραµµή. Αυτό δεν είναι, ωστόσο, ̟ροϋ̟όθεση για τη χρήση της 

ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής. Η εταιρεία ενηµερώνει τους/τις εργαζοµένους/ες της: «Η 

ασφάλεια σας είναι εξασφαλισµένη, γιατί αν έχετε ένα ̟αρά̟ονο, µ̟ορείτε να χρησιµο̟οιείτε 

̟άντα την τηλεφωνική γραµµή και να κάνετε µια καταγγελία 84.”   

 

 Στη Γαλλία το 2011 υλο̟οιήθηκαν δράσεις κατάρτισης µε κύριο στόχο την 

ευαισθητο̟οίηση και διεξαγωγή κατάρτισης για την ισότητα των φύλων για τους/τις 

διευθυντές/ντριες, ̟ροκειµένου να θέσουν σε εφαρµογή τις αρχές της ισότητας των 

φύλων στις διάφορες υ̟ηρεσίες ̟ου διευθύνουν.  Ορισµένες γαλλικές ε̟ιχειρήσεις 

έφεραν αντίσταση στην ανά̟τυξη της ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα στις µεγάλες 

ε̟ιχειρήσεις. Ως εκ τούτου η συµµετοχή και η ευαισθητο̟οίηση (ή ακόµα και 

κατάρτιση) διευθυντικών στελεχών σε κάθε ιεραρχικό ε̟ί̟εδο σχετικά µε την έµφυλη 

ισότητα έχει καταστεί ̟ροτεραιότητα της δράσης α̟ό µόνη της.  

 

 Στη Crédit Mutuel de Normandie (τρά̟εζα), η συλλογική σύµβαση ̟ου υ̟εγράφη στις 

15 Ιουνίου 2006 ̟εριλάµβανε µια ενότητα κατάρτισης µε θέµα την «ισότητα των φύλων 

στο χώρο εργασίας" (συµ̟εριλαµβανοµένων των µελετών ̟ερι̟τώσεων) στα ετήσια 

̟ρογράµµατα κατάρτισης για τους/τις διευθυντές/ντριες.  

 

 Εξάλλου στη Γαλλία, στη συλλογική σύµβαση ̟ου υ̟ογράφηκε α̟ό το Γαλλικό 

Συµβούλιο Υδατο̟ροµήθειας στο Παρίσι στις 15 ∆εκεµβρίου 2004, οριζόταν ότι όλα τα 

νέα στελέχη θα ̟ρέ̟ει να συµµετάσχουν σε σύνοδο µε θέµα την ηθική διαχείριση. Η 

ισότητα των φύλων, η ̟ρόληψη των διακρίσεων και η διαχείριση της διαφορετικότητας 

̟ροωθήθηκαν µέσα α̟ό ̟αρουσιάσεις, µελέτες ̟ερι̟τώσεων και ̟εριλήψεις. Ε̟ίσης 

είχε εισαχθεί µια δοκιµασία για την ηθική διαχείριση σε εξετάσεις ̟ου οδηγούσε σε 

̟ροωθητικές ενέργειες. Αυτό ̟εριλάµβανε την αξιολόγηση όλων των υ̟οψηφίων για 
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τις θέσεις στελεχών στις ικανότητες τους να διαχειριστούν χωρίς διακρίσεις. Μια 

̟ερι̟τωσιολογική µελέτη ̟ροτάθηκε για  υ̟οψήφιους/ες, η ο̟οία ε̟ιτρέ̟ει στον/στην 

εξεταστή/στρια να αξιολογήσει νοµικές γνώσεις και τη συµ̟εριφορά τους όσον αφορά 

την ισότητα και την ̟οικιλοµορφία. Ο/η υ̟οψήφιος/α έχει µια ώρα για να αναλύσει 

την κατάσταση και να ̟ροτείνει ̟ρακτικές λύσεις µ̟ροστά α̟ό µια κριτική ε̟ιτρο̟ή. 

Το σκορ ̟ου λαµβάνεται σε αυτό το τεστ µετρά το 25% της τελικής βαθµολογίας ̟ου 

σχετίζεται µε την ̟ρόσληψη. Προκειµένου να ̟ροετοιµαστεί για αυτή τη δοκιµή, ο/η 

κάθε υ̟οψήφιος/α λαµβάνει κατάρτιση 10 ώρες για το θέµα αυτό85. 

 

Ε̟ίσης διάφορες κυβερνήσεις ό̟ως θα δούµε στη συνέχεια ανέ̟τυξαν διάφορες ̟ρωτοβουλίες. 

 

4.2 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 Η HALDE- Γαλλίας (High Authority for the Struggle Against Discrimination and for 

Equality), υιοθέτησε το 2007 µια καλή ̟ρακτική ̟ου αφορά την εξάλειψη των 

στερεοτύ̟ων µε κύριο στόχο να ̟ροσφέρει την ευκαιρία στις ε̟ιχειρήσεις να 

ακολουθήσουν ένα e-learning µάθηµα για την α̟οφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας, 

µε δεδοµένο ότι οι εργοδότες είναι βασικοί ̟αράγοντες για την εισαγωγή των θετικών 

αλλαγών στην κοινωνία σχετικά µε την κατα̟ολέµηση όλων των µορφών διακρίσεων. Η 

HALDE, α̟οφάσισε να δηµιουργήσει, και να διαθέσει δωρεάν στην ιστοσελίδα τους, ένα 

e-learning module ̟ου α̟ευθύνεται στους εργοδότες. Ένα άλλο e-learning module ̟ου 

α̟ευθυνόταν στο ευρύ κοινό ήταν ε̟ίσης διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της. Το µάθηµα e-

learning ̟εριλαµβάνει τις ̟ροσλήψεις, τους ε̟ικεφαλής των ε̟ιχειρήσεων και των 

διευθυντών/ντριών σε όλα τα ε̟ί̟εδα, είτε σε µικρές ή µεγάλες ε̟ιχειρήσεις. Η υψηλή 

διαδραστική ενότητα εισάγεται µε ένα χαρακτήρα καρτούν ̟ου καθοδηγεί 

εκ̟αιδευόµενους/ες σε όλη τη µονάδα. Ε̟ιτρέ̟ει να καταρτίζονται, χωρίς να 

εισάγονται διακρίσεις ε̟αγγελµατικών ̟ρακτικών µέσω σεναρίων. Οι On-line 

χρήστες/στριες συνδέονται, και στη συνέχεια ε̟ιµορφώνονται µέσα α̟ό µια ̟ληθώρα 

̟ραγµατικών καταστάσεων στο χώρο εργασίας: Προσλήψεις, ̟ροαγωγές, λήψη 

α̟οφάσεων και οργάνωση της εργασίας. Για κάθε ̟ερί̟τωση, µια σειρά α̟ό χαρακτήρες 

κινουµένων σχεδίων (̟ου συνεδριάζουν τακτικά σε όλη την ενότητα) και ̟ου 

εργάζονται στη φανταστική εταιρεία "Toopartoo" - ό̟ως Dominique, ο διευθυντής 

̟ροσλήψεων, και ο ε̟ικεφαλής του τµήµατος σε κάθε ̟ράξη έχουν µια διαφορετική 
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σκηνή. Στο τέλος της σκηνής, ο/η εκ̟αιδευόµενος/η α̟ευθύνει ερωτήσεις σχετικά µε 

̟ρακτικές διακρίσεων ̟ου οι χαρακτήρες µ̟ορεί να έχουν χρησιµο̟οιήσει. Υ̟άρχει 

ε̟ίσης µια ευκαιρία σε κάθε κατάσταση για να µάθουν ̟ερισσότερα κάνοντας κλικ στο 

"en savoir plus". Αυτοί οι σύνδεσµοι ε̟ιτρέ̟ουν στον/στην εκ̟αιδευόµενο/η να µάθει 

̟ερισσότερα σχετικά µε τους ορισµούς των διαφόρων µορφών διακρίσεων(άµεσων και 

έµµεσων διακρίσεων, κλ̟.). Σε ο̟οιοδή̟οτε σηµείο, ο/η εκ̟αιδευόµενος/η µ̟ορεί να 

δοκιµάσει τις γνώσεις του, κάνοντας κλικ στο "κουίζ" κουµ̟ί. Στην ̟ρώτη σκηνή, για 

̟αράδειγµα, µ̟ορεί να δει το Dominique σε µια συνάντηση µε το Ντάνιελ, για τον 

καθορισµό των κριτηρίων ̟ου θέλει για το/τη νέο/α διευθυντή/ντρια ̟ωλήσεων του.  

Αυτός/η καθορίζει για ̟αράδειγµα (µεταξύ άλλων κριτηρίων) ότι ζητά έναν άνδρα, 

ε̟ειδή δηλώνει ότι µια γυναίκα δεν θα είναι διατεθειµένη να ταξιδεύει ̟ολύ και γιατί 

δεν θέλει ο διευθυντής ̟ωλήσεων του να εξαφανίζονται για 3 µήνες σε άδεια 

µητρότητας. Στο τέλος της σκηνής, οι εκ̟αιδευόµενοι/ες καλούνται να εντο̟ίσουν τις 

διακρίσεις κριτήρια, ̟ου έχουν εισαχθεί και να ̟άρει ε̟εξηγήσεις ̟ου δίνονται ως ̟ρος 

το γιατί υ̟άρχουν αυτές οι διακρίσεις. Στη συνέχεια, οι εκ̟αιδευόµενοι/ες µαθαίνουν 

̟ώς να ̟ροσ̟αθήσουν να τρο̟ο̟οιήσουν τα κριτήρια του Ντάνιελ µ’ ένα µη διακριτικό 

τρό̟ο, για ̟αράδειγµα, ενθαρρύνοντας τους να ε̟ικεντρωθούν σε αντικειµενικά 

κριτήρια, ό̟ως τις αρµοδιότητες ̟ου ε̟ιθυµεί ο /η νέος/α  εργαζόµενος/η να έχει (και 

όχι το φύλο, η ηλικία ή η οικογενειακή κατάσταση).  Με αυτό τον τρό̟ο η διάκριση 

γίνεται λιγότερο ̟ροφανής. Οι ίσες ευκαιρίες για τις βέλτιστες ̟ρακτικές συζητούνται 

ως ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις για διαδικασίες ρουτίνας. Στο τέλος της ενότητας, οι 

εκ̟αιδευόµενοι/ες ̟αρα̟έµ̟ονται σε άλλα εργαλεία ̟ου έχουν ανα̟τυχθεί α̟ό τη 

HALDE για τις ε̟ιχειρήσεις ό̟ως ο οδηγός για τους εργοδότες και το ̟λαίσιο δράσης86.  

 

 Στη Σουηδία ο Ε̟ίτρο̟ος Ίσων Ευκαιριών το 1991,  µε αναθεώρηση το 2001, υλο̟οίησε 

̟ρόγραµµα ̟ου αφορούσε τη δηµιουργία ̟λάνων δράσης. Όλοι οι 

οργανισµοί/ε̟ιχειρήσεις µε ̟ερισσότερους/ες α̟ό 10 εργαζόµενους/ες υ̟οχρεούνται 

να καταρτίζουν και να εφαρµόζουν ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων. Το 

σχέδιο έ̟ρε̟ει να ̟εριλαµβάνει ̟ρολη̟τικά µέτρα υ̟έρ της ισότητας, την ε̟ανεξέταση 

των διαφορών στις α̟οδοχές και στη συνέχεια των α̟οτελεσµάτων ̟ου έχουν 

ε̟ιτευχθεί.  Η Σουηδική νοµοθεσία είναι ̟ολύ καλά ανα̟τυγµένη σχετικά µε την 

ισότητα στο χώρο εργασίας. Ήδη α̟ό το 1991, ο νόµος για την ισότητα των ευκαιριών 
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̟ροέβλε̟ε την αρχή ότι οι ε̟ιχειρήσεις ̟ρέ̟ει να έχουν ένα σχέδιο για την έµφυλη 

ισότητα. Αυτό ενισχύθηκε το 2001 µε το ξεκάθαρο σχέδιο δράσης για την ίση αµοιβή, η 

ο̟οία υ̟οχρεώνει τις ε̟ιχειρήσεις να εφαρµόσουν µια ̟ιο συγκεκριµένη ̟ολιτική όσον 

αφορά την ισότητα των αµοιβών.  

 

 Η Φιλανδία ενέκρινε ̟αρόµοιο σύστηµα το 2005. Κάθε χρόνο, οι εργοδότες ̟ρέ̟ει να 

ετοιµάζουν ένα σχέδιο ̟ου ̟εριγράφει τις ̟ροσ̟άθειές τους για την ̟ροώθηση της 

ισότητας των φύλων. Το σχέδιο ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει έρευνα των διαφόρων µέτρων 

̟ου α̟αιτούνται στο χώρο εργασίας και να αναφέρει ̟οια α̟ό τα µέτρα αυτά ο 

εργοδότης ̟ροτίθεται να κινήσει ή να εφαρµόσει κατά το ε̟όµενο έτος:  

-Οι συνθήκες εργασίας: οι εργοδότες ̟ρέ̟ει να λαµβάνουν όλα τα µέτρα ̟ου µ̟ορεί να 

α̟αιτούνται, στο µέτρο ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ουν γενικά οι ̟όροι τους και οι ̟εριστάσεις, 

̟ροκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι συνθήκες εργασίας είναι κατάλληλες για γυναίκες και 

άνδρες.  

-Οι εργοδότες ̟ρέ̟ει να διευκολύνουν το συνδυασµό της ε̟ικερδούς α̟ασχόλησης και της 

µητρότητας σε σχέση µε γυναίκες και άντρες εργαζόµενους.  

-Οι εργοδότες λαµβάνουν µέτρα για να ̟ρολαµβάνουν και να εµ̟οδίζουν κάθε εργαζόµενο 

α̟ό το να υ̟οστεί σε σχέση µε το φύλο του ̟αρενόχληση, σεξουαλική ̟αρενόχληση ή 

θυµατο̟οίηση.  

-Προσλήψεις: οι εργοδότες, µέσω της κατάρτισης, ανά̟τυξη δεξιοτήτων και άλλων κατάλληλων 

µέτρων, ̟ροωθούν την ίση κατανοµή µεταξύ ανδρών και γυναικών στα διάφορα ε̟αγγέλµατα 

και εντός των διαφόρων κατηγοριών εργαζοµένων.  

-Ο εργοδότης υ̟οχρεούται να ̟ροσ̟αθήσει να εξασφαλίσει ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι 

άνδρες ενδιαφέρονται για κενές θέσεις.  

-Στις θέσεις εργασίας ό̟ου δεν υ̟άρχει, κατά κύριο λόγο, ίση κατανοµή των γυναικών και των 

ανδρών σε ένα συγκεκριµένο τύ̟ο εργασίας ή σε µια συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων, οι 

εργοδότες, όσον αφορά τις νέες θέσεις, ̟ρέ̟ει να καταβάλλουν ιδιαίτερες ̟ροσ̟άθειες για να 

στρατολογήσουν το λιγότερο εκ̟ροσω̟ούµενο φύλο, και να ε̟ιδιώκουν τη σταδιακή  ισότητα87. 

 

 Το Έργο ARESTE µε στόχο την εξάλειψη των έµφυλων στερεοτύ̟ων υλο̟οιήθηκε το 

2002-2003 στην Ισ̟ανία. Τα  µέσα µαζικής ενηµέρωσης και οι διαφηµίσεις 

εξακολουθούν να α̟εικονίζουν τις γυναίκες και τους άνδρες σε άκαµ̟τα στερεότυ̟α 
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των φύλων. Αυτό διαιωνίζει τις διακρίσεις λόγω φύλου και σταµατά ̟ολλές γυναίκες 

και άνδρες α̟ό την ενίσχυση των ρόλων τους. Το ARESTE α̟οφάσισε να ε̟ικεντρωθεί 

στην ευαισθητο̟οίηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, των φοιτητών/τριών και των 

καθηγητών/τριων τους για τις ε̟ι̟τώσεις των στερεοτύ̟ων στην αγορά εργασίας και να 

τους βοηθήσει να τα εξαλείψουν. Η Γενική ∆ιεύθυνση Γυναικείων Υ̟οθέσεων του 

Υ̟ουργείου Εργασίας α̟ό την Κοινότητα της Μαδρίτης ήταν ε̟ικεφαλής του έργου µε 

διακρατικούς εταίρους ̟ανε̟ιστήµια στην Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. 

Παραδοσιακά τα σεξιστικά στερεότυ̟α υ̟άρχουν σε όλους τους τοµείς της 

ε̟ικοινωνίας. Η εικόνα της γυναίκας στο ρόλο της νοικοκυράς, υ̟εύθυνης για το 

οικιακό ̟εριβάλλον, και η εικόνα των αντρών ̟ου ενεργούν ως ̟αροχείς εισοδήµατος 

του νοικοκυριού, είναι ακόµα εµφανή στα µέσα ενηµέρωσης και τη διαφήµιση. Με 

δεδοµένο ότι η άγνοια ήταν η κύρια αιτία για τη συνέχιση των έµφυλων στερεοτύ̟ων 

στους τοµείς αυτούς ετοίµασαν διδακτικό υλικό για τους/τις φοιτητές/τριες ̟ου 

ε̟ιλέγουν µαθήµατα ̟ου σχετίζονται µε την ε̟ικοινωνία, την ενηµέρωση και τη 

διαφήµιση και άρχισε µια στενή συνεργασία µε τα ̟ανε̟ιστήµια για να αυξηθεί η 

ευαισθητο̟οίηση για τα θέµατα αυτά.  Το τελικό εγχειρίδιο ̟αρήχθη στα ισ̟ανικά, 

γαλλικά, ιταλικά και ̟ορτογαλικά. Α̟οτελείται α̟ό ε̟τά ενότητες ̟ου καλύ̟τουν τα 

στερεότυ̟α όσον αφορά τον γρα̟τό τύ̟ο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το 

διαδίκτυο88. 

 
Τα βαθιά ριζωµένα έµφυλα στερεότυ̟α και οι έµφυλες ̟ροκαταλήψεις οδηγούν στον 

ε̟αγγελµατικό διαχωρισµό, ̟ου και αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε ̟ολλές αρνητικές συνέ̟ειες 

για τις γυναίκες. Ο ρόλος της εκ̟αίδευσης στον τοµέα αυτό είναι ̟ολύ σηµαντικός, ό̟ως θα 

δούµε στη συνέχεια. 

 
4.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
Παρά το γεγονός ότι τα ̟οσοστά α̟ασχόλησης των γυναικών έχουν αυξηθεί σηµαντικά κατά 

τα τελευταία τριάντα χρόνια, αυτό δεν έχει συµβεί εξίσου σε όλους τους τοµείς και  σε όλα τα 

ε̟αγγέλµατα. Ο ε̟αγγελµατικός διαχωρισµός συνεχίζει να υ̟άρχει και οι γυναίκες 

εξακολουθούν να τείνουν να υ̟ερεκ̟ροσω̟ούνται σε ρόλους ̟ου α̟ασχολούν ̟αραδοσιακά 

κυρίως γυναίκες εργαζόµενες και να υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται σε ρόλους ̟ου α̟ασχολούν 

                                                 
88 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities,Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 
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̟αραδοσιακά άντρες εργαζόµενους και ο διαχωρισµός αυτός µε τη σειρά του ε̟ηρεάζει την 

ισότητα των αµοιβών. Α̟οτελεί ̟ροτεραιότητα η εξάλειψη των ̟ολιτισµικών φραγµών για να 

διασφαλιστεί ότι γυναίκες και άνδρες ακολουθούν ένα ̟ιο ευρύ φάσµα σταδιοδροµίας και να 

ενθαρρύνει τη συµµετοχή τους σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα ̟ολύ̟λοκο 

έργο λόγω των ̟ολλών κοινωνικο-οικονοµικών ̟αραγόντων ̟ου ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟όψη89.  

 

Οι ό̟οιες ανισότητες και διακρίσεις µ̟ορούν να αντιµετω̟ισθούν και να διορθωθούν µέσα 

α̟ό  το  εκ̟αιδευτικό  σύστηµα,  γιατί  το  σχολείο α̟ό  χώρος διατήρησης  και  

ανα̟αραγωγής  σεξιστικών  κοινωνικών  στερεοτύ̟ων µ̟ορεί να µετεξελιχθεί σε χώρo 

κατα̟ολέµησης των διακρίσεων αυτών. Η έρευνα, αλλά και όλα τα στατιστικά στοιχεία 

α̟οδεικνύουν ότι κάθε φορά ̟ου οι µαθήτριες βρίσκονται αντιµέτω̟ες µε διλήµµατα ε̟ιλογών, 

̟αίρνουν α̟οφάσεις ̟ου σε υψηλό ̟οσοστό συνδέονται µε την τυ̟ική γυναικεία εργασία.  

Ε̟ιλέγουν ε̟αγγέλµατα ̟ου ̟ροωθούν ̟αραδοσιακές ως ̟ρος το φύλο συµ̟εριφορές, χωρίς να 

εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική αυτονοµία, υψηλή θέση  στην  ε̟αγγελµατική  ιεραρχία και 

̟ρόσβαση  στο  ε̟ί̟εδο  λήψης α̟οφάσεων.  Το φαινόµενο γίνεται  ιδιαίτερα αντιλη̟τό στην 

̟ερί̟τωση της ε̟ιλογής ειδικοτήτων  στην  τεχνική  εκ̟αίδευση,  στην µεταλυκειακή  κατάρτιση 

και στην ε̟ιλογή κλάδων ̟ανε̟ιστηµιακών σ̟ουδών. Ειδικότερα, έχει δια̟ιστωθεί ότι το 

ελληνικό εκ̟αιδευτικό σύστηµα εξακολουθεί να ̟ροσανατολίζει τις νεαρές γυναίκες ̟ρος 

σ̟ουδές και ε̟αγγέλµατα ̟ου χαρακτηρίζονται ως τυ̟ικά γυναικεία, ανεξάρτητα α̟ό τη 

ζήτηση ̟ου αυτά έχουν στην αγορά εργασίας. Το σχολείο και τα διδακτικά ̟ρογράµµατα δεν 

δίνουν αρκετή έµφαση σε θέµατα ̟ου αφορούν την  ισότητα των φύλων και την ενηµέρωση για  

τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, στον καταµερισµό της εργασίας και των οικογενειακών 

ρόλων κατά φύλα και στο µοντέλο της γυναίκας ̟ου συµµετέχει ισότιµα στον ε̟αγγελµατικό 

χώρο και στα κέντρα λήψης α̟οφάσεων90.  

 

Τα ̟ιο σηµαντικά εργαλεία για την εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύ̟ων είναι η εκ̟αιδευτική 

διαδικασία και η ευαισθητο̟οίηση των γονέων, και ιδίως των ̟ατέρων. Ειδικά ̟ρογράµµατα 

̟ου α̟ευθύνονται σε ανήλικους και ενήλικες - γυναίκες και άνδρες, εκ̟αιδευτικούς και γονείς  

έχουν τεθεί σε εφαρµογή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες91.   

                                                 
89 EU Audiovisual Sectoral Social Dialogue Committee(27.10.2011). Framework of Actions on Gender Equality  

 
90 Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υ̟οστήριξη της Αρχικής Ε̟αγγελµατικής 
Εκ̟αίδευσης και  Κατάρτισης για Γυναίκες Τεχνικό  ∆ελτίο  Μέτρου 4.1- ΕΠΕΑΕΚ, 
 

 
91 Focus Consultancy(2009). Programme of Exchange of Good Practices on Gender Equality, SUMMARY REPORT: Gender 

stereotyping in Germany 
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 Στη Γερµανία υλο̟οιήθηκε το έργο GAP Ευρώ̟η το 2002-1003. Οι εταίροι α̟ό τη 

Γερµανία, την Ιταλία και την Αυστρία, στόχευαν σε ̟ερισσότερα κορίτσια στην ̟ολιτική, 

τεχνική και ε̟ιστηµονική σταδιοδροµία. Ερευνητές/τριες σε κάθε µία α̟ό τις χώρες 

εταίρους µελέτησαν τρεις τοµείς: την ̟ολιτική, την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος και τις 

ε̟ιστήµες. Εξέτασαν τα ε̟ί̟εδα συµµετοχής κοριτσιών στο εκ̟αιδευτικό σύστηµα, και 

των εκ̟αιδευτικών ̟ροσδοκιών των γονέων τους, για να δουν ̟ώς αυτές ε̟ηρεάζουν τα 

κορίτσια. Ο στόχος αυτής της ανάλυσης ήταν η εκ̟όνηση κατευθυντήριων γραµµών και 

συστάσεων για το ̟ώς τα κορίτσια και νεαρές γυναίκες θα µ̟ορούσαν να συµµετέχουν σε 

ισότιµη βάση. Τα εθνικά α̟οτελέσµατα δηµοσιεύτηκαν σε έκθεση ̟ου είναι διαθέσιµη στα 

γερµανικά, αγγλικά και ιταλικά. Οι γυναίκες εξακολουθούν να κάνουν το µεγαλύτερο 

µέρος της οικιακής εργασίας, να φροντίζουν τα ̟αιδιά, και τους ηλικιωµένους συγγενείς. 

Αυτή η διαίρεση της εργασίας στο σ̟ίτι έχει ε̟ίδραση στις στερεοτυ̟ικές συµ̟εριφορές 

και στις αντιλήψεις των νέων για τον εαυτό τους και το ρόλο ̟ου αναµένεται να 

διαδραµατίσουν στην κοινωνία. ∆ια̟ίστωσαν ε̟ίσης ότι τα κορίτσια ενώ είχαν ίσα 

δικαιώµατα δεν γνώριζαν ότι υ̟άρχουν διακρίσεις λόγω φύλου.  Οι εταίροι κατάρτισαν 

ένα σχέδιο δράσης για Κορίτσια (GAP). Τονίστηκε ότι οι γονείς και οι δάσκαλοι 

διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στη διαµόρφωση των συµφερόντων των κοριτσιών και στις 

̟ροσδοκίες του εαυτού τους. Ανέφεραν ότι τα συµφέροντα των κοριτσιών σε όλους τους 

τοµείς θα ̟ρέ̟ει να ενθαρρυνθούν. Χρειάζονται υ̟οστήριξη για να ανα̟τύξουν την 

αυτο̟ε̟οίθησή τους. Οι καθηγητές/τριες ̟ρέ̟ει να ενηµερωθούν για τις ε̟ι̟τώσεις στις 

ε̟ιλογές σταδιοδροµίας των κοριτσιών και να βοηθηθούν να κατανοήσουν ̟ώς τα 

σχολεία µ̟ορούν να ενισχύσουν ή να εξαλείψουν τα στερεότυ̟α των δύο φύλων. Η 

κατάρτιση των εκ̟αιδευτικών µ̟ορεί να αντιµετω̟ίσει καλύτερα τις µαθησιακές ανάγκες 

των κοριτσιών και των αγοριών. Θεωρούσαν  ε̟ίσης σηµαντικό να δοθεί στα αγόρια η 

ευκαιρία να εξετάσουν τους ρόλους των φύλων στην κοινωνία και να γίνει κατανοητό ότι 

τέτοιου είδους συζητήσεις βοηθούν στη διαµόρφωση ε̟ιλογών της ζωής τους και δεν 

αφορά µόνο για κορίτσια. Οι εκδόσεις του έργου είναι διαθέσιµες στα Αγγλικά, 

Γερµανικά και Ιταλικά στην ιστοσελίδα τους www.gap-europe.de92 

 

 Στην Ελλάδα, στο ε̟ί̟εδο της δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης και αρχικής 

ε̟αγγελµατικής κατάρτισης, υλο̟οιήθηκε ένα ̟ρόγραµµα για την ευαισθητο̟οίηση των 

                                                 
92 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities,Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 
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εκ̟αιδευτικών των δηµόσιων σχολείων σε όλες τις ̟εριοχές της Ελλάδας µε θετικά 

α̟οτελέσµατα. Υλο̟οιήθηκαν δράσεις, οι ο̟οίες συµβάλλουν στην ε̟ίτευξη του στόχου 

αυτού και οι ο̟οίες ε̟ικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:  

- Στην ε̟ιµόρφωση και ευαισθητο̟οίηση εκ̟αιδευτικών, ώστε να µ̟ορούν να εντο̟ίζουν την 

ανισότητα των φύλων στο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα και τις σχολικές  τάξεις, να διατυ̟ώνουν  

τις ̟αρατηρήσεις  τους µε ε̟ιστηµονικό τρό̟ο και να ̟αρεµβαίνουν µε στόχο την ισότητα στην 

εκ̟αιδευτική διαδικασία  

- Στη χρήση εκ̟αιδευτικών δοµών (σταθµοί και κέντρα συµβουλευτικής, ε̟αγγελµατικού 

̟ροσανατολισµού κλ̟.) ό̟ου ̟αρέχονταν υ̟ηρεσίες για την  α̟οτελεσµατική ̟ροώθηση  των  

ισότιµων  σχέσεων  των φύλων  και  φρόντιζαν σε συλλογικό και ατοµικό ε̟ί̟εδο τις 

εκ̟αιδευτικές και ε̟αγγελµατικές ε̟ιλογές των κοριτσιών.  

- Στην ̟αραγωγή διδακτικού υλικού ̟ου ̟αρουσίαζε µια νέα ο̟τική για τις σχέσεις των δύο 

φύλων στην ιστορία και τη σύγχρονη κοινωνική ̟ραγµατικότητα και στη µελέτη των σχολικών 

βιβλίων µε στόχο τη διατύ̟ωση ̟ροτάσεων για αλλαγές ή/και ̟ροσθήκες έτσι ώστε να 

̟ροωθείται η έννοια της ισότητας των φύλων φέρνοντας στο ε̟ίκεντρο της διδασκαλίας θέµατα 

τα ο̟οία αναφέρονται στις γυναίκες, τη ζωή τους, τις αξίες ̟ου ̟ολιτισµικά θεωρούνται 

γυναικείες, τη γυναικεία εµ̟ειρία γενικά.  

 -Στην  εισαγωγή  εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων ̟ου ̟εριείχαν νέες θεµατικές ̟ροσεγγίσεις 

µέσα α̟ό τη νέα ο̟τική των φύλων, νέες διδακτικές µεθοδολογίες ̟ου θα έφερναν  τα κορίτσια 

και  τα  ενδιαφέροντά  τους α̟ό την ̟εριφέρεια στο κέντρο της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας στην 

αρχική ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση και κατάρτιση µε στόχο την α̟όκτηση ειδικοτήτων στους 

τοµείς ̟ου το γυναικείο φύλο υ̟ο-εκ̟ροσω̟είται.  

- Στην  ενίσχυση  των  βιβλιοθηκών  της  δευτεροβάθµιας  εκ̟αίδευσης και  των σχολών αρχικής  

ε̟αγγελµατικής  εκ̟αίδευσης και κατάρτισης µε βιβλιογραφία σχετικά µε την ισότητα των 

φύλων.   

- Στην ̟αροχή βοήθειας στις µαθήτριες και σ̟ουδάστριες κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην 

αγορά εργασίας.  

Ιεραρχώντας τις ̟αρεµβάσεις διαφάνηκε ότι έ̟ρε̟ε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα  στην  

ε̟ιµόρφωση  και  ευαισθητο̟οίηση  των  εκ̟αιδευτικών  καθώς  και στην ενθάρρυνση  των 

µαθητριών και σ̟ουδαστριών να στραφούν σε «ανδροκρατούµενες»  ειδικότητες, οι ο̟οίες 
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έχουν  ζήτηση στην αγορά  εργασίας και στις  ο̟οίες  η  εκ̟ροσώ̟ηση  του  γυναικείου  φύλου   

κυµαίνεται  σε  χαµηλά ε̟ί̟εδα93.  

 
Η ̟ολιτική  για  την ̟ροώθηση  των  γυναικών  στην αγορά  εργασίας ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί 

στόχο  της εκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής για  την  Ισότητα  των Φύλων στο σχολείο, µιας ̟ολιτικής 

̟ου συνδέεται άµεσα µε την κοινωνική ισότητα, τις ισότιµες σχέσεις των φύλων και τη 

δηµοκρατία. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία ̟ρέ̟ει να θεσ̟ίζει µέτρα, σχεδιάζει και οργανώνει 

̟αρεµβάσεις, ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί :   

α)  η εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των κοριτσιών µέσα στην εκ̟αιδευτική κοινότητα 

(στερεότυ̟α, ̟ρότυ̟α ρόλων)  

β)  η ενσωµάτωση της ̟ολιτικής της  Ισότητας των δύο φύλων στο ̟εριεχόµενο των 

̟ρογραµµάτων σ̟ουδών,  τον ε̟αγγελµατικό ̟ροσανατολισµό,  τη σύνδεση της εκ̟αίδευσης µε 

την αγορά εργασίας, κλ̟.   

 Αυστρία: Στο ̟λαίσιο της ένταξης της διάστασης του φύλου το σχέδιο «New 

Genderation» αναζήτησε α̟αντήσεις για το ̟ώς τα σχολεία µ̟ορούν α̟οτελεσµατικά 

να εξαλείψουν τα στερεότυ̟α των φύλων. Μια οµάδα για την εκ̟αίδευση 

ε̟αγγελµατιών και εµ̟ειρογνωµόνων σε θέµατα φύλου αξιολόγησε τα µελλοντικά 

σενάρια των µαθητών/τριών στα δηµόσια σχολεία ηλικίας µεταξύ 6 και 15 χρονών. Η 

̟ροσέγγισή τους ̟ροκάλεσε µια ισχυρή δέσµευση α̟ό τους/τις εκ̟αιδευτικούς να 

ενσωµατώσουν συστηµατικά τις εργασίες σχετικά µε τα στερεότυ̟α των φύλων σε 

τακτικές ̟εριόδους. Τα σχολεία ̟ου συµµετείχαν είχαν υ̟οβάλει το δικό τους 

̟ρόγραµµα για ̟αρακολούθηση του έργου τους, µε το ο̟οίο είχαν ̟ρόθεση να 

ανα̟τύξουν και να δοκιµάσουν τις δικές τους τεχνικές για τη δραστηριο̟οίηση των 

µαθητών/τριών σε όλες τις τάξεις για την α̟οδόµηση των αρσενικών και θηλυκών 

ρόλων. Η συστηµατική ̟ροσέγγιση του αυστριακού Γραφείου Α̟ασχόλησης ̟ου 

̟εριλαµβάνει τους δείκτες-στόχους, κατευθύνσεις και ̟ροδιαγραφές για τους 

εργολή̟τες χαρακτηρίστηκαν ε̟ίσης ως καλή ̟ρακτική. Για ̟αράδειγµα, εκτός α̟ό την 

εσωτερική κατάρτιση των εργαζοµένων και όλων των διευθυντών/ντριών έ̟ρε̟ε να 

̟αρακολουθήσουν σεµινάρια για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου94. 

 

                                                 
93 Άξονας  Προτεραιότητας 4 –Βελτίωση της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας, µέτρο 4.1, Τεχνικό  
∆ελτίο  Μέτρου. Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υ̟οστήριξη της Αρχικής 
Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες  
 
94 Focus Consultancy(2009). Programme of Exchange of Good Practices on Gender Equality, SUMMARY REPORT: Gender 
stereotyping in Germany 
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Στο ε̟όµενο κεφάλαιο καταγράφονται καλές ̟ρακτικής ̟ροώθησης της έµφυλης ίσης αµοιβής 

και φαίνεται ότι ̟ολλά έγιναν µε ̟ολύ φτωχά α̟οτελέσµατα, αφού είναι ένας δύσκολος τοµέας.  

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 
Ένα α̟ό τα ̟ιο κρίσιµα ζητήµατα στο ̟λαίσιο της ισότητας των φύλων είναι η ̟ροώθηση της 

ίσης αµοιβής. Το 1975  είχε  γίνει µε  ε̟ιτυχία  ε̟ίκληση  της  αρχής  ̟ερί  ίσης  αµοιβής  για  ίση 

εργασία,  για  την  υ̟εράσ̟ιση  της Gabrielle Defrenne, η ο̟οία ήταν  αεροσυνοδός εργαζόµενη  

στη  βελγική  εθνική  αερο̟ορική  εταιρία, και το α̟οτέλεσµα ̟ου ̟ροέκυψε  α̟ό  την  υ̟όθεση 

αυτή  α̟οτελεί  ακλόνητη  κληρονοµιά  για  τις γυναίκες  στην Ευρω̟αϊκή Ένωση. Η  υ̟όθεση  

οδήγησε  στην  έκδοση  των  ̟ρώτων ευρω̟αϊκών οδηγιών για την ισότητα των φύλων. Οι 

µισθολογικές διαφορές αντανακλώνται σε όλο τον κύκλο ζωής των γυναικών, 

συµ̟εριλαµβανοµένης και της µορφής των χαµηλότερων συντάξεων και το µεγαλύτερο 

κίνδυνο φτώχειας για τις γυναίκες. Τα αίτια της διαφοράς στις αµοιβές των δύο φύλων 

̟αραµένουν ̟ολυάριθµα και ̟ερί̟λοκα, αντανακλώντας κυρίως τις διακρίσεις λόγω φύλου, 

καθώς οι ανισότητες συνδέονται µε την εκ̟αίδευση και την αγορά εργασίας, ό̟ως: 

(α) Του οριζόντιου διαχωρισµού της αγοράς εργασίας: οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε ̟ολύ 

̟εριορισµένο αριθµό τοµέων και ε̟αγγελµάτων, οι ο̟οίες είναι κατά κανόνα χαµηλότερα 

αµειβόµενες και δεν αξιολογούνται 

β) Του κάθετου διαχωρισµού της αγοράς εργασίας: οι γυναίκες κατέχουν γενικά χαµηλότερα 

αµειβόµενες θέσεις, έχουν λιγότερη ασφάλεια της α̟ασχόλησης, και αντιµετω̟ίζουν 

̟ερισσότερα εµ̟όδια καριέρας 

(γ) Η δυσκολία του συνδυασµού της ε̟αγγελµατικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, καθώς 

και η άνιση κατανοµή των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών, µε α̟οτέλεσµα ένα 

µεγαλύτερο ̟οσοστό α̟ό τις γυναίκες να κατέχουν θέσεις µερικής α̟ασχόλησης και να 

ε̟ιλέγουν ε̟αναλαµβανόµενες διακο̟ές της σταδιοδροµίας 

 (δ) )  Η έλλειψη διαφάνειας στις αµοιβές  και  

(ε)  Οι ε̟ι̟τώσεις των στερεοτύ̟ων των φύλων, ̟ου ε̟ηρεάζουν την ε̟ιλογή της εκ̟αίδευσης 

και της ε̟αγγελµατικής κατάρτισης καθώς και τον τρό̟ο ̟ου αξιολογούνται τα γυναικεία 

̟ροσόντα και ταξινοµούνται τα ε̟αγγέλµατα95.  

 

                                                 
95 GUIDELINES ON GENDER IN EMPLOYMENT POLICIES, Information Resource Book, Copyright © International 
Labour Organization 2009, First published 2009 
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Η ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας είναι µία α̟ό τις ιδρυτικές αρχές της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 

Κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Ρώµης το 1957. Μια οδηγία του 1975 διεύρυνε το νοµικό 

̟λαίσιο, ̟ου α̟αγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου για την ίδια εργασία ή για εργασία ίσης 

αξίας σε σχέση µε όλες τις ̟τυχές των αµοιβών. Παρ 'όλα αυτά, τα στοιχεία α̟οκαλύ̟τουν µια 

συνεχιζόµενη διαφορά στις αµοιβές κατά µέσο όρο 15% µεταξύ ανδρών και γυναικών 

εργαζοµένων στην Ε.Ε. Ανεξάρτητα α̟ό ο̟οιοδή̟οτε νοµικό ̟λαίσιο, αυτή η ανισότητα στις 

δοµές αµοιβής είναι κατά κύριο λόγο µια αντανάκλαση των µεγάλων διαφορών ως ̟ρος το 

είδος των εργασιών ̟ου εκτελούνται α̟ό γυναίκες και άνδρες. Σε αυτές ̟εριλαµβάνονται οι 

διαφορές µεταξύ των τοµέων δραστηριοτήτων και των ε̟αγγελµάτων, αλλά και µεταξύ του 

κλάδου εκ̟αίδευσης ̟ου ε̟έλεξαν και έλαβαν και µεταξύ των ̟ροτύ̟ων εργασίας, ό̟ως η τάση 

να ε̟ιλέγουν τη µερική α̟ασχόληση. Οι µισθολογικές διαφορές αντανακλούν τις 

̟αραδοσιακές ανισότητες και τα κοινωνικά ̟ρότυ̟α όσον αφορά την ε̟ιλογή της εκ̟αίδευσης 

και της εργασίας, καθώς και για το κύρος της α̟ασχόλησης των γυναικών. Οι τοµείς και τα 

ε̟αγγέλµατα ̟ου ακόµα σαφώς αναγνωρίζονται ότι κυριαρχούνται α̟ό τις γυναίκες είναι 

γενικά λιγότερο αµειβόµενα α̟ό αυτά, ό̟ου οι άνδρες α̟οτελούν την ̟λειοψηφία. Οι γυναίκες 

εξακολουθούν να υστερούν στις διοικητικές θέσεις και αντιµετω̟ίζουν ̟ερισσότερα εµ̟όδια 

και αντίσταση στην ̟ορεία της σταδιοδροµίας τους. Ο συνδυασµός της ε̟αγγελµατικής και 

ιδιωτικής ζωής εξακολουθεί να ̟λήττει δυσανάλογα τις γυναίκες, µε α̟οτέλεσµα να τείνουν να 

ε̟ιλέγουν τα λιγότερο αναγνωρισµένου κύρους και λιγότερο οικονοµικά αµειβόµενα 

ε̟αγγέλµατα96. 

 

Το κλείσιµο της ψαλίδας µεταξύ των φύλων είναι µία α̟ό τις βασικές ανησυχίες ̟ου 

ε̟ισηµαινόταν στο χάρτη ̟ορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010, το 

ο̟οίο ήταν σε συνέχεια της στρατηγικής ̟λαίσιο για την ισότητα των φύλων 2001-2005.  Η 

ε̟ίτευξη της ίσης αµοιβής µ̟ορεί να γίνει ̟ραγµατικότητα µόνο µε δράση σε όλα τα ε̟ί̟εδα, 

µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών και µε ε̟ίκεντρο όλους τους ̟αράγοντες 

̟ου συνδυάζονται και δηµιουργούν το έµφυλο χάσµα αµοιβών. Οι τοµείς και τα ε̟αγγέλµατα 

̟ου αναγνωρίζονται ότι κυριαρχούνται α̟ό τις γυναίκες αµείβονται γενικά λιγότερο α̟ό 

εκείνες ό̟ου οι άνδρες α̟οτελούν την ̟λειοψηφία. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υστερούν, 

όταν ̟ρόκειται για διοικητικές θέσεις και αντιµετω̟ίζουν ̟ερισσότερα εµ̟όδια και αντίσταση 

όταν ̟ροχωρούν µαζί στην ̟ορεία της σταδιοδροµίας τους. Το κλείσιµο της ψαλίδας µεταξύ 

των φύλων είναι µία α̟ό τις βασικές ανησυχίες ̟ου ε̟ισηµαίνεται και το ο̟οίο 

                                                 
96 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities,Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 
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̟εριλαµβάνεται στις στρατηγικές ̟λαίσιο για την ισότητα των φύλων. Η ίση αµοιβή µ̟ορεί να 

ε̟ιτευχθεί µόνο µε δράση σε όλα τα ε̟ί̟εδα, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων 

µερών και δίνοντας έµφαση σε όλους τους ̟αράγοντες ̟ου συνδυάζονται και δηµιουργούν 

τις διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων97.   

 

Σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ, οι µισθολογικές διαφορές λόγω φύλου είναι ̟ολύ µεγάλες. Κατά µέσο 

όρο η ̟λήρης α̟ασχόληση των γυναικών ̟ληρώνεται ̟ερί̟ου κατά ένα έκτο λιγότερο α̟ό τους 

άνδρες. Οι διαφορές αµοιβών µεταξύ των φύλων είναι κάτω α̟ό 15% σε µια σχετικά µεγάλη 

οµάδα χωρών. Οι µεγαλύτερες διαφορές ̟αρατηρούνται στην Ια̟ωνία και την Κορέα, ό̟ου η 

αµοιβή των γυναικών είναι κατά µέσο όρο 33%χαµηλότερη α̟ό τους άνδρες. Υ̟ό αυτές τις 

συνθήκες, δεν α̟οτελεί έκ̟ληξη ότι οι γυναίκες ̟ου ε̟ιθυµούν να ακολουθήσουν µια καριέρα 

συχνά α̟οφασίζουν να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας και να ̟αραµείνουν στο σ̟ίτι, 

ε̟ιτελώντας το ρόλο της µητέρας, εάν το οικογενειακό τους εισόδηµα το ε̟ιτρέ̟ει98.   

 

Στη συνέχεια θα δούµε κυβερνητικές ̟ρωτοβουλίες για εξάλειψη του χάσµατος αµοιβών. 

 
 
5.1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
 

Καλές ̟ρακτικές στην κατηγορία αυτή ̟εριλαµβάνουν ̟ερι̟τώσεις ό̟ου οι κυβερνήσεις  

θεσ̟ίζουν εθνική νοµοθεσία, συµ̟εριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας για την α̟ασχόληση, την 

α̟αγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και την ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων, 

αντιµετω̟ίζοντας έτσι τις ανισότητες µεταξύ των φύλων σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας, 

συµ̟εριλαµβανοµένης της εργασίας ̟ου σχετίζονται µε αυτά (Εσθονία, Ονδούρα, Ινδονησία,  

Μάλτα, Νορβηγία, Ρωσική Οµοσ̟ονδία και Νότια Αφρική) και καθιέρωσαν την αρχή της 

ισότητας των φύλων στην εθνική νοµοθεσία. Το Νε̟άλ, ακολουθεί το ίδιο µονο̟άτι, µε τις 

̟ροσ̟άθειες για να ̟εράσει νοµοθεσία για την ισότητα των δύο φύλων. Οι καλές ̟ρακτικές 

α̟ό τη Νορβηγία, τη Μάλτα και τη Μαλαισία ̟εριλαµβάνουν κυβερνητική ̟ολιτική και 

̟ρογράµµατα ̟ου ̟ροωθούν την ισότητα των ευκαιριών α̟ασχόλησης µέσω µιας ̟ολύ̟λευρης 

ή ολιστικής ̟ροσέγγισης, µε την αντιµετώ̟ιση της ισότητας και σε άλλες ̟τυχές της ζωής α̟ό 

την εργασία. Για ̟αράδειγµα, µε στόχο µια συγκεκριµένη ̟ολιτική - τις ̟οσοστώσεις, την 

̟ατρότητα - στους άνδρες, η νορβηγική κυβέρνηση βοηθά να κάνει τον ανα̟αραγωγικό ρόλο 

                                                 
97 European Commission(2007). Equal pay – Exchange of good practices. 

 
98 OECD(2007). Matching Work and Family Commitments. Issues, Outcomes, Policy Objectives and Recommendations    
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των γυναικών ̟ιο εύκολο να εκ̟ληρωθεί και συνε̟ώς στη βελτίωση του εργασιακού τους βίου. 

Στη Μάλτα, ο στόχος αυτός έχει ε̟ιτευχθεί στον τοµέα της υγείας µε την εισαγωγή των 

υ̟ηρεσιών φροντίδας των ̟αιδιών στο νοσοκοµείο. Ενώ στη Μαλαισία, µε χρηµατοδότηση της 

κυβέρνησης στηρίζονται οι ̟ρωτοβουλίες των εργοδοτών, ό̟ως η τηλεργασία, οι ο̟οίες 

ε̟ιτρέ̟ουν στους ανθρώ̟ους να εργάζονται α̟ό το σ̟ίτι τους - ένας άλλος τρό̟ος της ̟αροχής 

ευελιξίας και της εξισορρό̟ησης οικογενειακών ευθυνών µε τις α̟αιτήσεις της εργασίας. Η 

κυβέρνηση της Ονδούρας στοχεύει σε χαµηλότερα ε̟ί̟εδα αλφαβητισµού. Στη Μαλαισία, 

̟ροωθούνται έργα ̟ου αυξάνουν τα ε̟ί̟εδα του ψηφιακού αλφαβητισµού των γυναικών.  Το 

Εθνικό Κέντρο Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης α̟ευθύνεται τόσο σε θέµατα ̟αιδείας όσο και τις 

ανάγκες α̟ασχόλησης των γυναικών99.  

 

 Το  Υ̟ουργείο Υγείας της Αυστρίας, το Ινστιτούτο Ίσων Ευκαιριών της Σουηδίας και ο 

Συνήγορος Ίσων Ευκαιριών της Σουηδίας το 2000 υλο̟οίησαν το Έργο «Σύστηµα 

αξιολόγησης α̟αιτήσεων ε̟αγγελµάτων χωρίς διακρίσεις». Το έργο είχε στόχο την 

ανά̟τυξη µεθοδολογίας σε ε̟ιχειρήσεις για µείωση της ψαλίδας των µισθών µεταξύ των 

φύλων.  Θεωρούσαν ως ̟ιο σηµαντικό τη διαφάνεια και την αντικειµενική αιτιολόγηση, 

καθώς και το να λαµβάνονται υ̟όψη όλες οι σχετικές α̟αιτήσεις της δουλειάς (̟.χ. 

συναισθηµατικές α̟αιτήσεις, δεξιότητες ε̟ικοινωνίας). Ο αυστριακός οδηγός 

αξιολόγησης ̟αρουσιάστηκε στο ̟λαίσιο της αυστριακής ̟ροεδρίας της Ευρω̟αϊκής 

Ένωσης το 2006. Προτείνει µια α̟λο̟οιηµένη µέθοδο ̟ου δεν εισάγει διακρίσεις στη 

διαδικασία αξιολόγησης της εργασίας, µε στόχο τις ε̟ιχειρήσεις, ̟ροκειµένου να 

ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν ανισότητες.  

 

 Εξάλλου το βελγικό έργο EVA ήταν µια ̟ρωτοβουλία της Ε̟ιτρο̟ής Ίσων Ευκαιριών 

υ̟οστηριζόµενη α̟ό την Οµοσ̟ονδιακή Υ̟ηρεσία ∆ηµόσιας Α̟ασχόλησης, την 

Εργατική και Κοινωνική Υ̟ηρεσία ∆ιαβούλευσης, καθώς και το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο και είχε σκο̟ό τη βελτίωση της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών. 

Συµµετείχαν ε̟ίσης οι συντεχνίες CSC (χριστιανικά συνδικάτα), FGTB (General 

Federation of Belgian Labour) και CGSLB(General Confederation of Liberal Trade 

Unions of Belgium) σε αυτό το έργο, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει διάφορα στάδια κατά τη 

διάρκεια αρκετών ετών. Τα αρχικά του ονόµατος EVA σηµαίνουν 

αξιολόγηση(evaluation). Ο στόχος του έργου είναι η ̟αροχή βοήθειας για την εισαγωγή 

                                                 
99 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 
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ταξινοµήσεων των νέων ε̟αγγελµάτων και η ενθάρρυνση της αλλαγής ̟αρωχηµένων 

συστηµάτων. Η βασική αρχή ήταν η αύξηση της ευαισθητο̟οίησης των κοινωνικών 

εταίρων στα συστήµατα αξιολόγησης ̟ου είναι ουδέτερα ως ̟ρος το φύλο100.  

 

 Εξάλλου ο σουηδικός οδηγός "βήµατα ίσης αµοιβής» έχει α̟ευθείας ενσωµατωθεί στο δίκαιο 

της ισότητας και κάνει υ̟οχρεωτική την ̟αρακολούθηση των σχεδίων ισότητας στις 

ε̟ιχειρήσεις. Παρέχει µια µέθοδο ό̟ου ̟ροτείνονται διάφοροι τρό̟οι αξιολόγησης των θέσεων 

εργασίας για τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ό̟ου η αµοιβή µ̟ορεί να είναι ατοµική 

δια̟ραγµάτευση µεταξύ των ε̟ιµέρους εργαζοµένων και των εργοδοτών. Πολλοί τοµείς και 

ε̟ιχειρήσεις, ωστόσο, ήθελαν να δηµιουργήσουν µια δοµή, η ο̟οία να εξασφαλίζει ότι κάθε 

εργασία αµείβεται ̟ιο δίκαια, µε βάση την αξία της. Αυτό είναι εξάλλου το νόηµα της 

αξιολόγησης της εργασίας και της ταξινόµησης. Η αξιολόγηση της εργασίας καθιστά δυνατή 

την α̟όδοση αξίας σε κάθε θέση εργασίας και να µ̟αίνει σε µια σωστή σειρά. Στη συνέχεια, οι 

θέσεις εργασίας χωρίζονται σε οµάδες και η αµοιβή α̟οδίδεται σε κάθε οµάδα ή µια κλίµακα 

̟ου οδηγεί σε ̟ραγµατική δοµή ̟ληρωµής.  ∆ύο αρχές διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο σε 

αυτό το σύστηµα: ̟ρώτον, η φύση της εργασίας είναι το κριτήριο ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε στην 

αξιολόγηση εργασίας, εντελώς ανεξάρτητα α̟ό τις εγγενείς ιδιότητες του ατόµου ̟ου κάνει τη 

δουλειά, δηλαδή, αξιολογείται η εργασία και όχι το άτοµο ̟ου κατέχει τη θέση, δεύτερον, η 

αρχή της «ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας»,  καταβάλλεται η ίδια αµοιβή ό̟ου οι εργασίες 

κριθούν λίγο-̟ολύ ισοδύναµες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, κατά τη σύγκριση των "ανδρικών" 

και των "γυναικείων"  ε̟αγγελµάτων και εξηγεί γιατί ένα καλό σύστηµα αξιολόγησης της 

εργασίας είναι ένας α̟οτελεσµατικός τρό̟ος της εκ νέου αξιολόγησης της αµοιβής των 

γυναικών και της µείωσης του χάσµατος µεταξύ µισθών ανδρών και γυναικών. Κατά την 

ταξινόµηση των θέσεων εργασίας, µ̟ορεί να υ̟άρχουν διάφορες φάσεις, ανάλογα µε το 

σύστηµα, το ο̟οίο χρησιµο̟οιείται. Είναι σηµαντικό να υ̟άρχει στο µυαλό η ουδετερότητα 

των δύο φύλων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.  Οι ακόλουθες φάσεις µ̟ορούν να διακριθούν:  

• Περιγραφή της εργασίας - το ̟εριεχόµενο της εργασίας, ̟εριγράφεται µε µεγάλη ακρίβεια 

και µε όλες τις σηµαντικές συνιστώσες του.  

• Ανάλυση της εργασίας - οµοιόµορφη ανάλυση µε βάση την ̟εριγραφή. Κάθε εργασία έχει 

ταξινοµηθεί σύµφωνα µε µια σειρά α̟ό τα ίδια κριτήρια.  

                                                 
100 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
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• Αξιολόγηση της εργασίας: ο καθορισµός της αξίας της, µε βάση έναν ̟ίνακα αξιολόγησης.  

• Κατάταξη των θέσεων εργασίας - κατανοµή των θέσεων εργασίας σε οµάδες ισοδύναµων 

θέσεων εργασίας.   

Για ̟αράδειγµα, στο σουηδικό σύστηµα (̟αρόµοιο µε τα συστήµατα ̟ου ̟ροτείνονται στην 

Αυστρία και το Βέλγιο), καθορίζονται 3 κύρια ̟εδία:  

•∆εξιότητες: Εκ̟αίδευση/εµ̟ειρία, ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων, κοινωνικές δεξιότητες (ε̟ικοινωνία, 

συνεργασία, ενσυναίσθηση)  

• Ευθύνη: Για υλικούς ̟όρους και τις ̟ληροφορίες, για τους ανθρώ̟ους, για το σχεδιασµό, την 

ανά̟τυξη.  

•Οι συνθήκες εργασίας: φυσικές συνθήκες, ψυχολογικές κτλ  

 

Μεταξύ αυτών των διαφορετικών ̟αραγόντων, ορισµένοι έχουν σε γενικές γραµµές υ̟οτιµηθεί 

σε ̟αραδοσιακά συστήµατα (η ενσυναίσθηση, η ευθύνη για τους άλλους ανθρώ̟ους, ό̟ως για 

̟αράδειγµα οι άρρωστοι, ή τα ̟αιδιά) ή ακόµη και οι διανοητικές καταστάσεις (στρες, 

µονοτονία).  Ο κύριος στόχος της αξιολόγησης της εργασίας είναι να δηµιουργηθεί µια δοµή 

αµοιβών και να αιτιολογηθούν οι διαφορές αµοιβής. Η διαδικασία του σχηµατισµού αµοιβής 

̟ρέ̟ει, ωστόσο, να διακρίνεται σαφώς α̟ό τις φάσεις της ̟εριγραφής της εργασίας, της 

ανάλυσης και της αξιολόγησης. Ο καθορισµός µιας σχέσης µεταξύ των οµάδων ̟ου έχουν σχέση 

µε τις αµοιβές και τις οµάδες ̟ου έχουν σχέση µε τις θέσεις εργασίας α̟οτελεί µέρος µιας 

διαφορετικής διαδικασίας, δηλαδή των συλλογικών δια̟ραγµατεύσεων, η ο̟οία είναι ε̟ίσης 

σηµαντική, αλλά θα ̟ρέ̟ει να γίνει ξεχωριστά. Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας είναι µόνο 

ένας τρό̟ος για τον καθορισµό µέρους της αµοιβής, η ο̟οία σχετίζεται µε την εργασία µόνο. 

Πέρα α̟ό αυτό, υ̟άρχουν και άλλες µορφές αµοιβής, οι ο̟οίες κατ 'αρχήν, δεν έχουν τί̟οτα 

να κάνουν µε την αξιολόγηση εργασίας, ό̟ως το εύρος των ̟ληρωµών, η ̟αροχή µ̟όνους και 

η ε̟ι̟λέον ̟ληρωµή για την εκ ̟εριτρο̟ής εργασία, ή τις υ̟ερωρίες101. 

  

Είναι γενικά α̟οδεκτό ότι τα αναλυτικά συστήµατα αξιολόγησης της εργασίας ̟ροσφέρουν 

καλύτερες εγγυήσεις σε ότι αφορά την ουδετερότητα των φύλων α̟ό τα συστήµατα ̟ου 

βασίζονται σε συγκρίσεις α̟ό ισότιµες εργασίες και τη σειρά κατάταξης. Ο λόγος είναι ότι τα 

τελευταία διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να ε̟ηρεαστούν στις α̟οφάσεις α̟ό το φύλο ό̟ως 

βρίσκονται οι θέσεις εργασίας στη µισθολογική κλίµακα, α̟ό ό, τι συµβαίνει µε τα αναλυτικά 

                                                 
101 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
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συστήµατα, ό̟ου κάθε εργασία ̟ρέ̟ει να εξετάζεται συστηµατικά, σύµφωνα µε τα ίδια 

κριτήρια.  

Οι διακρίσεις λόγω φύλου µ̟ορούν να α̟οφευχθούν εάν:  

• το ̟εριεχόµενο της εργασίας ̟εριγράφεται µε ένα ουδέτερο ως ̟ρος το φύλο τρό̟ο (δεν 

αναφέρεται το φύλο στην ̟εριγραφή) 

• όλα τα σχετικά στοιχεία της εργασίας ̟εριγράφονται (δεν µ̟ορεί να αξιολογηθεί κάτι το 

ο̟οίο δεν ̟εριγράφεται) 

• η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας ̟ραγµατο̟οιείται µε ουδέτερο τρό̟ο (χωρίς να 

λαµβάνεται υ̟όψη κατά ̟όσο ε̟ιτελεί την εργασία µια γυναίκα ή ένας άντρας) 

• κάθε θέση α̟ασχόλησης εξετάζεται συστηµατικά σύµφωνα µε τα ίδια κριτήρια 

 • ̟αρακολουθούνται όλες οι φάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης και οι διαδικασίες ̟ου 

εφαρµόζονται σχολαστικά. Μόνο όταν έχουν όλους τους µηχανισµούς εντο̟ισµού της έµµεσης 

διάκρισης µ̟ορούν να α̟οφευχθούν ̟αγίδες στην αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και µ̟ορεί 

να οδηγήσει ̟ραγµατικά σε ίση αµοιβή για ίση εργασία102. 

 

 Στη ∆ανία υ̟άρχει ιστοσελίδα µε θέµα την ίση αµοιβή, η ο̟οία διευκολύνεται α̟ό το 

Υ̟ουργείο Α̟ασχόλησης. Ο δικτυακός τό̟ος συλλέγει ̟ληροφορίες και έρευνες για την 

ισότητα των αµοιβών στην αγορά εργασίας της ∆ανίας και ̟ροσφέρει συλλογή των 

ορθών ̟ρακτικών. Η συλλογή ̟εριλαµβάνει δεκα̟έντε ̟ερι̟τώσεις καλών ̟ρακτικών.  

Οι ̟αρεχόµενες ̟ληροφορίες βασίζονται σε ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις µε τα αρµόδια 

̟ρόσω̟α στις ε̟ιχειρήσεις. Για να συµµετάσχουν στη συλλογή των ορθών ̟ρακτικών, 

οι ε̟ιχειρήσεις ̟ρέ̟ει να ̟ροωθήσουν την ισότητα των αµοιβών στο χώρο εργασίας µε 

βάση τρία κριτήρια: Η ε̟ιχείρηση να αναγράφει τουλάχιστον µία α̟ό τις ̟τυχές ̟ου 

σχετίζονται µε το γενικό θέµα της ίσης αµοιβής, να έχουν εµ̟νευσµένη αξία για τους 

άλλους, και να ακολουθούν κά̟οιο είδος  συστηµατικής ̟ροσέγγισης. Η συλλογή 

θεωρείται ως α̟αραίτητο στοιχείο της ιστοσελίδας καθώς ̟αρέχει συγκεκριµένα 

εργαλεία για άλλες ε̟ιχειρήσεις. Η ιστοσελίδα είναι µια κύρια ̟ηγή ̟ληροφοριών για 

τις ίσες αµοιβές στη ∆ανία. 

 

 Φιλανδία: Μία καλή ̟ρακτική είναι το τριµερές µοντέλο του Προγράµµατος Equal Pay  

̟ου ξεκίνησε το 2006, το ο̟οίο διαχειρίστηκε το Υ̟ουργείο Κοινωνικών Υ̟οθέσεων και 

Υγείας. Στόχος του ήταν η µείωση στο έµφυλο χάσµα αµοιβών α̟ό 20% έως 15% µέχρι 

                                                 
102 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
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το 2015. Το ̟ρόγραµµα ήταν ένα κοινό ̟ρόγραµµα µεταξύ του ∆ηµοσίου και των 

κεντρικών οργανώσεων της αγοράς εργασίας (www.samapalkka.fi).  

 

 Το Βαρόµετρο «Ισότητα των Φύλων» είναι µια άλλη καλή ̟ρακτική στη Φινλανδία 

για την αντιµετώ̟ιση των στερεοτύ̟ων των φύλων και της ισότητας των φύλων. Η 

ισότητα των φύλων είναι µία α̟ό τις βασικές αξίες της φινλανδικής κοινωνίας, και το 

Βαρόµετρο Ισότητα των Φύλων ̟εριγράφει την ανά̟τυξή α̟ό το 1998-2008. Συνολικά 

τέσσερα βαρόµετρα έχουν διεξαχθεί µε ε̟ίκεντρο τις στάσεις και τις εµ̟ειρίες των 

ανθρώ̟ων ηλικίας 15-74 ετών. Οι εκθέσεις ̟εριγράφουν τις α̟όψεις των γυναικών και 

των ανδρών στην ισότητα των φύλων στην εργασία, τη µελέτη και την οικογένεια103.  

 

 Στην Ελλάδα, για τη µείωση των µισθολογικών διαφορών έχουν ληφθεί ̟ρολη̟τικά 

µέτρα σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα καθώς και τις ενώσεις των εργοδοτών. Ένα 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υ̟εγράφη µεταξύ του κράτους και των Εργοδοτικών 

Οργανώσεων, ̟ου στοχεύει στην κινητο̟οίηση του τοµέα των ε̟ιχειρήσεων υ̟έρ των 

ίσων ε̟αγγελµατικών ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και την εφαρµογή της ίσης 

αµοιβής στην ̟ράξη. Ε̟ι̟λέον, ένα Μνηµόνιο Συνεργασίας υ̟ογράφηκε µεταξύ της 

Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη µε στόχο την ̟ροώθηση της έµφυλης ισότητας των ευκαιριών µεταξύ των µελών 

των ε̟ιχειρήσεων του ∆ικτύου.  

 

 Εξάλλου ο  Σύλλογος «∆ικαιώµατα των Γυναικών» χορηγεί ετήσια βραβεία σε 

δηµοσιογράφους ̟ου ̟ροωθούν συστηµατικά την ισότητα των φύλων, και η Γενική 

Γραµµατεία Ισότητας έχει θέσει ένα ετήσιο βραβείο για κάθε άρθρο, έκθεση ή έρευνα 

̟ου αναδεικνύει και ̟ροωθεί το θέµα της ισότητας. 

 

 Ε̟ι̟λέον, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ε̟ιφορτιστεί µε τη λειτουργία της 

̟αρακολούθησης της εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην 

α̟ασχόληση, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα104.  

 

                                                 
103 Focus Consultancy(2009). Programme of Exchange of Good Practices on Gender Equality, SUMMARY 
REPORT: Gender stereotyping in Germany 
 
104 Focus Consultancy(2009). Programme of Exchange of Good Practices on Gender Equality, SUMMARY 
REPORT: Gender stereotyping in Germany 
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 Κύ̟ρος, ο  καθορισµός  κατώτατου  µισθού,  ο  ο̟οίος  ισχύει  για  ορισµένα  

ε̟αγγέλµατα (γραφείς ̟ωλητές, νοσηλευτικοί βοηθοί, βοηθοί ̟αιδοκόµοι, βοηθοί 

βρεφοκόµοι και σχολικοί  βοηθοί),  εκτός  α̟ό  τη  εισοδηµατική  ενίσχυση  των  

ε̟ηρεαζόµενων κατηγοριών γενικά, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ενθάρρυνση της 

α̟ασχόλησης των γυναικών  λόγω  του  µεγάλου  ̟οσοστού  γυναικών  ̟ου  

α̟ασχολούνται  στα καλυ̟τόµενα ε̟αγγέλµατα στον ιδιωτικό τοµέα.  

 

 Ε̟ίσης µε την ολοκλήρωση της µελέτης «Ανάλυση του Χάσµατος Αµοιβών µεταξύ 

Ανδρών και  Γυναικών στην Κύ̟ρο  και Πρακτικές Εισηγήσεις  για Μείωσή  του»  το 

Νοέµβριο του 2007,  ανα̟τύσσεται ένα  ολοκληρωµένο  Έργο  για  τη «Μείωση  του  

χάσµατος αµοιβών  µεταξύ  ανδρών  και  γυναικών»,  το  ο̟οίο  ̟εριλαµβάνει  

κατάρτιση  και εξειδίκευση  των  ε̟ιθεωρητών/τριών, ̟αρεµβάσεις  για  τη συµφιλίωση  

ε̟αγγελµατικής  και οικογενειακής  ζωής,  µέτρα  για  την  κατα̟ολέµηση  του  

διαχωρισµού σε «γυναικεία» και «ανδρικά»  ε̟αγγέλµατα,  εκστρατεία  ενηµέρωσης  

σχετικά µε την ισοµισθία και ετοιµασία εργαλείων  αξιολόγησης  των  θέσεων  εργασίας,  

ενθάρρυνση  των ε̟ιχειρήσεων  για  ̟ροώθηση  της  συµµετοχής  ̟ερισσότερων  

γυναικών  στην κατάρτιση και δια βίου µάθηση,  ε̟ιδότηση  του κόστους σχεδιασµού 

και  εφαρµογής σχεδίων  ισότητας  α̟ό  τις  ε̟ιχειρήσεις  και  ̟εραιτέρω  στήριξη  των  

γυναικών ε̟ιχειρηµατιών. Το έργο ξεκίνησε το 2011 και αναµένεται να ολοκληρωθεί το 

2015105.   

 

 Στη Γαλλία, ο µέσος όρος των ανισοτήτων εκτιµάται σε ̟ερί̟ου 20%. Αντιµέτω̟οι µε 

τα ̟ενιχρά α̟οτελέσµατα ̟ου λαµβάνονται στον τοµέα αυτό, ψηφίστηκε ένας νέος 

νόµος στις 23 Μαρτίου του 2006, καθιστώντας υ̟οχρεωτική τη δια̟ραγµάτευση για το 

µισθολογικό χάσµα µεταξύ των φύλων, µε την α̟ειλή ε̟ιβολής κυρώσεων, ακόµη 

µεγαλύτερη το 2010 (̟ρόστιµο βάσει του συνολικού µισθολογικού κόστους για τις 

ε̟ιχειρήσεις ̟ου δεν έχουν ̟ροβεί σε δια̟ραγµατεύσεις). Α̟ό τότε, µερικές 

                                                 
105 Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Kύ̟ρου.  Εθνική Έκθεση 
για τις Στρατηγικές Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 2008 -  2010  
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ε̟ιχειρήσεις έχουν δεσµευτεί για τη µείωση του µισθολογικού χάσµατος. Πρόκειται ως 

ε̟ί το ̟λείστον για µεγάλες ε̟ιχειρήσεις106.  

 

 Ο συνήγορος Ίσων Ευκαιριών της Σκοτίας υλο̟οίησε το Έργο "Γεφύρωση χάσµατος 

µισθών" της Ανα̟τυξιακής Σύµ̟ραξης EQUAL, µε τη συµµετοχή (µεταξύ άλλων)της 

κυβέρνησης της Σκοτίας, της σκοτσέζικης συνδικαλιστικής οργάνωσης Scottish Trades 

Union Congress (STUC) και εκ̟ροσώ̟ων των εργοδοτών107. Το έργο υλο̟οιήθηκε το 

2002 και µέσω µιας στρατηγικής στόχευαν στην αντιµετώ̟ιση του έµφυλου χάσµατος 

αµοιβών στη Σκωτία.  Το 2001, η µέση διαφορά µεταξύ των γυναικών και των µισθών 

των ανδρών στη Σκωτία ήταν 19%. Σε ορισµένους τοµείς, αυτή η διαφορά αυξήθηκε 

δραµατικά. Για ̟αράδειγµα, η διαφορά αµοιβών ήταν 55% στον τρα̟εζικό τοµέα, τη 

χρηµατοδότηση και την ασφάλιση. Οι γυναίκες είχαν ε̟ηρεαστεί α̟ό τη χαµηλότερη 

αµοιβή ̟ου διατίθεται στην εργασία µε µερική α̟ασχόληση, καθώς το 83% των 

εργαζοµένων µερικής α̟ασχόλησης είναι γυναίκες. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στη 

δηµιουργία της εταιρικής σχέσης “close the gap” ̟ου χρηµατοδοτήθηκε α̟ό την 

Κοινοτική Πρωτοβουλία ̟ρόγραµµα EQUAL α̟ό το 2002 µέχρι το 2005. Οι ε̟ιµέρους 

στόχοι της στρατηγικής ήταν οι εξής:  

• να συµµετάσχουν οι εργοδότες και να διενεργούν ελέγχους αµοιβών 

• να ενθαρρύνουν α̟οτελεσµατικά σχέδια δράσης για την κατα̟ολέµηση της ανισότητας στις 

αµοιβές 

• συµµετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων στη λήψη α̟οφάσεων για ίση αµοιβή ως 

̟ροτεραιότητα  

• ενδυνάµωση των γυναικών να αµφισβητήσουν τις διακρίσεις στις αµοιβές.  

Ανα̟τύχθηκε ένα µοντέλο µε 5 βήµατα για τη διαδικασία ε̟ανεξέτασης των αµοιβών στις 

ε̟ιχειρήσεις, ̟ου ορίζονται σε ένα σύνολο εργαλείων http://www.eoc.org.uk/PDF/epk.pdf ). 

Αυτή η διαδικασία βοηθά τους οργανισµούς να δοκιµάζουν τις δοµές ̟ληρωµών τους και να 

εξασφαλίζουν ότι δεν εισάγουν διακρίσεις. Η αναθεώρηση ̟ρέ̟ει να έχει τη συµµετοχή και 

στήριξη των διευθυντικών στελεχών ̟ου έχουν την εξουσία να ̟ροβούν στις α̟αραίτητες 

αλλαγές. Τα ̟έντε βήµατα στη διαδικασία της ̟ροτεινόµενης αναθεώρησης ̟ληρωµών είναι τα 

εξής: 

                                                 
106 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
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107 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
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• Λήψη α̟οφάσεων σχετικά µε το ̟εδίο της ε̟ανεξέτασης και των δεδοµένων ̟ου α̟αιτούνται  

• Προσδιορισµός θέσεων ό̟ου οι γυναίκες και οι άνδρες ε̟ιτελούν εργασία ίσης αξίας: ό̟ως η 

όµοια εργασία, εργασία ̟ου θεωρείται ισοδύναµη, ή για εργασία ίσης αξίας (µε τη χρήση της 

µεθόδου αξιολόγησης των α̟αιτήσεων της εργασίας) 

•Συλλογή δεδοµένων ̟ληρωµών για να εντο̟ιστούν τα κενά 

• Ε̟ανεξέταση και ̟αρακολούθηση, ότι οι µισθολογικές διαφορές είναι ελεύθερες α̟ό έµφυλες 

ή άλλες διακρίσεις: 

• Ανά̟τυξη ενός σχεδίου δράσης για την ίση αµοιβή, αν οι µισθολογικές διαφορές δεν είναι 

α̟αλλαγµένες α̟ό διακρίσεις.    

Ε̟ίσης δόθηκαν συµβουλές στους εργοδότες ως ̟ρος το ̟ώς θα εφαρµόσουν σχέδιο για την 

ισότητα αµοιβών και 4 σαφείς συστάσεις ̟ου συνοδεύονται α̟ό ε̟εξηγηµατικά σηµειώµατα:  

-Παροχή ίσης αµοιβής 

-Αλλαγή των ̟ολιτικών α̟οδοχών και των ̟ρακτικών ̟ου συµβάλλουν στην άνιση αµοιβή  

- Εισαγωγή µιας ̟ολιτικής ίσων αµοιβών 

- Συνεχής ̟αρακολούθηση των α̟οτελεσµάτων της αµοιβής κατά φύλο108.  

 

 Η Πορτογαλική Ε̟ιτρο̟ή για την Ισότητα στην Εργασία και την Α̟ασχόληση (CITE), 

εθνικός φορέας για την ισότητα της χώρας συνεργάστηκε µε αντίστοιχους φορείς στην 

Ιρλανδία, Νορβηγία, Ιταλία και το Λουξεµβούργο και υλο̟οίησε το Έργο «Η εξασφάλιση 

ίσων δικαιωµάτων αµοιβής– Νοµοθεσία και µηχανισµοί για τη διασφάλιση µεγαλύτερης 

̟ροστασίας», το 2002. Εξήγησαν µε ̟ολλούς λόγους τις δυσκολίες ̟ροσβολής των 

διαφορών στις αµοιβές. Αυτά ̟εριλαµβάνουν:  

• έλλειψη ̟ληροφόρησης µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τα υφιστάµενα δικαιώµατα 

• ̟αραβιάσεις των συµβάσεων εργασίας 

• δυσκολίες στον ̟ροσδιορισµό και στην ταξινόµηση των κατηγοριών θέσεων εργασίας σε 

συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις 

•  ̟ροβλήµατα στην ισορρο̟ίας µεταξύ του δικαιώµατος ίσης αµοιβής και το δικαίωµα στην 

ισορρο̟ία ε̟αγγελµατικής και οικογενειακής ζωής  

 •οι εργοδότες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δίνουν διαφορετικές ερµηνείες των εννοιών 

της άµεσης και έµµεσης διάκρισης 

 • δυσκολία στην εφαρµογή της αρχής σε δικαστικό ε̟ί̟εδο.  
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                         Οι εταίροι ανέλυσαν τις ̟ερι̟τώσεις ορθής ̟ρακτικής ̟ου είχαν εντο̟ιστεί και ̟ρότειναν 

νοµοθετικές κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις για τη βελτίωση της ισότητας των αµοιβών 

στο νοµικό ̟λαίσιο. Σχεδίασαν ένα εκ̟αιδευτικό σεµινάριο ευαισθητο̟οίησης, το ο̟οίο 

α̟ευθύνθηκε σε ε̟αγγελµατίες υ̟εύθυνους/ες για την εφαρµογή της νοµοθεσίας για ίσες 

α̟οδοχές. Συµµετείχαν δικαστές και εισαγγελείς, εκ̟αιδευτικοί, δικηγόροι,  ε̟ιθεωρητές/τριες 

εργασίας και δια̟ραγµατευτές/τριες  συλλογικών δια̟ραγµατεύσεων. Περί̟ου 50 άνθρω̟οι 

α̟ό αυτή την οµάδα-στόχο ε̟ιλέχθηκαν να ̟αρακολουθήσουν το σεµινάριο ̟άνω α̟ό τρεις 

ηµέρες. Ανέ̟τυξαν ένα εγχειρίδιο ̟ου α̟ευθύνεται σε ε̟ιθεωρητές/τριες εργασίας, δικαστικούς 

και άλλους/ες ε̟αγγελµατίες στον τοµέα της εργασίας και της α̟ασχόλησης 

Οι ̟ροτάσεις τους ̟εριλάµβαναν: 

• την αύξηση της ευαισθητο̟οίησης και εκστρατείες ̟ου ̟ροσφέρουν κατάρτιση σε 

θέµατα ισότητας των φύλων για τους κοινωνικούς εταίρους και τους 

δια̟ραγµατευτές 

• την εφαρµογή καλών ̟ρακτικών στις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις 

• την αύξηση της ευαισθητο̟οίησης σχετικά µε την ισότητα των αµοιβών µεταξύ των 

νοµικών και ε̟ο̟τικών οργάνων 

• την εισαγωγή νέων ρυθµιστικών µέσων 

Οι συµµετέχοντες/ουσες υ̟ογράµµισαν ε̟ίσης τη σηµασία των συλλογικών δια̟ραγµατεύσεων 

και τρό̟ους εναλλακτικής ε̟ίλυσης των διαφορών109. 

 

 Το Γερµανικό Οµοσ̟ονδιακό Υ̟ουργείο Οικογενειακών Υ̟οθέσεων, οργάνωσε ένα 

συνέδριο ίσης αµοιβής στο Βερολίνο τον Ιούνιο του 2002 σε συνεργασία µε τους εταίρους 

της, την ολλανδική και την Ιρλανδική Κυβέρνηση, υλο̟οιώντας το Έργο «Μοντέλα και 

̟ρωτοβουλίες για την ίση αµοιβή», τα έτη 2001-2002.  Περί̟ου 300 εµ̟ειρογνώµονες α̟ό 

19 διαφορετικά κράτη µέλη συνέβαλαν στη συζήτηση. Οι διοργανωτές στόχευαν να 

αυξηθεί η ευαισθητο̟οίηση για την ίση αµοιβή και για το σηµαντικό ρόλο των 

συστηµάτων αξιολόγησης της εργασίας στην ̟ρόληψη των µισθολογικών διαφορών 

µεταξύ ανδρών και γυναικών.  

Κυκλοφόρησαν ένα κατάλογο µε 10 ερωτήσεις ̟ου ̟εριλάµβανε τα ακόλουθα:  

• Το σύστηµα αµοιβής εισάγει διακρίσεις µεταξύ των εργαζοµένων µε βάση τις ώρες εργασίας ή 

το είδος της σύµβασης; 
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• Τα κριτήρια ̟ου χρησιµο̟οιούνται για την κατάταξη των εργαζοµένων στην κλίµακα των 

µισθών είναι  µη σεξιστικά; 

• Το σύστηµα ̟αρέχει εγγύηση ίσης αµοιβής για άνδρες και γυναίκες; 

• Οι αυξήσεις µισθών είναι ίσες για ̟αρόµοιες θέσεις εργασίας; 

• Οι άνδρες και οι γυναίκες είναι εξίσου ε̟ιλέξιµοι/ες για ̟ρόσθετες ̟αροχές; 

• Οι άνδρες και γυναίκες είναι εξίσου ε̟ιλέξιµοι/ες για α̟οζηµίωση; Και ισχύει και για 

τους/τις εργαζόµενους/ες µερικής α̟ασχόλησης; 

• Οι άνδρες και γυναίκες είναι εξίσου ε̟ιλέξιµοι/ες για τυχαία συµ̟ληρώµατα, ε̟ιδόµατα ή 

µ̟όνους;  

Τέλος δηµοσιεύθηκε ένας Κώδικας ̟ρακτικής για την εφαρµογή της ίσης αµοιβής για εργασία 

ίσης αξίας για άνδρες και γυναίκες, διαθέσιµος στα Αγγλικά και Γερµανικά. Καθοδηγούσε τους 

εργοδότες και τα συνδικάτα σχετικά µε την εισαγωγή και διατήρηση της ισότητας των αµοιβών 

στις εταιρείες τους και ̟αρέχει τα βήµατα, τα εργαλεία και τα µέσα για την ε̟αλήθευση και την 

εφαρµογή της ίσης αµοιβής. Θυµίζει στους εργοδότες και στα συνδικάτα ότι η ίση αµοιβή δεν 

είναι µια εθελοντική χειρονοµία, αλλά συνιστά νοµική υ̟οχρέωση. Ο κώδικας ορθής 

̟ρακτικής και οι εκθέσεις είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου (www.bmfsfj.de) 

στα Αγγλικά και Γερµανικά110. 

 

 Το Ινστιτούτο Γυναικών του Ισ̟ανικού Υ̟ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υ̟οθέσεων, σε συνεργασία µε διάφορα ̟ανε̟ιστήµια στην Ισ̟ανία, καθώς και του 

Πανε̟ιστηµίου του Ηνωµένου Βασιλείου του Leeds και το Πανε̟ιστήµιο της Φινλανδίας 

στο Ελσίνκι υλο̟οίησε το Έργο «ISOS - οι µισθολογικές διαφορές µεταξύ γυναικών και 

ανδρών και αξιολόγηση εργασίας» τα έτη 2001-2003. Έθεσαν ως στόχο την εξέταση της 

σχέσης µεταξύ των διακρίσεων λόγω φύλου των µισθών και των χαρακτηριστικών µιας 

εργασίας. Το ̟ρόγραµµα ξεκίνησε µε δύο έρευνες για να ανακαλύψουν τις α̟όψεις των 

εργοδοτών και των εργαζοµένων. Τα α̟οτελέσµατα α̟οκάλυψαν ένα υψηλότερο 

µισθολογικό χάσµα γυναικών και ανδρών στην Καταλονία α̟ό ό,τι στην υ̟όλοι̟η 

Ισ̟ανία. Εξήγησαν αυτό α̟ό το γεγονός ότι οι άνδρες κέρδισαν ένα υψηλότερο ωροµίσθιο 

στην Καταλονία και ότι οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε κλάδους δραστηριότητάς ̟ου 

είχαν τους χαµηλότερους µισθούς. Μια άλλη µελέτη συνέκρινε σε ̟ολλές ευρω̟αϊκές χώρες 

τη σχέση µεταξύ των χαρακτηριστικών των θέσεων εργασίας και των µισθών ̟ου 

καταβάλλονται για να ̟ροσδιορίσει αν υ̟ήρχαν διαφορές για τις γυναίκες και τους 
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άνδρες. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συµ̟έρασµα ότι τα χαρακτηριστικά της εργασίας εξηγούσαν 

ένα σηµαντικό ̟οσοστό των µισθολογικών διαφορών γυναικών και ανδρών. Σε όλες τις χώρες ̟ου 

αναλύθηκαν, οι εργοδότες κατέβαλλαν στους άνδρες µεταξύ 5% και 30% ̟ερισσότερο α̟ό 

τις γυναίκες.  Με βάση τα α̟οτελέσµατα της έρευνας, οι εταίροι δηµιούργησαν δύο 

̟ρογράµµατα ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών: ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των θέσεων 

εργασίας και ένα για να βοηθήσει τους εργοδότες να εντο̟ίζουν διακρίσεις στις 

ε̟ιχειρήσεις τους. Το εργαλείο αξιολόγησης της εργασίας, ̟ου ονοµάζεται ISOS, ε̟ιτρέ̟ει 

στο/στη χρήστη/στρια να αξιολογήσει τις θέσεις εργασίας όλων των οργανισµών 

εξασφαλίζοντας ίσες αµοιβές για εργασία ίσης αξίας. Ο/η χρήστης/στρια έ̟ρε̟ε να 

συµ̟ληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο ̟ου ̟εριγράφει µια εργασία. Ο/η χρήστης/στρια θα 

µ̟ορούσε να είναι µια ε̟ιθεωρήτρια εργασίας, ένας/µια δικαστής, µια συνδικαλιστική 

οργάνωση ή ένας/µια εκ̟ρόσω̟ος των εργαζοµένων, ή ένας/µια εργαζόµενος/η. Με λίγα 

λόγια, ό̟οιος/α  ε̟ιθυµεί να συγκρίνει δύο θέσεις εργασίας ίσης αξίας. Ένα δεύτερο 

̟ρόγραµµα του έργου ονοµαζόταν «ADSSE» (Ανάλυση µισθολογικών διαφορών µεταξύ 

των φύλων στις ε̟ιχειρήσεις). Βοηθά το/τη χρήστη/στρια να εντο̟ίσει αν µια εταιρεία 

έχει διακριτική δοµή στους µισθούς. Για να αναλύσει µια θέση εργασίας, ο/η χρήστης 

/στρια τροφοδοτεί τα φύλλα µε τα δεδοµένα αµοιβών των εργαζοµένων, καθώς και 

ορισµένες ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες. Το ADSSE συγκρίνει στη συνέχεια τη διάρθρωση 

µισθών κατά κατηγορία, το είδος του ε̟αγγέλµατος και το σκορ αξιολόγησης καταδεικνύει 

αν υ̟άρχουν διαφορές στις αµοιβές µεταξύ γυναικών και ανδρών και α̟οκαλύ̟τει 

̟ρακτικές ̟ου εισάγουν διακρίσεις. Οι εταίροι ̟αρουσίασαν την έρευνά τους και τα δύο 

εργαλεία αξιολόγησης ηλεκτρονικά σε ευρω̟αϊκό συνέδριο ̟ου διοργανώθηκε στη 

Μαδρίτη111.  

 

 Το Νορβηγικό Κέντρο για την Ισότητα των Φύλων, ένας κρατικός φορέας, µε  εταίρους 

την Αυστρία, τη ∆ανία, την Ελλάδα, την Ισλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο διερεύνησαν 

τα αίτια της συνεχιζόµενης διαφοράς στις αµοιβές και ̟ρότειναν βελτιώσεις, 

υλο̟οιώντας το Έργο «Towards the closing of the gender pay gap» α̟ό το 2001 µέχρι το 

2003. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι στατιστικές έδειχναν ότι οι γυναίκες κέρδιζαν 25% λιγότερο 

α̟ό τους άνδρες και 14% λιγότερο στο δηµόσιο τοµέα. Στη Νορβηγία, οι γυναίκες 

̟λήρους α̟ασχόλησης κέρδιζαν 14,5% λιγότερα α̟ό τους άνδρες. Το µοτίβο ήταν το ίδιο 

µε τις άλλες χώρες εταίρους: 18% στη ∆ανία, 33% στην Αυστρία, και 19,4% στο Ηνωµένο 
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Βασίλειο. Αυτή η διαφορά στις αµοιβές συνεχιζόταν ̟αρά την εισαγωγή νοµοθεσίας ̟ου 

α̟αγόρευε τις διακρίσεις στην αµοιβή σε όλες τις ευρω̟αϊκές χώρες. Ένα α̟ό τα ̟ρώτα 

καθήκοντα του έργου ήταν να φέρει τους εργοδότες  και τα συνδικάτα κοντά. Σε κάθε 

χώρα, δηµιούργησε οµάδες εργασίας για να ανοίξει ένα διάλογο µε κυβερνητικούς 

αξιωµατούχους, οργανώσεις της ισότητας και  ερευνητές/τριες. Στη συνέχεια, έθεσε ως 

στόχο να αναλύσει τις δοµές αµοιβής σε τρία διαφορετικά ε̟αγγέλµατα: δάσκαλοι, 

µηχανικοί, αλιεία ή η µετα̟οιητική βιοµηχανία. ∆ιάφοροι λόγοι οδήγησαν στην ε̟ιλογή 

των ε̟αγγελµάτων ̟ου καλύ̟τονταν α̟ό το έργο. Οι ̟ερισσότεροι µηχανικοί είναι 

άνδρες και, στον ιδιωτικό τοµέα, οι µισθολογικές διαφορές είναι µεγάλες. Η αλιεία ή η 

µετα̟οιητική βιοµηχανία έχει ̟ολλή ανειδίκευτο ̟ροσω̟ικό, συχνά χαµηλόµισθο. Κάθε 

χώρα ετοίµασε µια εθνική έκθεση για τα ̟ορίσµατά της και το Νορβηγικό Ινστιτούτο τις 

χρησιµο̟οίησε ως βάση για να εκ̟ονήσει µια συγκριτική έκθεση. ∆ηµιούργησαν την 

ιστοσελίδα www.likestilling.no/genderpaygap  και το έργο δηµοσίευσε µια ̟ερίληψη 

των ̟ορισµάτων της για κάθε ε̟άγγελµα και εξέδωσε συστάσεις της για να κλείσει το 

χάσµα αµοιβών µεταξύ των φύλων. Η έρευνα βρήκε δύο κύριους λόγους για τις 

διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων: Τον έµφυλο ε̟αγγελµατικό  διαχωρισµό σε 

όλα τα ε̟αγγέλµατα, τις ε̟ιχειρήσεις και τις θέσεις και το γεγονός ότι υ̟ήρχαν 

υψηλότερες µισθολογικές διαφορές σε ανδροκρατούµενες θέσεις εργασίας. Ε̟ίσης 

διαφάνηκε ότι οι αντρικές δεξιότητες αµείβονταν καλύτερα α̟ό τις γυναικείες. Το 

έργο εξέ̟ληξε µε την ανακάλυψη κά̟οιων τάσεων. Βρήκαν ότι η υψηλή συµµετοχή 

στην αγορά εργασίας θα µ̟ορούσε να αυξήσει το χάσµα αµοιβών µεταξύ των φύλων, 

γιατί ο ε̟αγγελµατικός διαχωρισµός είναι υψηλότερος µεταξύ των χωρών µε υψηλή 

συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Προειδο̟οίησαν ότι η ενθάρρυνση των 

γυναικών να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ̟ρέ̟ει να υ̟οστηρίζεται α̟ό µέτρα 

συµφιλίωσης οικογένειας κι εργασίας. Τέτοιου είδους ̟ολιτικές, ό̟ως ισχυρίστηκαν, θα 

αύξαναν το ̟οσοστό των γυναικών ̟ου είναι ̟ρόθυµες να ε̟ενδύσουν σε δεξιότητες στην 

αγορά εργασίας και  σε άλλες δραστηριότητες. Φάνηκε όµως ότι και αυτά τα µέτρα 

µ̟ορεί να α̟οτύχουν. Για ̟αράδειγµα, οι φιλικές ̟ρος την οικογένεια ̟ολιτικές ̟ου 

εισήγαγε µια ε̟ιχείρηση µηχανικής του Ηνωµένου Βασιλείου µε ̟ροσαρµογή των ωρών 

εργασίας στις ανάγκες των εργαζοµένων, ̟αρέχοντάς τους τη δυνατότητα να 

̟αραµείνουν στην εργασία, είχε αρνητική ε̟ί̟τωση όσον αφορά στις αµοιβές, αφού 

̟ερισσότερες γυναίκες εργαζόµενες χρησιµο̟οιούσαν αυτή την ευελιξία, εργαζόµενες 

λιγότερες ώρες ̟ου σήµαινε συχνά ̟ιο αργή εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους112. Ο 

                                                 
112 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 



  
 

89 

∆ηµόσιος τοµέας αναδείχθηκε νικητής στις έξι χώρες ̟ου έ̟αιρναν µέρος, αφού το χάσµα 

αµοιβών µεταξύ των φύλων ήταν χαµηλότερο στο δηµόσιο τοµέα α̟ό τον ιδιωτικό. Τα 

κεντρικά συστήµατα δια̟ραγµάτευσης, συχνά τα τυ̟ο̟οιηµένα συστήµατα αµοιβών, 

καθώς και οι ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις θα µ̟ορούσαν να το εξηγήσουν αυτό. 

Σε συνδυασµό µε τον ε̟αγγελµατικό διαχωρισµό των φύλων, το έργο ̟ροέβλεψε ότι η 

εξέλιξη αυτή θα µ̟ορούσε να συµβάλει στη διεύρυνση του χάσµατος αµοιβών µεταξύ των 

φύλων. Ωστόσο, αυτό θα ε̟ηρέαζε λιγότερο το υψηλά ειδικευµένο εργατικό δυναµικό, 

αφού δεν υ̟άρχει έντονος ε̟αγγελµατικός διαχωρισµός113. 

 

 Το Υ̟ουργείο για την Ισότητα των Ευκαιριών του Λουξεµβούργου σε συνεργασία µε 

την Ευρω̟αϊκή Συνοµοσ̟ονδία Συνδικάτων (ETUC) και φορείς ισότητας στην 

Πορτογαλία και το Βέλγιο συντόνιζε το Έργο «Ισότητα των µισθών, µια ̟ρόκληση της 

δηµοκρατικής και οικονοµικής ανά̟τυξης», α̟ό το 2001-2003. Το 1999, η κυβέρνηση 

του Λουξεµβούργου κατέστησε υ̟οχρεωτική την ενσωµάτωση ενός σχεδίου ισότητας 

κατά τη δια̟ραγµάτευση συλλογικών συµβάσεων. ∆ύο χρόνια αργότερα, οι 

εργοδότες, τα συνδικάτα και η κυβέρνηση συµφώνησαν σε ένα Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για την Α̟ασχόληση ̟ου ̟εριλάµβανε κατα̟ολέµηση των ανισοτήτων στις 

αµοιβές. Το έργο αυτό υ̟οβλήθηκε για να εξετάσουν ̟ιο ̟ροσεκτικά το  µισθολογικό 

χάσµα της χώρας. Το έργο ̟ραγµατο̟οίησε δύο µελέτες σχετικά µε την ισότητα των 

αµοιβών στο Λουξεµβούργο. Αυτές ̟αρείχαν στατιστικά στοιχεία για διαφορές στις 

αµοιβές στη βιοµηχανία και τις υ̟ηρεσίες µε τις γυναίκες να ̟ληρώνονται 28% λιγότερο 

α̟ό τους άντρες συναδέλφους τους. Στο έργο ̟ήραν µέρος 29 εταίροι, 

συµ̟εριλαµβανοµένων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, εµ̟ορικών 

ε̟ιµελητηρίων και υ̟ουργείων για να διερευνήσουν γιατί υ̟ήρχε αυτή η διαφορά στις 

αµοιβές και τα µέτρα ̟ου µ̟ορούσαν να ληφθούν για το σκο̟ό αυτό. ∆ιοργάνωσε 

σεµινάρια µε στόχο τους εργοδότες και τα συνδικάτα. Ήθελε να διερευνήσει µαζί τους 

̟ώς βλέ̟ουν το ̟ρόβληµα αυτό και το εύρος των µέτρων ̟ου θα µ̟ορούσαν να 

αναλάβουν για την αντιµετώ̟ισή του. Το ̟ρώτο εργαστήρι έγινε µε τους εργοδότες 

µόνο για να εξηγήσουν την ά̟οψή τους για το ̟ρόβληµα. Το δεύτερο εργαστήρι έγινε 

µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για να δώσουν το όραµά τους. Στη συνέχεια έφεραν 

και τους δυο εταίρους µαζί σε ένα κοινό τρίτο εργαστήρι για µια ανταλλαγή α̟όψεων. 

Το κοινό εργαστήρι έφερε κοινές θέσεις και ̟ροτάσεις για σχέδιο δράσης. Το σχέδιο 
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δράσης ̟ρότεινε αλλαγές σε διαρθρωτικό ε̟ί̟εδο, ό̟ως η αξιολόγηση του νόµου της 

γονικής άδειας και ̟εραιτέρω δράσεις ευαισθητο̟οίησης και κατάρτισης. Για τους 

χώρους εργασίας, ̟ροτάθηκε να εισαχθούν ουδέτερα ̟ρος το φύλο συστήµατα 

αξιολόγησης. Πρόσθετα µέτρα ήταν να διερευνηθεί ̟εραιτέρω η τηλε-εργασία, η 

κατανοµή εργασίας και ηµερήσιας φροντίδας. Σε συνεργασία µε τους εργοδότες και τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, το έργο οργάνωσε ένα κύκλο ευρω̟αϊκών διασκέψεων για 

την ισότητα των αµοιβών. Το έργο ̟αρήγαγε ε̟ίσης ένα τηλεο̟τικό σ̟οτ ̟ου 

̟ροβλήθηκε σε συγκεκριµένες εταιρείες, αλλά και στο ευρύ κοινό, στην τηλεόραση και 

σε σινεµά του Λουξεµβούργου. ∆ηµοσίευσε έκθεση µε βάση τα συνέδρια και  έκθεση µε 

βέλτιστες ̟ρακτικές µε τίτλο: «οι ανισότητες στις αµοιβές µεταξύ ανδρών και γυναικών 

εξακολουθούν να υ̟άρχουν;» Το τηλεο̟τικό σ̟οτ, τα φυλλάδια, το ̟ρόγραµµα δράσης 

και οι βέλτιστες ̟ρακτικές είναι διαθέσιµες στα γαλλικά και γερµανικά στην ιστοσελίδα 

του Υ̟ουργείου: www.mega.public.lu114 

 

 Στην Ιρλανδία το Υ̟ουργείο ∆ικαιοσύνης σε συνεργασία µε την Ε̟ιτρο̟ή Ισότητας 

της Βόρειας  Ιρλανδίας, τη Μονάδα Ισότητας της Φιλανδίας και το Υ̟ουργείο 

Α̟ασχόλησης της Σουηδίας υλο̟οίησε το Έργο «Ανά̟τυξη τοµεακών στρατηγικών για 

την αντιµετώ̟ιση των µισθολογικών διαφορών λόγω φύλου» α̟ό το 2001-2003.  Οι 

εταίροι ε̟ιλέγηκαν α̟ό το λιανικό εµ̟όριο και τα τρόφιµα, ε̟ειδή χαρακτηρίζονται 

ως χαµηλά αµειβόµενοι τοµείς και έχουν ένα υψηλό ̟οσοστό γυναικών εργαζοµένων. 

Έγιναν οι εθνικές και συγκριτικές εκθέσεις και δηµοσιεύτηκαν. Κάθε εταίρος ανέλυσε 

τους ε̟ιλεγµένους τοµείς στη χώρα τους. Το έργο βασίστηκε σε ένα υφιστάµενο ̟ροφίλ 

µε χαρτογράφηση των γυναικών σε κάθε τοµέα και στην κωδικο̟οίηση των 

διαδικασιών εργασίας, τις ̟ρακτικές και τις α̟οδοχές. ∆ηµοσιεύτηκαν τα 

α̟οτελέσµατα για κάθε χώρα ξεχωριστά σε εθνικό ε̟ί̟εδο µε εθνικές εκθέσεις, καθώς 

και συστάσεις για την αντιµετώ̟ιση των διαφορών στις α̟οδοχές. Χρησιµο̟οιώντας 

τα εθνικά στοιχεία, ο συντονιστής του έργου ετοίµασε µια συγκριτική έκθεση ̟ου 

συγκεντρώνει τα συµ̟εράσµατα και τις συστάσεις. Παρουσίασαν τα α̟οτελέσµατά 

τους σε µια διεθνή διάσκεψη στο ∆ουβλίνο, ό̟ου το ̟αρακολούθησαν οι εργοδοτικές, 

οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι φορείς χάραξης ̟ολιτικής και οι ε̟αγγελµατίες 

ισότητας των φύλων. Βρέθηκε ένοχος ο ε̟αγγελµατικός διαχωρισµός  και η συγκριτική 

ανάλυση ε̟ιβεβαίωσε ότι το χάσµα αµοιβών µεταξύ των φύλων είναι ευρέως 
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διαδεδοµένο και ε̟ίµονο. ∆ια̟ίστωσαν ε̟ίσης ότι το µέγεθος του χάσµατος των 

αµοιβών ̟οικίλλει ανάλογα µε τον κλάδο. Ήταν µικρότερη σε τοµείς ό̟ως η 

̟ληροφορική, ό̟ου οι γυναίκες εκ̟ροσω̟ούνται σε µικρότερο ̟οσοστό του 

συνολικού εργατικού δυναµικού, καθώς και σηµαντικά µεγαλύτερη στον τοµέα 

λιανικής, ό̟ου οι γυναίκες εκ̟ροσω̟ούνται σε µεγαλύτερο ̟οσοστό εργαζοµένων. 

Θεώρησαν τον ε̟αγγελµατικό διαχωρισµό ως τον ̟ιο σηµαντικό ̟αράγοντα ̟ου 

ευθύνεται για τις διαφορές στις αµοιβές.   ∆ια̟ιστώθηκε ότι οι ε̟ιχειρήσεις λιανικής 

̟ώλησης δεν αναγνώριζαν ότι υ̟ήρχε ̟ρόβληµα και ότι σε αυτούς τους τοµείς, οι 

γυναίκες έχουν ̟ιο φτωχές ̟ροο̟τικές ανέλιξης για λόγους ̟ου δεν είναι εµφανείς. 

Ζήτησαν λήψη ̟ερισσότερων µέτρων για να ενθαρρύνουν την εξέλιξη της 

σταδιοδροµίας των γυναικών και να αρθούν τα εµ̟όδια στην ̟ορεία τους. Σε τοµείς 

ό̟ου η τεχνική είναι α̟αραίτητο ̟ροσόν, οι γυναίκες αντιµετω̟ίζουν άµεσο 

̟ρόβληµα δεδοµένου ότι συχνά δεν έχουν τα α̟αραίτητα ̟ροσόντα. Οι εταίροι του 

έργου ε̟ικεντρώθηκαν στα σχολεία και στις εκ̟αιδευτικές και ε̟αγγελµατικές 

ε̟ιλογές των κοριτσιών και των αγοριών115. 

 

 Η Συνήγορος του Πολίτη στη Σουηδία το 2002 – 2003 σε συνεργασία µε εθνικά κέντρα της 

Αυστρίας, της ∆ανίας και της Νορβηγίας  υλο̟οίησαν το Έργο «Ευρω̟αϊκό Έργο για την 

Ίση Αµοιβή» Η διαφορά των µισθών στη Σουηδία και στη ∆ανία ήταν ̟ερί̟ου 18% και 

στην Αυστρία ̟ερί̟ου 26%. Ο διαχωρισµός της αγοράς εργασίας σε 

γυναικοκρατούµενα ε̟αγγέλµατα ̟ου αµείβονται λιγότερο α̟ό ε̟αγγέλµατα ̟ου 

κυριαρχούνται α̟ό τους άνδρες είναι µια βασική αιτία της διαφοράς αµοιβής. Μια 

α̟ό τις ̟ρώτες εργασίες του έργου ήταν να ̟αρουσιάσει την υ̟όθεση για την ισότητα 

των αµοιβών, ε̟ισηµαίνοντας τα ̟λεονεκτήµατα στις ε̟ιχειρήσεις. Μάζεψαν τα στοιχεία 

̟ου α̟οδείκνυαν στους εργοδότες ότι η ισότητα των αµοιβών ήταν ̟ερισσότερο α̟ό µια 

νοµική υ̟οχρέωση και είχαν σύνθηµα ότι η ίση αµοιβή θα µ̟ορούσε να ενισχύσει 

ουσιαστικά την κερδοφορία της εταιρείας και την α̟οδοτικότητα της εργασίας. 

Ανέφεραν ̟ως οι γυναίκες α̟οτελούν την ̟λειοψηφία των α̟οφάσεων των 

καταναλωτών και θα µ̟ορούσαν να καθρεφτίσουν καλύτερα τις ανησυχίες και τις 

α̟αιτήσεις των καταναλωτών. Η ίση αµοιβή εµ̟οδίζει τη φυγή ̟ροσω̟ικού και 

συµβάλλει στη µεγαλύτερη α̟όδοση του ̟ροσω̟ικού και στην ανά̟τυξη. Οι γυναίκες 

συχνά είναι  ̟ιο ειδικευµένες και µε ̟ερισσότερα ̟ροσόντα για τις θέσεις εργασίας τους 
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και α̟οτελούν ένα α̟όθεµα δεξιοτήτων για τους εργοδότες τους. Ε̟ίσης τόνιζε ότι τα 

συστήµατα αµοιβών σήµερα χρειάζεται να αντανακλούν τις ̟ραγµατικές ευθύνες, τις 

ικανότητες και την α̟όδοση των εργαζοµένων και όχι µόνο τη θέση σε έναν οργανισµό ή 

το χρόνο ̟ου δα̟ανάται στο χώρο εργασίας. Αν αυτά τα ε̟ιχειρήµατα δεν αρκούν για 

να ̟είσουν τις εταιρείες, οι εταίροι δήλωσαν ότι έ̟ρε̟ε να ενηµερωθούν ότι η µη 

καταβολή ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας µ̟ορεί να οδηγήσει σε δα̟ανηρές 

αντιδικίες, σε δικαστικές υ̟οθέσεις µε α̟οτέλεσµα την α̟ώλεια της εµ̟ιστοσύνη του 

ε̟ενδυτή και τη διάβρωση της βάσης των καταναλωτών τους. Οι εταίροι ανέ̟τυξαν α̟λές 

λίστες ελέγχου και άλλου υλικού για να βοηθήσει τους εργοδότες να λάβουν µια φρέσκια 

µατιά στις δοµές αµοιβής τους. Αυτές ήταν αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του έργου. 

Ετοίµασαν µια λίστα ελέγχου τους για τις συλλογικές συµβάσεις και καθοδηγούσε τους 

εργοδότες να κάνουν ̟άντα τα ίδια ερωτήµατα στην αναζήτησή ̟ροσω̟ικού. Αυτά 

̟εριλάµβαναν: 

• Πόσοι άντρες/γυναίκες ε̟ηρεάζονται α̟ό ένα µέτρο και ̟όσοι άνδρες/γυναίκες συµµετέχουν 

σε ένα µέτρο; 

• Πώς οι ̟όροι του χώρου, χρήµατα και χρόνος κατανέµονται µεταξύ των δυο φύλων; 

• Πώς λαµβάνονται υ̟όψη οι διαφορετικές ανάγκες αντρών και γυναικών στον 

̟ρογραµµατισµό και το σχεδιασµό ενός µέτρου116; 

 

Ποιες ̟ρωτοβουλίες ̟ροώθησαν οι κοινωνικοί εταίροι θα καταγραφούν στη συνέχεια. 

 

5.2 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

 Στη Γαλλία, στο τµήµα αυτοκινήτων της PSA Peugeot-Citroen SA, η ̟ροτεραιότητα ήταν 

να µειωθεί ο αριθµός των θέσεων εργασίας ̟ου αξιολογήθηκαν ως «βαριές». Η εργονοµία 

είναι σταθµός εργασίας στη γραµµή ̟αραγωγής, ό̟ου βελτιώνονται µε τη µέθοδο 

METEO. Αυτή η διαδικασία, η ο̟οία καθοδηγείται α̟ό διε̟ιστηµονικές οµάδες γιατρών 

εργασίας, µηχανικών, τεχνικών ασφάλειας, εργονόµων και διευθυντικών στελεχών, 

βοηθά να µειωθεί σηµαντικά η δυσκολία ορισµένων σταθµών εργασίας. Οι σταθµοί 

εργασίας ̟ροωθούν την α̟ασχολησιµότητα των ατόµων µε λιγότερη φυσική δύναµη (̟.χ. 

γυναίκες, ηλικιωµένοι εργαζόµενοι ή οι εργαζόµενους µε ιατρικούς ̟εριορισµούς). Στο 

τµήµα αυτοκινήτων, µεταξύ 1999 και τέλους του έτους 2008, το ̟οσοστό των θέσεων 
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εργασίας ̟ου αξιολογήθηκαν ως «βαριές» µειώθηκε α̟ό 35% στο 11% του συνόλου, ενώ 

το ̟οσοστό των «Ελαφριών» θέσεων εργασίας αυξήθηκε α̟ό 26% στο 49%117. 

 

 Η Ανα̟τυξιακή Σύµ̟ραξη της Κ.Π Equal «KLARA» στην Αυστρία, το 2004-2006 

εργάστηκε στην ̟αροχή εµ̟ειρογνωµοσύνης µε κύριο στόχο την κατάρτιση 

εξειδικευµένων ατόµων στην ίση αµοιβή. Στην Αυστρία, υ̟άρχουν εταιρείες ̟ου 

υ̟οχρεώνουν τους/τις εργαζόµενους/ες να µη συζητούν το εισόδηµά τους µε τους/τις 

συναδέλφους/σες και ̟εριλαµβάνουν την υ̟οχρέωση αυτή στη σύµβαση. Ε̟ι̟λέον, η 

Αυστρία ανήκει στην οµάδα των κρατών µελών της ΕΕ ̟ου έχουν τις υψηλότερες 

µισθολογικές διαφορές λόγω φύλου. Ανάλογα µε την ̟εριοχή και το «γυναικείο» 

ε̟άγγελµα ̟ιθανόν να κερδίζουν έως και 40% λιγότερο α̟ό τους άνδρες. Η «ΚΛΑΡΑ»  

είχε ως στόχο την ευαισθητο̟οίηση και την ενίσχυση των ανθρώ̟ινων ̟όρων των 

κέντρων και των υφιστάµενων ΜΚΟ για ̟ροώθηση των γυναικών. Στο ̟λαίσιο της 

εταιρικής σχέσης, το Ινστιτούτο ΣΟΦΙΑ διεξήγαγε µια ολιστική και εφαρµοσµένη 

κοινωνική έρευνα ̟ου ε̟ικεντρώθηκε στην υλο̟οίηση της κατάρτισης ειδικών για την 

ίση αµοιβή118. 

 

 

   Στη Σουηδία υλο̟οιήθηκε το Έργο «BETSY» το 2002-2003, µε στόχο τη χρήση της 

συγκριτικής αξιολόγησης ως εργαλείο για την υλο̟οίηση της ίσης αµοιβής,  Το έργο 

BETSY έθεσε ως στόχο να ενηµερώσει τους εργοδότες σχετικά µε τις νοµικές υ̟οχρεώσεις 

τους, αλλά και να κερδίσουν την υ̟οστήριξή τους και να τους βοηθήσει να καθιερωθεί η 

ίση αµοιβή. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοµητείας της Στοκχόλµης ήταν ο συντονιστής 

εταίρος και συµµετείχαν εταίροι α̟ό την Ιταλία, την Ισ̟ανία, τη Γερµανία και τη 

Φινλανδία. Εκ̟αίδευσαν δια̟ραγµατευτές/τριες, δηµιούργησαν δίκτυα σε κάθε χώρα 

εταίρο και ανά̟τυξαν διάλογο µεταξύ των δια̟ραγµατευτών/τριών των µισθών, των 

κοινωνικών εταίρων, των εµ̟ειρογνωµόνων και άλλων ̟ροσώ̟ων ̟ου εργάζονται για 

την έµφυλη ισότητα των αµοιβών. Εκ̟αιδεύτηκαν στη συνέχεια ̟ερί̟ου 800 

δια̟ραγµατευτές/τριες µισθών και σύµβουλοι σχετικά µε τον τρό̟ο αντιµετώ̟ισης των 
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διαφορών στις αµοιβές. Μια οµάδα α̟ό 14 εργοδότες συµµετείχαν ε̟ίσης στην ανά̟τυξη 

και δοκιµή ενός web-based συστήµατος αξιολόγησης της εργασίας, ενώ τουλάχιστον 27 

ιδιώτες και δηµόσιοι εργοδότες, δύο α̟ό αυτές ευρω̟αϊκές εταιρείες, ξεκίνησαν τις 

δραστηριότητες για την ισότητα των αµοιβών. Το έργο σχεδίασε και δοκίµασε εργαλεία 

ό̟ως ερωτηµατολόγια και διαδραστικά τεστ για να βοηθήσει τις εταιρείες να αναλύσουν 

το ίδιο το καθεστώς αµοιβής τους, τα ο̟οία είχαν διατεθεί σε ̟έντε γλώσσες στην 

ιστοσελίδα του έργου www.equalpay.nu (σουηδικά, αγγλικά, γερµανικά, ιταλικά και 

ισ̟ανικά). Τα εργαλεία καλύ̟τουν όλες τις ̟τυχές της διαδικασίας καθορισµού των 

µισθών α̟ό την υ̟ογραφή των συλλογικών συµβάσεων, την ̟ραγµατο̟οίηση των 

αξιολογήσεων των α̟αιτήσεων της εργασίας, το σχεδιασµό, την ανάλυση και την 

̟αρακολούθηση της ισότητας των σχεδίων δράσης αµοιβών. Για να γνωστο̟οιούν την 

ιστοσελίδα τους δηµοσίευσαν ένα φυλλάδιο µε τίτλο «Πόσο καλά ο οργανισµός σας 

λειτουργεί µε την ίση αµοιβή;» το ο̟οίο εστάλη σε ̟ερισσότερες α̟ό 10.000 ε̟ιχειρήσεις 

στη Σουηδία. Πάνω α̟ό 3.200 άτοµα ε̟ισκέ̟τονταν την ιστοσελίδα κάθε µήνα κατά τη 

διάρκεια του ̟ρογράµµατος. Η «Betsy» έδωσε στους εργοδότες ε̟ιχειρηµατικούς λόγους 

για να εισαγάγουν την ισότητα των αµοιβών. Αυτοί ̟εριλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

• Οι γυναίκες α̟οτελούν ̟λέον τις α̟οφάσεις αγοράς. Ο συνδυασµός του ̟ροσω̟ικού (αντρών 

και γυναικών), σε όλα τα ε̟ί̟εδα µιας ε̟ιχείρησης θα έχει ως α̟οτέλεσµα καλύτερα ̟ροϊόντα 

και υ̟ηρεσίες. 

• Οι γυναίκες αντι̟ροσω̟εύουν µια δεξαµενή δεξιοτήτων. Περισσότερες γυναίκες α̟ό τους 

άνδρες είναι α̟όφοιτες ̟ανε̟ιστηµίου εκ̟αιδευµένο και αυτό δεν αντανακλάται στις αµοιβές 

και στη θέση τους στην αγορά εργασίας. Η καλύτερη αξιο̟οίηση των δεξιοτήτων τους µ̟ορεί να 

οδηγήσει σε µεγαλύτερη κερδοφορία. 

• Η καθιέρωση µισθολογικών ̟ολιτικών µειώνει το κόστος της αναζήτησης και της κατάρτισης 

νέου ̟ροσω̟ικού, ε̟ιτρέ̟οντας να χρησιµο̟οιούνται ̟ιο ̟αραγωγικά οι υφιστάµενοι 

ανθρώ̟ινοι ̟όροι. 

• Η ίση αµοιβή εξασφαλίζει άτοµα µε ε̟αγγελµατικές δεξιότητες και αυξάνεται η ικανο̟οίηση 

του ̟ροσω̟ικού. 

• Οι εταιρείες ̟ου α̟οκτούν τη φήµη για διακρίσεις κατά των γυναικών είναι ̟ιο ̟ιθανό να 

χάσουν την εµ̟ιστοσύνη των ε̟ενδυτών, των µετόχων, του ̟ροσω̟ικού και των ̟ελατών, 

καθώς ε̟ίσης αυξάνεται και ο κίνδυνος ̟ροσαγωγής υ̟οθέσεων στο δικαστήριο ή ενώ̟ιον 

αρµόδιων σωµάτων για εξέταση καταγγελιών119. 

                                                 
119 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities,Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 
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 Η συνδικαλιστική οργάνωση Trade Union Congress (TUC), στην Αγγλία 

̟ραγµατο̟οίησε δράσεις ευαισθητο̟οίησης και ενίσχυσης των ικανοτήτων για τα µέλη 

της. Θεωρούσαν το ρόλο του/της εκτελεστικού/ής διευθυντή/ντριας ζωτικής σηµασίας 

για την ενσωµάτωση των εργαλείων και των δραστηριοτήτων ̟ου ανα̟τύσσονται για 

την ̟ροώθηση της ίσης αµοιβής. Όλο το υλικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα «Κλείσιµο του 

χάσµατος» και έχει σαφή σηµεία ̟ρόσβασης για 3 κύριες οµάδες-στόχους: τους 

εργοδότες, εκ̟ροσώ̟ους συνδικάτων και εργαζόµενους/ες. Περιέχει έναν ̟λούσιο 

χρήσιµο υλικό το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει: µέχρι την ηµεροµηνία κατά την ο̟οία έγινε 

έρευνα για θέµατα ίσης αµοιβής µελέτες ̟ερι̟τώσεων σε ε̟ιχειρήσεις (ΒΑΕ, HSBC, 

British Telecom), εργαλεία ισότητας των αµοιβών, διαφήµιση, ̟αροχή συµβουλών 

σχετικά µε την εκστρατεία της ίσης αµοιβής, στο ε̟ιχειρηµατικό ενδιαφέρον για την 

ισότητα των αµοιβών και τις εξηγήσεις των νοµικών α̟αιτήσεων120. 

 

 Η ισ̟ανική συνδικαλιστική οργάνωση Union General de los Trabajadores (UGT), ̟ου 

ήταν ο συντονιστής του ̟ρογράµµατος και συνεργάστηκε µε  συνδικάτα α̟ό την 

Ολλανδία, την Ιταλία και τη Γερµανία και το ελληνικό ερευνητικό κέντρο για την 

ισότητα των φύλων το ΚΕΘΙ για να υλο̟οιήσει το Έργο «Ισότητα των αµοιβών στις 

συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις», α̟ό το 2002-2003. Με δεδοµένο ότι οι συλλογικές 

συµβάσεις κάλυ̟ταν τους µισθούς της ̟λειοψηφίας των εργαζοµένων της Ευρω̟αϊκής 

Ένωσης έκριναν ότι αυτές έ̟ρε̟ε να διασφαλίζουν ότι δεν υ̟άρχουν διαφορές µεταξύ 

των αµοιβών ανδρών και γυναικών. Αλλά ούτε οι νοµοθεσίες για την ίση αµοιβή, ούτε 

και οι συλλογικές συµβάσεις είχαν και έχουν καταφέρει να µετατο̟ίσουν το έµφυλο 

µισθολογικό χάσµα ̟ου σήµερα βρίσκεται µεταξύ 17% και 33% και, σε ορισµένες χώρες, 

συνεχίζει να αυξάνεται. Εστιάστηκε σε συλλογικές συµβάσεις και στο ρόλο τους στην 

εξασφάλιση της έµφυλης ισότητας των αµοιβών. Οι εργοδότες συχνά µαρτυρούν την 

ύ̟αρξη διαρθρωτικών ̟αραγόντων για να εξηγήσουν τη διαφορά στις αµοιβές µεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Για ̟αράδειγµα, οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε χαµηλόµισθους 

τοµείς, εργάζονται σε ε̟ισφαλείς θέσεις εργασίας, εισέρχονται αργότερα στην αγορά 

εργασίας α̟ό τους άνδρες, διακό̟τουν τη σταδιοδροµία τους για να φροντίσουν τις 

οικογένειές τους, µε α̟οτέλεσµα να µειώνουν τις ευκαιρίες τους. Όµως, οι εταίροι 

υ̟οστήριξαν ότι οι διαρθρωτικές διαφορές ̟ροσφέρουν µια µερική εξήγηση. Ένας 

                                                 
120 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 
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βασικός λόγος είναι η χαµηλότερη αξία ̟ου α̟οδίδει η κοινωνία στις θέσεις εργασίας 

̟ου οι γυναίκες κυριαρχούν. Οι εταίροι του έργου ανέλυσαν µια σειρά συλλογικών 

συµβάσεων για να ̟ροσδιορισθεί αν υ̟άρχουν διακρίσεις λόγω φύλου. ∆ηµοσιεύτηκαν 

τα α̟οτελέσµατα σε µια έκθεση µε τίτλο «Ισότητα των αµοιβών στις συλλογικές 

δια̟ραγµατεύσεις» στην ισ̟ανική, ιταλική, γερµανική, ελληνική και ολλανδική γλώσσα. 

Οι εθνικές µελέτες ε̟ιβεβαίωσαν ότι οι συλλογικές συµβάσεις εµ̟εριέχουν έµµεσες 

διακρίσεις κατά των γυναικών, ακόµη και αν δεν υ̟ήρχε ̟ρόθεση εις βάρος τους. 

∆ια̟ίστωσαν ε̟ίσης ότι η δυναµική της συλλογικής δια̟ραγµάτευσης συχνά ανα̟αράγει 

το ̟εριεχόµενο των ̟ροηγούµενων συµβάσεων ̟ου εισάγουν, την ίδια στιγµή 

µηχανισµούς διακρίσεων. Οι εταίροι ε̟ιβεβαίωσαν ότι η ισότητα των αµοιβών σ̟άνια 

ήταν ένα σηµαντικό σηµείο συζήτησης στις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις. Οι 

δια̟ραγµατευτές/τριες συνήθως αγνοούν ότι υ̟άρχει διαφορά στις αµοιβές των δύο 

φύλων και οι εργαζόµενοι/ες αγνοούν τα νόµιµα δικαιώµατά τους στον τοµέα αυτό. Η 

α̟ουσία γυναικών στις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις και η α̟ουσία εκ̟αιδευµένων 

δια̟ραγµατευτών/τριών οι ο̟οίοι/ες  έχουν κίνητρο και είναι ε̟αρκώς 

εκ̟αιδευµένοι/ες για τις ίσες ευκαιρίες ε̟έτειναν το ̟ρόβληµα. ∆ηµοσιεύτηκε ε̟ίσης 

ένας οδηγός ορθής ̟ρακτικής µε τίτλο «ισότητα των µισθών στις συλλογικές 

δια̟ραγµατεύσεις», ̟ου ̟εριέχει συστάσεις και ̟αραδείγµατα καλής ̟ρακτικής. 

Ο οδηγός ̟εριλάµβανε τα ακόλουθα: 

• οι συλλογικές συµβάσεις ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν ρητά την έννοια της ίσης 

αµοιβής για εργασία ίσης αξίας 

• οι εργοδότες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ̟ρέ̟ει να ̟αρακολουθούν τη 

συµµόρφωση στην ίση αµοιβή και έχουν την εξουσία να λαµβάνουν διορθωτικά 

µέτρα 

• ένας ε̟ίσηµος εξωτερικός φορέας ̟ρέ̟ει να αξιολογεί κάθε συλλογική σύµβαση 

εργασίας ̟ροτού τεθεί σε ισχύ, ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί ότι σέβεται την ισότητα 

των αµοιβών 

• να αυξηθεί ο αριθµός των γυναικών δια̟ραγµατευτριών 

• όλοι/ες οι δια̟ραγµατευτές/τριες των συλλογικών συµβάσεων να ε̟ιµορφωθούν 

σε θέµατα ισότητας για να κατανοήσουν την ̟ολυ̟λοκότητα της έµµεσης διάκρισης 

• εισαγωγή µέτρων αναγκαίων για την κατα̟ολέµηση του ε̟αγγελµατικού 

διαχωρισµού 

• οι δια̟ραγµατευτές/τριες ̟ρέ̟ει να κατανοήσουν ̟ληρέστερα τις ε̟ι̟τώσεις των 

συγκεκριµένων συνε̟ειών της ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας µε τα συστήµατα 
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αξιολόγησης των θέσεων εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες δεν 

υ̟οαµείβονται121. 

 

 Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας,- ΚΕΘΙ στην Ελλάδα, για να ευαισθητο̟οιήσει 

και να θέσει την ισότητα των αµοιβών στην ̟ολιτική ατζέντα συνεργάστηκε µε την 

Ευρω̟αϊκή Συνοµοσ̟ονδία Συνδικάτων (ETUC) και την Ε̟ιτρο̟ή Γυναικών της και 

µαζί µε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις υλο̟οίησε το Έργο «Mind the Gap» µε 

διάρκεια α̟ό το 2002 µέχρι το 2003. Οι γυναίκες στην Ελλάδα το 1998 κέρδιζαν κατά 

µέσο όρο 32% λιγότερο α̟ό τους άνδρες συναδέλφους τους, µια α̟ό τις µεγαλύτερες 

διαφορές των αµοιβών στην Ευρώ̟η.  ∆ιοργανώθηκε µια ̟ανεθνική εκστρατεία για την 

ισότητα των αµοιβών. Αυτό υ̟οστηριζόταν α̟ό µια γραµµή βοήθειας και νοµική 

υ̟οστήριξη σε γυναίκες µε αξιώσεις ίσης αµοιβής και είχαν ένα δίκτυο δικηγόρων ̟ου 

είχε εκ̟αιδευθεί για να αναλάβουν αυτές τις ̟ερι̟τώσεις στο δικαστήριο. Εξέτασαν σε 

ευρω̟αϊκό και εθνικό ε̟ί̟εδο τη νοµοθεσίας ̟ερί ίσης αµοιβής, την έννοια της ισότητας 

των φύλων, τη σεξουαλική ̟αρενόχληση και ̟ώς οι δικηγόροι µ̟ορούν να βοηθήσουν τις 

γυναίκες στις υ̟οθέσεις τους στο δικαστήριο. Συνολικά 227 δικηγόροι ̟αρακολούθησαν 

τα σεµινάρια, τα ο̟οία έγιναν η ραχοκοκαλιά του νοµικού µέρους του ̟ρογράµµατος. 

Κατά τη διάρκεια δύο µηνών, του Νοεµβρίου και του ∆εκεµβρίου 2002, το ΚΕΘΙ 

οργάνωσε µια εκστρατεία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο για τις ίσες αµοιβές. Το 

Σ̟οτ µεταδιδόταν δωρεάν στα 14 εθνικά τηλεο̟τικά κανάλια και σε 8 το̟ικούς καθώς 

και 26 ραδιοφωνικούς σταθµούς. Ε̟ι̟λέον, διαφηµίζονταν στις εφηµερίδες και διένειµαν 

70.000 ταχυδροµικά δελτάρια και 500 φακέλους ̟ληροφοριών µέσω κινηµατογράφων, 

εστιατορίων και εµ̟ορικών κέντρων. ∆ηµιούργησαν µια δωρεάν τηλεφωνική γραµµή 

̟αροχής συµβουλών. Πολλές α̟ό τις κλήσεις ̟ου έγιναν κατά τη διάρκεια των δύο 

µηνών είχαν σχέση µε ανισότητες στην εργασία. Συχνά οι γυναίκες δεν ̟ροσφεύγουν 

κατά των εργοδοτών τους στα δικαστήρια, λόγω του α̟αγορευτικού των δικαστικών 

εξόδων. Το σχέδιο ̟αρείχε µια λύση: δηµιούργησε ένα ̟ιλοτικό νοµικό καθεστώς ̟ρος 

στήριξη των θυµάτων έµφυλων διακρίσεων σε συνεργασία µε τους ∆ικηγορικούς 

Συλλόγους στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο122.  

 

                                                 
121 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities,Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 
122 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities,Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 
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 Το Τµήµα Ισότητας του Υ̟ουργείου Α̟ασχόλησης του Βελγίου σε συνεργασία µε το 

αντίστοιχο υ̟ουργείο  του Λουξεµβούργου και µια ∆ανική οµάδα συµβούλων, την Αθηνά, 

δηµιούργησαν µια διαδικτυακή ̟ύλη ̟ου δίνει ̟ρόσβαση στο κοινό σε µια σειρά α̟ό 

εργαλεία και καλές ̟ρακτικές για τη µείωση της διαφοράς στις αµοιβές µεταξύ  γυναικών 

και ανδρών υλο̟οιώντας το Έργο ΕΥΑ α̟ό το 2001-2003. Υ̟ήρχε ένα ̟λούσιο υλικό 

σχετικά µε τις έµφυλες διαφορές στις αµοιβές, καθώς και εργαλεία για το ̟ώς οι 

κυβερνήσεις και οι οργανισµοί µ̟ορούν να εργαστούν για την εξάλειψη του. Ωστόσο, 

αυτός ο όγκος γνώσης ̟ολλές φορές, ήταν δύσκολο να βρεθεί. Οι εταίροι ήθελαν να 

δηµιουργήσουν ένα one-stop shop ̟ου µ̟ορεί να ̟ροσφέρει άµεση, α̟ευθείας 

̟ρόσβαση στις ̟ληροφορίες αυτές. Η ιδέα ήταν η ανά̟τυξη ενός δικτυακού τό̟ου 

συλλογής διάφορων εργαλείων για το θέµα της ίσης αµοιβής, ώστε να ευαισθητο̟οιήσει 

τους κύριους ̟αράγοντες, ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους. Οι εταίροι χρειάστηκαν ̟ολύ 

χρόνο να εξετάσουν ̟οιες ̟ληροφορίες ήταν διαθέσιµες και να ε̟ιλέξουν αυτό ̟ου ήθελαν 

να συµ̟εριληφθεί στη βάση δεδοµένων τους. Η έρευνα κάλυ̟τε µελέτες, νόµους, 

δικαστικές α̟οφάσεις, ̟αραδείγµατα καλών ̟ρακτικών, εργαλεία κατάρτισης κτλ.  Το 

έργο ξεκίνησε µε ευρω̟αϊκή συνέντευξη τύ̟ου στις 31 Μαρτίου 2003, την ηµέρα ̟ου το 

σοσιαλιστικό συνδικάτο, συµβολικά αναφέρει ως την «ηµέρα µισθολογικής ισότητας. Η 

βάση δεδοµένων ήταν διαθέσιµη σε 11 γλώσσες στην ιστοσελίδα του έργου στην ακόλουθη 

διεύθυνση: http:// www.equalpaytools.org  ∆υστυχώς, η ιστοσελίδα δεν είναι ̟ια σε 

α̟ευθείας σύνδεση, α̟ό το 2006, αλλά θα ανοίξει και ̟άλι α̟ό το Βελγικό Ινστιτούτο για 

την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών (www.iefh.fgov.be) 123. 

 

 Η FGTB Βελγίου (µεγάλη σοσιαλιστική συνδικαλιστική οργάνωση), σε συνεργασία µε το 

Κίνηµα της Προοδευτικής Σοσιαλίστριας Γυναίκας και το Ινστιτούτο για την Ισότητα 

Γυναικών και Ανδρών,  υλο̟οίησε το 2005, Έργο της ΚΠ  Equal µε στόχο να εκθέσει και να 

ε̟ικρίνει το χάσµα αµοιβών µεταξύ των φύλων, ̟ροκειµένου να ενθαρρύνουν τη δράση 

στον τοµέα αυτό. Το Βέλγιο συχνά θεωρείται ως ένα σχετικά καλό ̟αράδειγµα στην 

Ευρώ̟η όσον αφορά τις διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων. Ωστόσο, µια έκθεση της 

Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής (2005), κατέδειξε ότι οι διαφορές στις αµοιβές διευρύνθηκαν 

µεταξύ του 1998 και το 2003. Η µέση ωριαία µισθολογικού χάσµατος µεταξύ των φύλων 

υ̟ολογίστηκε στο 12% το 2005. Ωστόσο, αυτή η διαφορά στους µισθούς διέφερε 

σηµαντικά ανάλογα µε τον οικονοµικό τοµέα, το ε̟ί̟εδο ̟ροσόντων και την 
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κατηγορία της α̟ασχόλησης. Ο µέσος ακαθάριστος µηνιαίος µισθός των γυναικών 

θεωρείτο ότι ήταν 24% µικρότερος α̟ό εκείνο των ανδρών: αυτό σηµαίνει ότι οι γυναίκες 

̟ρέ̟ει να εργάζονται, κατά µέσο όρο, 3 µήνες ̟ερισσότερο κάθε χρόνο για να 

ε̟ιτευχθεί ο ίδιος ετήσιος µισθός µε τους άνδρες. 

 
 

 Ορισµένες µεγάλες ε̟ιχειρήσεις στη Γερµανία (ακόµη ̟ολύ λίγες) αναγνωρίζουν ̟λέον 

την ύ̟αρξη των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων και η - EDF (ΑΗΚ) έχει 

̟αρατηρήσει διαφορές των αµοιβών µεταξύ 5 και 12%, ανάλογα µε τις κατηγορίες, και ως 

εκ τούτου α̟οφάσισε, το 2002, η συλλογική σύµβαση, να καλύψει τη διαφορά µε ένα 

̟οσοστό 4,9% στις µισθολογικές αυξήσεις για τις γυναίκες µε υ̟ηρεσία άνω των 3 ετών.  

 

 Η Schneider Electric (ηλεκτρονικά) είχε δεσµευθεί να µειώσει το χάσµα µεταξύ των δύο 

φύλων σε ε̟ί̟εδο χαµηλότερο του 1%. Αυτή η ε̟ιχείρηση ̟αρατήρησε ότι το χάσµα 

αυξανόταν µετά α̟ό 10 χρόνια υ̟ηρεσίας και µ̟ορούσε να εξηγηθεί α̟ό τις ̟ιο συχνές 

διακο̟ές της σταδιοδροµίας ̟ου έχουν οι γυναίκες: «̟ρέ̟ει να ληφθεί υ̟όψη ότι, όταν 

ένας εργαζόµενος χάνει την ατοµική αύξηση των α̟οδοχών του, δεν µ̟ορεί να 

καλυφθεί η διαφορά»124. 

 

 Οµοίως, η τρά̟εζα HSBC είχε θέσει κατά µέρος έναν ̟ροϋ̟ολογισµό 800 000 ευρώ για 

δράσεις ̟ροώθησης της ίσης αµοιβής µεταξύ αντρών και γυναικών. 

  
Σύµφωνα µε έκθεση των ευρω̟αϊκών συνδικάτων(2009), αρκετές εθνικές εκθέσεις αναφέρονται 

σε κοινές ̟ροσ̟άθειες των κοινωνικών εταίρων για την αντιµετώ̟ιση των διαφορών στις 

αµοιβές µέσω των συλλογικών δια̟ραγµατεύσεων (Νορβηγία, Ουγγαρία) και υ̟άρχουν κά̟οια 

̟αραδείγµατα τα ο̟οία αναφέρουν µε ̟οιο τρό̟ο τα συγκεκριµένα ̟αραδείγµατα ε̟ιδρούν σε 

µακροοικονοµικό ε̟ί̟εδο: 

 Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε την 

ισότητα των αµοιβών (Κύ̟ρος) 

 Τριµερείς δοµές συνεργασίας (̟.χ. ̟ρογράµµατα για τις ίσες αµοιβές, ηµέρα ίσης 

αµοιβής) και συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισµό των στόχων σε 

εθνικό ε̟ί̟εδο (Φινλανδία, Γερµανία) 

                                                 
124 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 
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 Εκδόσεις (φυλλάδια, µ̟ροσούρες, οδηγοί κτλ), εκστρατείες και συνέδρια ̟ου 

α̟ευθύνονται στους ̟ολίτες και τις ε̟ιχειρήσεις για την ευαισθητο̟οίηση των 

µισθολογικών διαφορών (Αυστρία, Βέλγιο, Κύ̟ρος, Γερµανία, Κάτω Χώρες) 

 Μελέτες και έρευνες για την καλύτερη κατανόηση των ̟αραγόντων ̟ίσω α̟ό τις 

µισθολογικές διαφορές(∆ανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο) 

 Ανά̟τυξη και βελτίωση της στατιστικής ̟αρακολούθησης των µισθολογικών διαφορών 

(Φινλανδία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ηνωµένο Βασίλειο)125. 

 

Συγκεκριµένα ̟αραδείγµατα των δραστηριοτήτων σε µικροοικονοµικό ε̟ί̟εδο: 

 ∆ίκτυα για την ισότητα των αµοιβών - εργαλειοθήκη για δίκαιη αµοιβή και ̟ρόσβασης 

στις ̟ληροφορίες (̟.χ. ίση αµοιβή) για να αυξήσει τη γνώση των διαφορετικών δοµών 

αµοιβής (Αυστρία) 

 Ε̟ανεξέταση των συστηµάτων ταξινόµησης των ε̟αγγελµάτων ώστε να είναι χωρίς 

έµφυλες διακρίσεις, διατήρηση της αρχής της ίσης αµοιβής για εργασία ίσης 

αξίας(Βέλγιο, Φινλανδία, Σουηδία) 

 Εταιρικές ̟ολιτικές αµοιβών σε εταιρείες ̟ροσανατολισµένες στην α̟όδοση ̟ου 

σχετίζονται µε το φύλο και τα ουδέτερα κριτήρια (Γερµανία) 

 Κατάλογοι ελέγχου για την αξιολόγηση των συστηµάτων αµοιβής για την ισότητα των 

δύο φύλων σε ε̟ί̟εδο χώρου εργασίας (Βέλγιο, Ολλανδία, Φινλανδία).  

 Το θέµα έχει ληφθεί υ̟όψη στις συλλογικές συµβάσεις (Γαλλία, Λιθουανία, Ισ̟ανία126). 

 

 

5.3 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
 

 Στη Γαλλία η Union Nationale des Associations Territoriales Retravailler(Οργάνωση 

Γυναικών)  σε συνεργασία µε οργανώσεις της Ιταλίας και  του Βελγίου υλο̟οίησαν το 

Έργο «Dow Jane», α̟ό το 2002- 2003. Το έργο Dow Jane είναι ένα φεµινιστικό 

λογο̟αίγνιο για το χρηµατιστηριακό δείκτη Dow Jones. Είναι µια υ̟ενθύµιση ότι τα 

χρήµατα δεν είναι µόνο για τους άνδρες. Το έργο ήθελε να αµφισβητήσει τη στερεότυ̟η 

στάση α̟έναντι στην αξία της εργασίας των γυναικών ̟ου αντανακλάται στις αµοιβές.  

                                                 
125 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with 
Public Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER 
EQUALITY» Evaluation report 2009 
 
126 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with 
Public Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER 
EQUALITY» Evaluation report 2009 
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Εργάστηκαν για την ευαισθητο̟οίηση τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και των 

κοινωνικοοικονοµικών φορέων και ανα̟τύχθηκε ̟ληροφοριακό υλικό για την 

̟ροώθηση της αλλαγής. Η ικανότητα δεν έχει καµία σχέση µε το φύλο. Παρά το µεγάλο 

αριθµό των γυναικών στην αγορά εργασίας, το αρσενικό ̟ρότυ̟ο ̟ροστάτη της 

οικογένειας εξακολουθεί να κυριαρχεί και έχει ε̟ι̟τώσεις στις α̟οδοχές των 

διαφορετικών θέσεων εργασίας. Θέσεις εργασίας ̟ου κυριαρχούνται α̟ό τις γυναίκες 

δεν α̟οτιµούνται µε τον ίδιο τρό̟ο µε εκείνες ̟ου κυριαρχούνται α̟ό τους άνδρες. 

Θεωρούνται ως συµ̟ληρωµατικές και δευτερεύουσες µε τους µισθούς των ανδρών, µε 

α̟οτέλεσµα οι γυναίκες να αµείβονται λιγότερο. Για την αντιµετώ̟ιση των 

στερεοτυ̟ικών αντιλήψεων ανα̟τύχθηκαν ̟ολλά διαφορετικά εργαλεία. Ένα α̟ό αυτά 

ήταν ένα εκ̟αιδευτικό εργαλείο, µε στόχο την κινητο̟οίηση των ατόµων και των 

κοινωνικοοικονοµικών φορέων για τη µείωση των ανισοτήτων και ̟αρείχε εργαλεία για 

την κατα̟ολέµηση των στερεοτύ̟ων. Περιλάµβανε υλικό για την ευαισθητο̟οίηση στις 

διαφορές των ίσων αµοιβών. Το εκ̟αιδευτικό υλικό α̟οτελείται α̟ό ένα βιβλίο και CD-

Rom µε τα δεδοµένα, ̟ληροφορίες και διαδραστικά ̟αιχνίδια και ασκήσεις ̟ου 

βοηθούν να αλλάξουν τις νοοτρο̟ίες στην εργασία και στις αµοιβές127. 

 

 Το ∆ίκτυο των Αυστριακών Συµβουλευτικών Κέντρων για γυναίκες και κορίτσια, το 

ο̟οίο είναι µια οργάνωση-οµ̟ρέλα των 39 οργανισµών ̟αροχής συµβουλών σε οκτώ 

αυστριακές ε̟αρχίες, συντόνιζε το έργο. Είχαν εταίρους α̟ό την Ιταλία, την Ισ̟ανία, την 

Ολλανδία και τη Γαλλία για την υλο̟οίηση του Έργου «Observatoria: ενσωµάτωση της 

διάστασης του φύλου- Μια στρατηγική για τη µείωση των διαφορών στις α̟οδοχές», α̟ό 

το 2001-2003. Η Observatoria δοκίµασε την ένταξη της διάστασης του φύλου στις 

̟ολιτικές για να δει ̟όσο ε̟ιτυχηµένη είναι στη µείωση των έµφυλων διαφορών στις 

αµοιβές και ̟ροέβη σε συστάσεις. Θέλησε ε̟ίσης να εξετάσει ̟όσο µακριά µένουν οι 

ΜΚΟ α̟ό τις στρατηγικές ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου. Συνέστησε 

̟εριφερειακές οµάδες και δηµιούργησε 11 ̟εριφερειακά ̟αρατηρητήρια σε έξι 

αυστριακές ε̟αρχίες και στις χώρες εταίρους.  Σκο̟ός τους ήταν να εξετάσουν τον 

αντίκτυ̟ο της α̟ασχόλησης και της κοινωνικής ̟ολιτικής στο εισόδηµα των γυναικών 

και να υ̟οβάλει ̟ροτάσεις για την ανά̟τυξη και εφαρµογή α̟οτελεσµατικών εργαλείων 

για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στη µείωση των εισοδηµατικών διαφορών. 

Τα ̟αρατηρητήρια εξέτασαν την α̟οτελεσµατικότητα των εργαλείων και κατέληξε σε 
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βελτιώσεις. Παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και διάφορες έρευνες, 

και τεκµηρίωναν την εφαρµογή της διάστασης του φύλου για τη µείωση των έµφυλων 

διαφορών στις αµοιβές. Οι εταίροι ̟ίστευαν έντονα ότι οι ΜΚΟ ̟ρέ̟ει να συµµετέχουν 

σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δια̟ιστώθηκε ότι οι ΜΚΟ, και ειδικότερα οι γυναικείες 

οργανώσεις, είχαν ̟ολλή εµ̟ειρία για να ̟ροσφέρουν σε δηµόσιους οργανισµούς και 

στις ε̟ιχειρήσεις την εφαρµογή και την ̟αρακολούθηση της ενσωµάτωσης της διάστασης 

του φύλου. Ωστόσο, οι δηµόσιες αρχές και οι ε̟ιχειρήσεις δεν τις ̟εριλάµβαναν128.  

 

 Το Ινστιτούτο Sozialforschungsstelle Dortmund, Landesinstitut της Γερµανίας σε 

συνεργασία µε ̟ανε̟ιστήµια της Αυστρίας, και ένα ερευνητικό κέντρο της Αγγλίας 

υλο̟οίησε το Έργο «Pre-requisites for the successful implementation of equal pay in the 

retail sector» α̟ό το 2001-2003 για ανά̟τυξη τοµεακών στρατηγικών για αντιµετώ̟ιση 

των µισθολογικών διαφορών λόγω φύλου. Ο τοµέας του λιανικού εµ̟ορίου, ̟ου 

κυριαρχείται α̟ό γυναίκες εργαζόµενες ειδικά στις χαµηλότερες βαθµίδες, ήταν το 

ε̟ίκεντρο αυτού του έργου και αφορούσε την ίση αµοιβή. Η οµάδα των 

ερευνητών/τριων έθεσε ως στόχο να αναλύσει τις διαδικασίες καθορισµού των µισθών 

̟ου ε̟ηρεάζουν αυτόν τον τοµέα στη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστρία. 

Μίλησαν µε εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις για να κατανοήσουν ̟ώς 

βλέ̟ουν το ̟ρόβληµα και ̟οια βήµατα έχουν γίνει για να κλείσουν το χάσµα αµοιβών 

στον τοµέα τους. Η ερευνητική οµάδα γρήγορα δια̟ίστωσε ότι η ίση αµοιβή δεν ήταν µια 

α̟ό τις ̟ροτεραιότητές του λιανικού τοµέα. Οι εργοδότες και τα συνδικάτα φάνηκαν 

̟ε̟εισµένοι ότι δεν υ̟άρχουν διαφορές αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών στον 

τοµέα τους και ότι είχαν συµµορφωθεί µε την νοµοθεσία για την ίση αµοιβή. Υ̟ήρχε 

µικρή ε̟ίγνωση της ύ̟αρξης του κάθετου διαχωρισµού ̟ου εµ̟οδίζει ̟ολλές γυναίκες 

στην ανέλιξη τους στην κλίµακα της σταδιοδροµίας α̟ό τις χαµηλόµισθες θέσεις εργασίες 

- οι ο̟οίες κυριαρχούν – σε καλύτερες- ̟ου κυριαρχούνται α̟ό τους άνδρες. Οι 

εργοδότες αρνούνταν να δουν το ̟ρόβληµα, γιατί φοβόντουσαν το υψηλό κόστος της 

εξάλειψης του έµφυλου ε̟αγγελµατικού διαχωρισµού σε θέσεις εργασίας κορυφής 

και το άνοιγµα θέσεων ̟ου βοηθούν στην εξέλιξη της σταδιοδροµίας των γυναικών. 

Ε̟ίσης, ήταν α̟ρόθυµοι να ε̟ενδύσουν στην κατάρτιση του ̟ροσω̟ικού, λόγω της 

µεγάλης κινητικότητας των εργαζοµένων του κλάδου. Οι ερευνητικές οµάδες σε κάθε 

χώρα-εταίρο ανέλυσαν τον τοµέα του λιανικού εµ̟ορίου µε τα ίδια κριτήρια. Εξέτασαν 
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τους νόµους ̟ερί ίσης αµοιβής και τις σχετικές εθνικές µισθολογικές συµβάσεις. Στη 

συνέχεια εξέτασαν µια σειρά α̟ό εταιρείες στις ̟ρακτικές α̟οδοχών τους, στην 

αξιολόγηση  και τη συµµόρφωση τους στη νοµοθεσία για την ίση αµοιβή, στην ανάλυση 

των µισθολογικών δοµών τους και τους λόγους µη συµµόρφωσης τους. Οι 

ερευνητές/τριες σε σύγκριση µε τα δεδοµένα της χώρας εξέτασαν κυρίως τις συλλογικές 

συµβάσεις του κλάδου. Εντό̟ισαν αυτό ̟ου ̟εριγράφεται ως τεχνικά εµ̟όδια και 

̟ολιτικά εµ̟όδια ̟ου α̟έτρε̟αν τους εργοδότες και τα συνδικάτα στον τοµέα του 

λιανικού εµ̟ορίου α̟ό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης στην ίση αµοιβή. Το βασικό 

τεχνικό εµ̟όδιο ήταν ότι και οι δύο ̟λευρές της βιοµηχανίας στον τοµέα, δεν 

αναγνώριζαν ότι υ̟ήρχε ̟ρόβληµα στον τοµέα. Οι εταιρείες υ̟οστήριξαν ότι υ̟άρχουν 

δίκαιες και ισότιµες αµοιβές. Υ̟ήρξε µια σταθερή αµοιβή για κάθε βαθµό εργασίας και 

αυτό εφαρµόζεται ακόµη και αν ο εργαζόµενος ήταν γυναίκα ή ένας άνδρας. Ως εκ 

τούτου δεν υ̟ήρχε καµία άµεση διάκριση. ∆εν έβλε̟αν κά̟οιο ̟ρόβληµα στη δοµή του 

εργατικού δυναµικού τους, ακόµη και όταν οι γυναίκες συγκεντρώνονται στην 

κατώτερη κλίµακα µε τις λιγότερο αµειβόµενες θέσεις εργασίας. Προέβαλαν το 

ε̟ιχείρηµα ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να µετακινηθούν σε µια καλύτερα αµειβόµενη 

θέση, κυρίως λόγω της εργασίας ̟ου α̟αιτεί χρόνο για τη διαχείριση λιανικής ̟ώλησης 

̟ου ταιριάζει καλά µε τις εγχώριες α̟αιτήσεις. Αλλά οι ερευνητές/τριες εί̟αν ότι αυτό το 

διαρθρωτικό ̟ρόβληµα είχε ως α̟οτέλεσµα µισθολογικές ανισότητες ̟ου 

διαταράσσονται συχνά α̟ό διακρίσεις στα συστήµατα αξιολόγησης της εργασίας και 

στην α̟ροθυµία των ε̟ιχειρήσεων να εξηγήσουν τα κριτήρια στάθµισης ̟ου 

χρησιµο̟οιούν για να αξιολογήσουν τις δοµές αµοιβών τους. Οι ερευνητές/τριες βρήκαν 

ε̟ίσης ότι ο τοµέας δεν καλύ̟τεται ε̟αρκώς α̟ό τις συλλογικές συµβάσεις και εί̟ε ότι 

αυτό ήταν ένα µείζον ̟ολιτικό εµ̟όδιο για την ισότητα των αµοιβών. Έφεραν στο φως 

̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες υ̟ήρχαν συµφωνίες µεταξύ των εργοδοτών και των συνδικάτων 

̟ου ρητά εξαιρούσαν τις αµοιβές α̟ό τις δια̟ραγµατεύσεις και οι εταιρείες αρνούνταν 

να δώσουν τις ̟ληροφορίες, ακόµα και όταν τα συνδικάτα έκαναν τη διεξαγωγή 

εσωτερικού ελέγχου των αµοιβών καθιστώντας αδύνατο για αυτούς να συγκρίνουν τις 

διάφορες οµάδες του ̟ροσω̟ικού. Το έργο ετοίµασε ένα ̟ρακτικό οδηγό για τη µείωση 

των ανισοτήτων στις αµοιβές και ένα εγχειρίδιο για ίση αµοιβή για να βοηθήσει στον 

εντο̟ισµό των µισθολογικών διακρίσεων στον τοµέα του λιανικού εµ̟ορίου. 

Εισηγήθηκαν  τακτικούς ελέγχους των αµοιβών ̟ου κατέβαλλαν για να αντιµετω̟ίσουν 

το διαχωρισµό των φύλων και να  ε̟ιτρέ̟ει στους εργοδότες να αξιολογούν την 

κατάσταση της ισότητας αµοιβών στο χώρο τους. Ε̟ίσης, ζήτησαν την αναθεώρηση των 
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συστηµάτων αξιολόγησης των α̟αιτήσεων της εργασίας για να αντικαταστήσει τα 

σηµερινά συστήµατα ̟ου ευνοούν το έργο του καθορισµού έµφυλων άνισων αµοιβών. 

Για την αντιµετώ̟ιση των έµφυλων διακρίσεων στους χώρους εργασίας, ̟ρότεινε τη 

βελτίωση της εκ̟αίδευσης, ανεξάρτητα α̟ό τη θέση του/της υ̟αλλήλου ή του τύ̟ου της 

σύµβασης εργασίας, ̟ερισσότερη ανά̟τυξη του ̟ροσω̟ικού και ρυθµίσεις ισορρο̟ίας 

εργασίας/ζωής για όλους τους βαθµούς, συµ̟εριλαµβανοµένων των διευθυντικών 

θέσεων. Προειδο̟οίησαν ότι οι εργοδότες έ̟ρε̟ε να ̟ροσέξουν ιδιαίτερα για να 

εξασφαλίσουν ότι όλοι/ες οι εργαζόµενοι/ες, και το ̟ροσω̟ικό µερικής α̟ασχόλησης ή 

οι εργαζόµενοι/ες σε βάρδιες το βράδυ (̟ου είναι κυρίως γυναίκες) να µην α̟οκλείονται 

α̟ό την εκ̟αίδευση λόγω των ωρών εργασίας τους. Οι ερευνητές/τριες, ε̟ίσης, 

αµφισβήτησαν αυτό ̟ου ̟εριγράφεται ως «αρσενική» κουλτούρα της διευθυντικής 

εργασίας στον τοµέα της λιανικής ̟ου ήταν ένας σηµαντικός ανασταλτικός ̟αράγοντας 

για τις γυναίκες σε τέτοιες θέσεις. Τέλος, υ̟οστήριξαν ότι οι κυριότερες ̟ροϋ̟οθέσεις 

για ίση αµοιβή στον τοµέα του λιανικού εµ̟ορίου ήταν να υ̟άρχει καλύτερη 

̟ληροφόρηση, µεγαλύτερη ευαισθησία για το θέµα, ̟ερισσότερες γυναίκες σε 

διευθυντικές θέσεις και στις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις και µεγαλύτερες 

συζητήσεις σχετικά µε τις αµοιβές129.  

 

 

Στο ε̟όµενο κεφάλαιο θα καταγραφούν καλές ̟ρακτικές ̟ροώθησης των γυναικών σε θέσεις 

ευθύνης ή ιεραρχικά ανώτερες θέσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Παρά την αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, λίγες γυναίκες 

βρίσκονται σε κορυφαίες θέσεις α̟ασχόλησης, ακόµη και σε τοµείς ό̟ου α̟οτελούν την 

̟λειονότητα του εργατικού δυναµικού και είναι οι κύριες καταναλώτριες. Οι γυναίκες 

εξακολουθούν να κυριαρχούν σε χαµηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας και σε ορισµένους τοµείς 

της οικονοµίας. Παραδοσιακά τα σεξιστικά στερεότυ̟α υ̟άρχουν σε όλους τους τοµείς της 

ε̟ικοινωνίας. Η εικόνα της γυναίκας στο ρόλο της νοικοκυράς, υ̟εύθυνη για το οικιακό 

̟εριβάλλον, και οι άνδρες ̟ου ενεργούν ως ̟αροχείς εισοδήµατος του νοικοκυριού, 

εξακολουθούν να είναι εµφανή στερεότυ̟α στα µέσα ενηµέρωσης και τη διαφήµιση130. Λίγες 

γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να σ̟άσουν τα στεγανά. Οι οικογενειακές υ̟οχρεώσεις, η 

ανατροφή των ̟αιδιών και οι λιγότερες ευκαιρίες ̟ροώθησης έχουν εµ̟οδίσει την εξέλιξη 

της σταδιοδροµίας ̟ολλών γυναικών. Περιφερειακές διακυµάνσεις έχουν καταγραφεί µε τη 

Βόρεια Αµερική, τη Νότια Αµερική και  την Ανατολική Ευρώ̟η να έχουν υψηλότερο ̟οσοστό 

γυναικών σε διευθυντικές θέσεις εργασίας α̟ό ό, τι στην Ανατολική και Νότια Ασία και τη 

Μέση Ανατολή. Μόνο  10 α̟ό τις 500 εταιρείες του Fortune διοικούνταν α̟ό γυναίκες το 

2006. Μια µελέτη α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Ίσων Ευκαιριών Α̟ασχόλησης στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

ανέφερε ότι χρειάζονται 60 χρόνια οι γυναίκες να εκ̟ροσω̟ούνται ισότιµα στις αίθουσες 

συνεδριάσεων. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι δεν είναι µόνο σε διευθυντικές θέσεις στο 

δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα ̟ου οι γυναίκες υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται, αλλά υ̟άρχουν 

ε̟ίσης λιγότερες γυναίκες στις συνδικαλιστικές οργανώσεις α̟ό τους άνδρες, και ιδιαίτερα 

σε ηγετικές θέσεις 131.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 European Commission(2007). Equal pay – Exchange of good practices. 

 
131 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 
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6.1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
 

 Στη Νορβηγία, µια χώρα ̟ρότυ̟ο στα θέµατα ισότητας των φύλων, το 80% των 

γυναικών βρίσκεται στην αµειβόµενη εργασία, οι µισές α̟ό τους/τις υ̟ουργούς της 

κυβέρνησης είναι γυναίκες, και η χώρα έχει ε̟ιτύχει ̟άνω α̟ό το 40% εκ̟ροσώ̟ηση 

των γυναικών στα διοικητικά συµβούλια των εταιρειών. Το Εργατικό Κόµµα και το 

Κοινωνικό Αριστερό Κόµµα εισήγαγαν την ̟ρώτη ̟οσόστωση 40% για την ̟ολιτική 

εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών στο τελευταίο µέρος της δεκαετίας του 1970. Τα συνδικάτα 

ενέκριναν αυτό το ̟λαίσιο στα καταστατικά τους στα µέσα της δεκαετίας του 1980. Ο  

νορβηγικός νόµος για την έµφυλη ισότητα τρο̟ο̟οιήθηκε το 1981 για να 

συµ̟εριλάβει διάταξη σχετικά µε τις ̟οσοστώσεις, ενώ εισήχθη στη νοµοθεσία το 

2003, ̟ρόνοια ̟ου α̟αιτούσε α̟ό τις κρατικές εταιρείες να διορίσουν 40% γυναίκες 

σε διοικητικά συµβούλια των εταιρειών µέχρι το 2006 και οι εισηγµένες εταιρείες το 

2008. Οι ηγέτες  των ε̟ιχειρήσεων ̟ίστευαν ότι η Νορβηγία δεν είχε ε̟αρκείς γυναίκες 

µε εµ̟ειρία για την κάλυψη των ̟οσοστώσεων του 40%  και µέχρι τότε οι γυναίκες 

α̟οτελούσαν µόνο το 7% των µελών των διοικητικών συµβουλίων. Οι εταιρείες 

κινδύνευαν όµως να κλείσουν για το ότι δεν ̟ληρούσαν τις ̟οσοστώσεις. µε αυτόν τον 

τρό̟ο ε̟ιτεύχθηκε: 

 Η  ενθάρρυνση των γυναικών και άλλων υ̟οεκ̟ροσω̟ούµενων οµάδων να υ̟οβάλουνݲ

αίτηση για ̟ροαγωγή σε ανώτερες διευθυντικές και ηγετικές θέσεις σε συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. 

 Η εξέλιξη της σταδιοδροµίας και κατάρτισης σε θέµατα διαχείρισης και ανά̟τυξης για τις ݲ

γυναίκες και τους άνδρες ̟ου έχουν εντο̟ιστεί δυνατότητες. Εξέταση του ενδεχοµένου 

καθιέρωσης στόχων για να εξασφαλιστεί ότι υ̟άρχει ισορρο̟ία µεταξύ των φύλων στα 

̟ρογράµµατα αυτά. 

 Η δηµιουργία στοχευµένων ̟ρογραµµάτων για τις γυναίκες, συµ̟εριλαµβανοµένης της ݲ

κατάρτισης στην ενίσχυση της αυτο̟ε̟οίθησης και στην οικοδόµηση εµ̟ιστοσύνης, στην 

υ̟οστήριξη στην αίτηση εργασίας και τις δεξιότητες συνέντευξης. 

 Η ανά̟τυξη µιας συστηµατικής ̟ροσέγγισης για την χαρτογράφηση καριέρας και την ݲ

εξέλιξη της σταδιοδροµίας µέσα α̟ό ετήσιες συνεντεύξεις, την κατάρτιση αξιολογήσεων µε 

καταγραφή των αναγκών και των ατοµικών σχεδίων. 

 Ανά̟τυξη δικτύων των γυναικών για την ̟αροχή στήριξης για την αντιµετώ̟ιση και την ݲ

α̟οµόνωση ̟ου βιώνουν ορισµένες γυναίκες σε ανώτερες θέσεις. 
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 Η Νορβηγική κυβέρνηση το 2003 έθεσε στόχο να ενισχύσει το ̟οσοστό των γυναικών 

στην ανώτατη διοίκηση στα ̟λαίσια των ε̟ιχειρήσεων. Η ̟αρουσία των γυναικών στα 

υψηλότερα όργανα λήψης α̟οφάσεων σε ε̟ιχειρήσεις, και ιδίως στις µεγαλύτερες, 

̟αραµένει αδύναµη σε όλη την Ευρώ̟η. Σύµφωνα µε την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, στις 

50 µεγαλύτερες ε̟ιχειρήσεις στη χρηµατιστηριακή αγορά στις 30 κύριες ευρω̟αϊκές 

χώρες, υ̟άρχουν µόνο 3% των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και οι γυναίκες 

α̟οτελούν µόνο το 11% της διαδικασίας λήψης α̟οφάσεων. Η Νορβηγία είναι µία 

α̟ό τις χώρες ̟ου έχουν ̟ροχωρήσει σε αυτόν τον τοµέα. Πιο ̟ρόσφατα, η Ισ̟ανία 

έχει εισαγάγει ε̟ίσης ένα νέο νόµο (το Μάρτιο του 2006) ̟ου υ̟οχρεώνει όλες τις 

εταιρείες να έχουν τουλάχιστον 40% των γυναικών στα ∆ιοικητικά τους Συµβούλια. 

Α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2004, όλες οι κρατικές εταιρείες στη Νορβηγία είναι 

υ̟οχρεωµένες να έχουν τουλάχιστον 40 τοις εκατό εκ̟ροσώ̟ηση α̟ό κάθε φύλο. Το 

Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει σχετικές τρο̟ολογίες ̟ου αφορούν τις ανώνυµες εταιρείες 

του ιδιωτικού τοµέα. Για τις εταιρείες αυτές, οι κανονισµοί ισχύουν α̟ό την 1η 

Ιανουαρίου 2006. Ο στόχος ήταν να ε̟ιτευχθεί µερίδιο 40% των γυναικών µελών των 

διοικητικών συµβουλίων στις µεγαλύτερες ιδιωτικές και δηµόσιες ε̟ιχειρήσεις. Η 

νοµοθεσία σε ιδιωτικές εταιρείες εφαρµόζεται µόνο αν α̟οτύχουν να ε̟ιτύχουν ένα 

α̟οδεκτό ε̟ί̟εδο της εκ̟ροσώ̟ησης των γυναικών στα διοικητικά συµβούλιά τους. 

Η κυβέρνηση θεωρεί αυτό ως ζήτηµα ̟ροώθησης των ίσων ευκαιριών και υ̟οστηρίζει 

ότι η ε̟ιχειρηµατική κοινότητα και η βιοµηχανία δεν έχει κάνει αρκετά. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της ̟ρότασης της κυβέρνησης είχαν ως εξής:  

Όσον αφορά τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκλέγονται α̟ό τους ιδιοκτήτες της εταιρείας:  

• σε εταιρείες µε δύο έως τρία µέλη, τα δύο φύλα ̟ρέ̟ει να εκ̟ροσω̟ούνται  

• στα διοικητικά συµβούλια µε τέσσερα έως ̟έντε µέλη, κάθε φύλο ̟ρέ̟ει να εκ̟ροσω̟είται 

α̟ό δύο τουλάχιστον µέλη 

• στα διοικητικά συµβούλια µε 6-8 µέλη, κάθε φύλο ̟ρέ̟ει να εκ̟ροσω̟είται α̟ό τουλάχιστον 

τρία µέλη και 

• στα διοικητικά συµβούλια µε εννέα µέλη, κάθε φύλο ̟ρέ̟ει να εκ̟ροσω̟είται α̟ό τέσσερα 

τουλάχιστον µέλη, και  

• σε συµβούλια µε ̟ερισσότερα α̟ό εννέα µέλη, α̟αιτείται τουλάχιστον 40% εκ̟ροσώ̟ηση 

κάθε φύλου. 
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Ο νέος νόµος ̟ρέ̟ει να εφαρµόζεται σε όλες τις κρατικές, τις δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις και 

στις ανώνυµες εταιρίες. Οι ανώνυµες εταιρείες είναι µε διαφορά η µεγαλύτερη οµάδα, και 

α̟οτελείται κυρίως α̟ό µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες ανοικτές σε ε̟ενδύσεις α̟ό εξωτερικούς 

ε̟ενδυτές (αλλά ̟εριλαµβάνει ̟ολλές ̟ερισσότερες εταιρείες ̟ου είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο). Κανόνες ̟οσόστωσης δεν ̟ροτείνονται για τις ιδιωτικές εταιρείες 

̟εριορισµένης ευθύνης, γιατί αυτές α̟οτελούνται κυρίως α̟ό µικρές οικογενειακές 

ε̟ιχειρήσεις, ό̟ου οι ιδιοκτήτες εκ̟ροσω̟ούνται στο διοικητικό συµβούλιο. Τον Ιανουάριο 

του 2006, η κυβέρνηση έστειλε µια υ̟ενθύµιση ότι όλες οι ε̟ιχειρήσεις ̟ρέ̟ει να 

συµµορφωθούν µέχρι το 2008132. 

 

 Το Υ̟ουργείο της Φλαµανδικής Κοινότητας του Βελγίου σε συνεργασία µε τους 

ευρω̟αίους εταίρους α̟ό την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες για να 

αναδείξει το ̟ρόβληµα ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι εργαζόµενες γυναίκες υλο̟οίησε το Έργο 

«δυάρι», α̟ό το 2002-2003 και ̟ρότεινε µέτρα και ̟ολιτικές για να ε̟ιταχυνθεί η αλλαγή. 

Οι γυναίκες ̟αραµένουν ̟αγιδευµένες στις χαµηλόµισθες θέσεις εργασίας, βρίσκονται 

σ̟άνια στην κορυφή και, όταν το ̟ετυχαίνουν, κερδίζουν λιγότερα α̟ό τους άνδρες 

συναδέλφους τους. Οι ανειδίκευτες ή χαµηλής ειδίκευσης γυναίκες, ε̟ίσης, 

δυσκολεύονται ̟ερισσότερο α̟ό τους άνδρες συναδέλφους τους για να α̟οκτήσουν 

̟ρόσβαση στην κατάρτιση. Οι εταίροι ̟ήραν ένα ̟αράδειγµα α̟ό τη χώρα τους για να 

βοηθήσουν στη γεφύρωση του χάσµατος αµοιβών µεταξύ των φύλων. Το ̟αρουσίασαν 

στους άλλους εταίρους και δηµιουργήθηκαν ειδικές οµάδες εστίασης σε κάθε χώρα. Οι 

οµάδες αυτές α̟οτελούνται α̟ό εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

ε̟ιχειρήσεις, οργανισµούς κατάρτισης, γυναικείες οργανώσεις, δηµοσιογράφους, φορείς 

ισότητας και υ̟εύθυνους χάραξης ̟ολιτικής. Ο ρόλος τους ήταν να εξετάσουν τις 

ε̟ιλεγµένες ορθές ̟ρακτικές και να ̟ροτείνουν λύσεις για την αντιµετώ̟ιση της 

διαφοράς στις ίσες αµοιβές. Οι καλές ̟ρακτικές ̟ου ̟εριλαµβάνονται είναι:  

- «Οικογένεια και έλεγχος των ε̟ιχειρήσεων» α̟ό τη Φλάνδρα, 

- Ένας «δικτυότο̟ος δείκτης των µισθών» α̟ό την Ολλανδία, 

- Ένα ελληνικό βραβείο για την ενθάρρυνση των ε̟ιχειρήσεων να α̟οφύγουν τα στερεότυ̟α στη 

διαφήµιση, 

 - Ο Σουηδικός νόµος ̟ερί ισότητας και του διαµεσολαβητή ίσων ευκαιριών της χώρας,  

                                                 
132 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 
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- «Ένα ουδέτερο α̟ό ά̟οψη φύλου σύστηµα αξιολόγησης», ένα ιταλικό έργο ̟ου έλαβε υ̟όψη τις 

ικανότητες ̟ου ταυτίζονται µε τις γυναίκες, ό̟ως η ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων και ο έλεγχος των 

συγκρούσεων.  

Οι οµάδες εστίασης κατέληξαν σε µια σειρά συστάσεων. Έδωσαν ̟ολλή έµφαση στο ρόλο των 

συνδικάτων, ιδίως κατά τη δια̟ραγµάτευση συλλογικών συµβάσεων. Ε̟ι̟λέον, τα συνδικάτα ήταν σε 

ισχυρή θέση να υ̟οστηρίξουν µέτρα ̟ου ευνοούν την εξέλιξη της καριέρας των γυναικών, ό̟ως η 

ατοµική εκ̟αίδευση, καλύτερη καθοδήγηση σταδιοδροµίας και κατάλληλη εκ̟αίδευση. Θα 

µ̟ορούσαν ε̟ίσης να ασκήσουν ̟ίεση για την καθιέρωση ευέλικτων εργασιακών ρυθµίσεων για 

τη διευκόλυνση της ισορρο̟ίας εργασίας/ζωής. Οι εργοδότες θα µ̟ορούσαν να ωθήσουν τα ίδια 

µέτρα: να φροντίσουν για τον καθορισµό των µισθολογικών δοµών τους, να ε̟ιτρέ̟ουν ευέλικτες 

ρυθµίσεις εργασίας και να ̟αρέχουν στις γυναίκες την κατάλληλη εκ̟αίδευση. Θα µ̟ορούσαν 

ε̟ίσης να θεσ̟ίσουν συστήµατα καθοδήγησης για τις γυναίκες. Στις οµάδες εστίασης άρεσε ε̟ίσης 

η ιδέα της εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόλησης, έτσι ώστε να βοηθηθούν τις γυναίκες να µετακινούνται 

στο εσωτερικό της εταιρίας. Για την ̟ερίοδο αυτή, η αντικατάστασή τους γίνεται µε ένα άτοµο ̟ου αναζητά 

εργασία και βελτιώνουν µε αυτό τον τρό̟ο τις δυνατότητές  των γυναικών σε εργασιακή εµ̟ειρία και 

δεξιότητες. Άρχισαν εκστρατείες ̟ου α̟ευθύνονται σε σχολεία αλλά και οι εκ̟αιδευτικοί και οι 

γονείς να ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τα αγόρια να κάνουν ̟ερισσότερες ε̟ιλογές εργασίας. Οι 

εταιρείες θα µ̟ορούσαν να συµµετάσχουν, στέλνοντας το ̟ροσω̟ικό και τους διαχειριστές τους 

ως ̟ρέσβεις σε σχολεία για να ενηµερώσουν τα κορίτσια για τις ευκαιρίες της εταιρείας ή του 

κλάδου τους ̟ου µ̟ορεί να τους ̟ροσφέρει. Οι κυβερνήσεις θα µ̟ορούσαν να ενθαρρύνουν τις 

εταιρείες να εισαγάγουν θετικές δράσεις και να  δίνουν κίνητρα για την εκ̟όνηση σχεδίων για 

την ισότητα ̟ου ̟εριλαµβάνουν εκ̟αίδευση γυναικών µε χαµηλή ειδίκευση. Οι εταίροι 

δηµιούργησαν µια ειδική ιστοσελίδα µε ̟ληροφορίες για το έργο, τις βέλτιστες ̟ρακτικές και 

̟ροτάσεις για την αντιµετώ̟ιση των διαφορών στις αµοιβές133. 

 

 

6.2 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

 Η Οργάνωση Ελευθέρων Συνδικάτων (The Association of Free Trade Unions-ZSSS), 

Σλοβενίας εισήγαγε, το 2007, µια συγκεκριµένη ̟ολιτική και ένα σχέδιο δράσης για τη 

βελτίωση ισορρο̟ίας των φύλων στη λήψη α̟οφάσεων για την αντιµετώ̟ιση της 

υ̟οεκ̟ροσώ̟ησης των γυναικών στα όργανα λήψης α̟οφάσεων. Οι γυναίκες 

                                                 
133 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities,Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 
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α̟οτελούν το 44,8% των µελών της Οργάνωσης. Το ̟ρόγραµµα ̟ολιτικής και δράσης 

εισήγαγε ̟οσοστώσεις για τις γυναίκες σε αιρετές θέσεις, ̟αράλληλα µε την κατάρτιση 

για τις γυναίκες συνδικαλίστριες, ώστε να µ̟ορέσουν να εκλεγούν. Η Οργάνωση έχει 

ε̟ίσης θέσει σε εφαρµογή ένα σύστηµα για την ̟αρακολούθηση των α̟οτελεσµάτων του 

σχεδίου δράσης. Μαζί µε αυτό η  

Οργάνωση έχει ως στόχο να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στην ισότητα των φύλων, µέσω µιας  

ετήσιας α̟ονοµής βραβείων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις για ε̟ίτευγµα τους στον τοµέα 

των ίσων ευκαιριών 134. 

 

Σύµφωνα µε µελέτη των ευρω̟αϊκών συνδικάτων(2010), αρκετές εθνικές συνεισφορές 

αναφέρουν δράσεις των κοινωνικών εταίρων µε στόχο την αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος και 

για να έχουν µια ̟ιο ισορρο̟ηµένη εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών σε θέσεις λήψης α̟οφάσεων. 

Οι δράσεις αυτές α̟οσκο̟ούν στην αύξηση του αριθµού των γυναικών ε̟ιχειρηµατιών, και/ή 

των γυναικών στα όργανα λήψης α̟οφάσεων στο εσωτερικό των οργανώσεων των κοινωνικών 

εταίρων ή /και µονάδες δια̟ραγµάτευσης. Ένα α̟ό τα µέσα ̟ου χρησιµο̟οιείται α̟ό τους 

κοινωνικούς εταίρους είναι η χρήση της συλλογής δεδοµένων διαχωρισµένων κατά φύλο, 

̟ροκειµένου να ̟ροβαίνουν σε τακτική αξιολόγηση και να υ̟οβάλλουν συγκεκριµένες 

συστάσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν, για ̟αράδειγµα, υιοθετήσει ειδικά µέτρα ό̟ως:  

 Παρακολούθηση της εκ̟ροσώ̟ησης και συµµετοχής των γυναικών στο εσωτερικό των 

οργανώσεών τους (Ηνωµένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ισλανδία, ∆ανία)  

 ∆ηµιουργία ειδικών ̟ρογραµµάτων κατάρτισης ή ̟αροχής συµβουλών, ό̟ως µαθήµατα 

ηγεσίας για να ̟ροσελκύσουν και να ανα̟τύξουν ̟ερισσότερες γυναίκες σε ηγετικές 

θέσεις (Πολωνία, ΗΒ)  

 ∆ιεξαγωγή ερευνών ανάµεσα σε γυναίκες κορυφαία και µεσαία στελέχη για να 

εντο̟ίσουν τρό̟ους συνδυασµού ε̟αγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής (Νορβηγία).   

  

Άλλες ̟ρωτοβουλίες είχαν την τάση να ε̟ικεντρώνονται ̟ερισσότερο στη δηµιουργία έργων ή 

/και ̟ρογραµµάτων για την ̟ροώθηση των ε̟ιχειρηµατικών δεξιοτήτων των γυναικών. Πολλά 

έργα εξέτασαν τις βέλτιστες ̟ρακτικές για την ̟ροώθηση της σταδιοδροµίας των γυναικών σε 

διευθυντικές θέσεις και διατύ̟ωσαν συγκεκριµένες συστάσεις (̟.χ. Φινλανδία). Ε̟ίσης 

α̟ονέµονται συχνά βραβεία για την ̟ροώθηση των εταιρειών ̟ου διαχειρίζονται µε ε̟ιτυχία 

την αύξηση του αριθµού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις (Αυστρία, Τσεχία, Ολλανδία, 

                                                 
134 ETUC (2010). From membership to leadership: Advancing women in Trade Unions. A resource guide 
by Jane Pillinger Independent Researcher and Policy Advisor 
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Σλοβενία.). Η δηµιουργία δικτύων, ή ̟ρέσβεις των γυναικών σε ανώτερες θέσεις ιδιωτικών 

εταιρειών είχαν ε̟ίσης ̟εριγραφεί ως ένας ε̟ιτυχής τρό̟ος για να ενθαρρυνθούν οι 

ε̟ιχειρήσεις να υιοθετήσουν µέτρα για να έχουν ̟ερισσότερες γυναίκες στην κορυφή της 

ιεραρχίας (∆ανία, Φινλανδία).  

  

Σε άλλες ̟ερι̟τώσεις οι οµάδες εργασίας ή τα ε̟ιχειρησιακά φόρουµ (̟ου λαµβάνουν 

εξωτερική υ̟οστήριξη χρηµατοδότησης) ασχολούνται µε τις γυναίκες στην ιεραρχία της 

ε̟ιχείρησης (Ιρλανδία, Φινλανδία). ∆ιε̟αγγελµατικές συµφωνίες ̟ου ασχολούνται µε το θέµα 

αυτό, εγκρίθηκαν ε̟ίσης (Ιταλία, Ισ̟ανία). Οι κοινωνικοί εταίροι συχνά συµµετέχουν σε 

συζητήσεις ̟ου ̟ροωθούνται α̟ό τριµερείς ε̟ιτρο̟ές. Σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις το θέµα των 

γυναικών σε θέσεις λήψης α̟οφάσεων α̟ευθυνόταν σε ̟ολυετή ̟ρογράµµατα Ισότητας των 

Φύλων (ό̟ως στην Αυστρία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Τουρκία). Μερικά ̟ρογράµµατα 

έχουν ως στόχο, για ̟αράδειγµα στην αύξηση του αριθµού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις 

στον τοµέα της κεντρικής διοίκησης (Σουηδία). Σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις οι κοινωνικοί εταίροι 

έχουν δραστηριο̟οιηθεί συµβάλλοντας µε διεξαγωγή ερευνών, ή σε συνεργασία µε Ε̟ιτρο̟ές 

Ισότητας των Φύλων για την ̟αραγωγή νέων εκδόσεων και να δηµιουργήσουν συζητήσεις για 

το θέµα (Βέλγιο, Ηνωµένο Βασίλειο135).  

 

∆ηµόσιες εκδηλώσεις όσον αφορά τη σ̟ουδαιότητα της διαχείρισης της διαφορετικότητας στο 

χώρο εργασίας και έµφαση στην ανάγκη να υ̟άρχουν ̟ερισσότερες γυναίκες σε θέσεις λήψης 

α̟οφάσεων οργανώνονται α̟ό κοινού ή µονοµερώς α̟ό τους κοινωνικούς εταίρους 

(Ολλανδία, Ιρλανδία).  Οι εθνικές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων συχνά συµµετέχουν σε 

διαβουλεύσεις σε τριµερές ε̟ί̟εδο, συζητώντας τις νοµοθετικές αλλαγές της νοµοθεσίας σχετικά 

µε τις ρυθµίσεις διάφορων αδειών (µητρότητα, γονική άδεια, άδεια ̟ατρότητας) ή διευθέτηση 

του χρόνου εργασίας, ό̟ως η µερική α̟ασχόληση διατάξεις ή η τηλεργασία, (Λουξεµβούργο, 

Πολωνία, Κύ̟ρος). Σε εθνικό ε̟ί̟εδο, αναθεώρηση των συστηµάτων άδειας για οικογενειακούς 

λόγους έγινε σε ̟ολλές χώρες (Βέλγιο, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Ισλανδία, 

Σουηδία).  

 

 

 

                                                 
135 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises 
with Public Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS 
ON GENDER EQUALITY» Evaluation report 2009 
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Ένα καινοτόµο µέτρο για ̟ροώθηση των γυναικών σε ανώτερες θέσεις είναι:  

• Υιοθέτηση χάρτας για την ενσωµάτωση των φύλων ̟ου υ̟ογράφεται α̟ό κλαδικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις (Βέλγιο) 

• Κοινές δράσεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τον ̟ροσδιορισµό της έµφυλης ισότητας 

και των διακρίσεων σε όλα τα ε̟ί̟εδα της εταιρείας (Αυστρία).  

  

Ε̟ίσης υλο̟οιούνται δράσεις ̟ου α̟οσκο̟ούν στην αύξηση του αριθµού των γυναικών 

ε̟ιχειρηµατιών, και/ή των γυναικών στα όργανα λήψης α̟οφάσεων στο εσωτερικό των 

οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων ή/και σε µονάδες δια̟ραγµάτευσης. Οι κοινωνικοί 

εταίροι έχουν, για ̟αράδειγµα, υιοθετήσει ειδικά µέτρα, ό̟ως: 

• Παρακολούθηση της εκ̟ροσώ̟ησης και συµµετοχής των γυναικών στο εσωτερικό των 

οργανώσεών τους (Ηνωµένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Ισλανδία, ∆ανία) 

• ∆ηµιουργία ειδικών ̟ρογραµµάτων κατάρτισης ή ̟αροχής συµβουλών, ό̟ως µαθήµατα 

ηγεσίας για να ̟ροσελκύσουν και να ανα̟τύξουν ̟ερισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις 

(Πολωνία, Ηνωµένο Βασίλειο) 

• ∆ιεξαγωγή ερευνών ανάµεσα σε γυναίκες κορυφαία και µεσαία στελέχη για να δουν ̟ώς  

συνδυάζουν την ε̟αγγελµατική και ιδιωτική ζωή τους (Νορβηγία136).   

 

Άλλες ̟ρωτοβουλίες είχαν την τάση να ε̟ικεντρώνονται ̟ερισσότερο στην υλο̟οίηση έργων 

ή/και ̟ρογραµµάτων για την ̟ροώθηση των ε̟ιχειρηµατικών δεξιοτήτων των γυναικών. 

Πολλά έργα εξετάζουν τις βέλτιστες ̟ρακτικές για την ̟ροώθηση της σταδιοδροµίας των 

γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και διατυ̟ώνουν συγκεκριµένες συστάσεις (̟.χ. Φινλανδία).  

 

 Εξάλλου στη Σλοβενία, υ̟άρχει ένα βραβείο ̟ου ονοµάζεται «γυναίκες στελέχη- φιλική 

εταιρία», το ο̟οίο α̟οτελεί µέρος ενός ευρύτερου ̟ρογράµµατος των δραστηριοτήτων 

̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό την Ένωση ∆ιευθυντών/ντριών της Σλοβενίας. Ως µέρος 

αυτής της ένωσης, το Τµήµα Γυναικών ∆ιευθυντριών ̟ροχώρησε στη διενέργεια του 

διαγωνισµού για το βραβείο αυτό. Ο κύριος στόχος της ̟ρωτοβουλίας ήταν να τονίσει 

τη σηµασία και το ρόλο των γυναικών ηγετών και στελεχών, τόσο στην εταιρεία όσο και 

στην κοινωνία γενικότερα. Κάθε χρόνο, το Τµήµα Γυναικών ∆ιευθυντριών στέλνει 

̟ρόσκληση υ̟οβολής υ̟οψηφιοτήτων για το ̟εριοδικό τους, στο Σύνδεσµο 

                                                 
136 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises 
with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest. «Framework of actions on 
Gender Equality» Evaluation report 2009 
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∆ιευθυντών «e-news, και στην ιστοσελίδα του τµήµατος «∆ιευθυντές/τριες». Τα µέλη 

του συνδέσµου ∆ιευθυντών/ντριών ̟ου ̟ληρούν τα κριτήρια ε̟ιλογής καλούνται 

α̟ευθείας να συµµετάσχουν. Υ̟οψήφια για το βραβείο µ̟ορεί να είναι ο̟οιαδή̟οτε 

εταιρεία ̟ου ανήκει στην οµάδα των µεσαίων ή µεγάλων ε̟ιχειρήσεων ̟ου 

δραστηριο̟οιούνται στη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας. Κατ 'εξαίρεση, το βραβείο µ̟ορεί 

ε̟ίσης να δοθεί σε ε̟αγγελµατικές, ε̟ιστηµονικές, εκ̟αιδευτικές ενώσεις, ή ̟αρεµφερή 

ιδρύµατα ̟ου, µέσα α̟ό τα ε̟ιτεύγµατά τους, συµβάλλουν στην ̟ροώθηση των 

γυναικών σε διευθυντικές θέσεις137.   

 

Η ETUC(2010) κυκλοφόρησε µια έκθεση αξιολόγησης στην ο̟οία ̟αρέχει ̟αραδείγµατα των 

στρατηγικών ̟ου εφαρµόζονται α̟ό τους κοινωνικούς εταίρους για τη βελτίωση της 

εκ̟ροσώ̟ησης των γυναικών στη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων, συµ̟εριλαµβανοµένων: 

 

• ∆ηµιουργία ειδικών ̟ρογραµµάτων κατάρτισης και καθοδήγησης, ό̟ως µαθήµατα ηγεσίας 

για να ̟ροσελκύσουν και να ανα̟τύξουν ̟ερισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις (Πολωνία, 

ΗΒ) 

• ∆ιεξαγωγή ερευνών µεταξύ των γυναικών κορυφαίων και µεσαίων στελεχών διαχείρισης για 

να δουν ̟ώς συνδυάζουν την ε̟αγγελµατική και ̟ροσω̟ική ζωή (Νορβηγία) 

• Προώθηση της σταδιοδροµίας των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις (Φινλανδία) 

• Βραβεία για την ̟ροώθηση των εταιρειών ̟ου έχουν αυξήσει τον αριθµό των γυναικών σε 

διευθυντικές θέσεις (Αυστρία, Τσεχία, Ολλανδία, Σλοβενία) 

• ∆ηµιουργία δικτύων, ή ̟ρέσβεις των γυναικών σε ανώτερες θέσεις ̟ου οδηγούν σε ιδιωτικές 

ε̟ιχειρήσεις (∆ανία, Φινλανδία) 

• ∆ιε̟αγγελµατικές συµφωνίες για την εκ̟ροσώ̟ηση των δύο φύλων (Ιταλία, Ισ̟ανία) 

• Χάρτα για την ενσωµάτωση των φύλων ̟ου υ̟ογράφεται α̟ό διε̟αγγελµατικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις (Βέλγιο) 

• Προγράµµατα για την αύξηση του αριθµού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον τοµέα της 

κεντρικής διοίκησης (Σουηδία) 

• Πολυετή ̟ρογράµµατα ισότητας των φύλων ή έργα (Αυστρία, Λιθουανία, Λετονία και 

Τουρκία) 

• Ενεργός συµµετοχή των συνδικάτων στις έρευνες και τις εργασίες µε Ε̟ιτρο̟ές  Ισότητας των 

                                                 

137 Austrian Institute for SME Research (2010). Study on non-legislative initiatives for companies to promote gender 
equality at the workplace – Contract VC/2008/0348, Synthesis Report 
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Φύλων για την ̟αραγωγή νέων εκδόσεων και συζητήσεις σχετικά µε το θέµα (Βέλγιο, Ηνωµένο 

Βασίλειο) 

• ∆ηµόσιες εκδηλώσεις και έργα σχετικά µε την ̟ολυµορφία στο χώρο εργασίας και τις 

γυναίκες σε ηγετικές θέσεις (Ολλανδία, Ιρλανδία) 138. 

 

Η ETUC υ̟οδεικνύει δέκα δράσεις ̟ου τα συνδικάτα µ̟ορούν να κάνουν για την ̟ροώθηση 

της συµφιλίωσης ιδιωτικής, οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής και ̟αρέχουν καθοδήγηση 

για τους ηγέτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, φορέων λήψης α̟οφάσεων και των µελών 

τους: 

� Η συµφιλίωση ιδιωτικής, οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής να γίνει ̟ροτεραιότητα των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων 

� Ενεργός ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα ε̟ί̟εδα της οργάνωσης µέσω της 

ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις ̟ολιτικές τους 

� Εισαγωγή καταστατικών αλλαγών για τη συµφιλίωση 

�  Προετοιµασία των γυναικών για θέσεις λήψης α̟οφάσεων και ηγετικούς ρόλους 

� ∆έσµευση των αντρών για την οικοδόµηση  συναίνεσης για την ισόρρο̟η εκ̟ροσώ̟ηση των 

δύο φύλων 

� Αλλαγή της εικόνας και του ̟ολιτισµού των συνδικάτων 

� Αναδιάρθρωση στη δοµή των συνδικαλιστικών οργανώσεων, έτσι ώστε ο ακτιβισµός των 

γυναικών, και η συµµετοχή τους στη λήψη α̟οφάσεων να υ̟άρχει σε όλα τα ε̟ί̟εδα της 

Οργάνωσης 

�  ∆ιασφάλιση ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ̟ροωθούν τη διαφορο̟οίηση των δύο φύλων 

στο εσωτερικό του ανθρώ̟ινου δυναµικού τους 

� ∆ιατήρηση έµφυλων στατιστικών στοιχείων 

� Υιοθέτηση µιας στρατηγικής ̟ροσέγγισης και ανά̟τυξη συγκεκριµένων σχεδίων δράσης για τη 

βελτίωση της ισορρο̟ίας των φύλων, συµ̟εριλαµβανοµένων µέτρων για την ̟αρακολούθηση 

και την αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων και την υλο̟οίηση των ενεργειών. 

 

Η ισορρο̟ία µεταξύ των φύλων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις βοηθά στην:  

• Ενίσχυση της δηµοκρατίας στην Οργάνωση και στην εξωτερική εικόνα της  

• Ενεργο̟οίηση συνδικάτων να είναι δυναµικές και ζωντανές οργανώσεις ̟ου είναι ανοικτές 

σε νέες και καινοτόµες ιδέες 

                                                 
138 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  
Practices and Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal 
for Sustainable and Effective Enterprise 
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• Ε̟ίτευξη ισορρο̟ίας στη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων και στο τρα̟έζι των 

δια̟ραγµατεύσεων και µια ̟ιο ολιστική ̟ροσέγγιση στη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων µε τις 

̟ροο̟τικές ̟ου έχουν σχέση µε τις γυναίκες και τους άνδρες στο χώρο εργασίας και στην 

ιδιότητα µέλους της Οργάνωσης 

• Κάλυψη των συµφερόντων και των αναγκών όλων των µελών, αντρών και γυναικών 

• Αναζω̟ύρωση του ενδιαφέροντος των γυναικών εγγραφής σε συνδικάτα 

• Αλλαγή νοοτρο̟ίας των συνδικάτων  

• Παροχή ̟ροτύ̟ων για άλλες γυναίκες, δείχνοντας ότι οι γυναίκες µ̟ορούν να κατορθώσουν 

να ανελιχθούν, σ̟άζοντας τη γυάλινη οροφή και να γίνει ̟ηγή έµ̟νευσης για 

α̟οτελεσµατικούς/ες ηγέτες/τιδες 

• Θετικό αντίκτυ̟ο στις ̟ροσλήψεις και στην οργάνωση στα συνδικάτα, και οι ε̟ι̟τώσεις στην 

ενεργό συµµετοχή των γυναικών σε όλα τα ε̟ί̟εδα, συµ̟εριλαµβανοµένων των γυναικών 

µελών ̟ου εργάζονται µε µερική α̟ασχόληση ή µε ̟ροσωρινές συµβάσεις εργασίας 

• ∆ιασφάλιση ότι τα συνδικάτα είναι στην αιχµή της αντι̟ροσώ̟ευσης των φύλων, έτσι ώστε οι 

ρόλοι και οι δράσεις τους να διασφαλίζουν εκ̟ροσώ̟ηση των δύο φύλων και την ισότητα σε 

ολόκληρη την κοινωνία139.  

 

Στην ίδια µελέτη της ETUC, ̟αρουσιάζονται τα κύρια εµ̟όδια ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι γυναίκες στα 

συνδικάτα στην ισορρο̟ία ιδιωτικής, οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής και αυτά είναι: 

 Η κουλτούρα των συνδικάτων για τη συµµετοχή των ανδρών και αυτό α̟οθαρρύνει τη 

συµµετοχή των γυναικών  

   Τα αρνητικά στερεότυ̟α ̟ου λειτουργούν εις βάρος της συµµετοχής των γυναικών 

  Η οικονοµική κρίση ̟ου ε̟ηρέασε αρνητικά την εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών 

  Οι γυναίκες συχνά δεν έχουν την εµ̟ιστοσύνη και την αυτο̟ε̟οίθηση για να 

ωθήσουν τους εαυτούς τους για ανέλιξη σε ηγετικούς ρόλους 

  Οι γυναίκες αντιµετω̟ίζουν το ̟ρόβληµα της γυάλινης οροφής 

  Ο χρόνος ̟ου α̟αιτείται για τη συµµετοχή τους έχει ε̟ι̟τώσεις και ̟εριορισµούς στις 

δυνατότητες τους 

  Πολλές φορές  οι γυναίκες δεν έχουν τις γνώσεις σχετικά µε τις δοµές της Οργάνωσης 

και δεν γνωρίζουν ̟ώς να διεκδικήσουν θέσεις λήψης α̟οφάσεων 

  Οι νέες γυναίκες δεν ̟ροσελκύονται α̟ό τις συνδικαλιστικές οργανώσεις  

                                                 
139 ETUC (2010). From membership to leadership: Advancing women in Trade Unions. A resource guide 
by Jane Pillinger Independent Researcher and Policy Advisor 
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  Οι ίδιες οι  δοµές της Οργάνωσης ανα̟αράγουν τη µειονεκτική θέση των γυναικών 

στην αγορά εργασίας140. 

 

Παρακάτω ̟αρατίθενται ̟αραδείγµατα α̟ό την Έκθεση της ETUC του 2010. 

 

 Η συνδικαλιστική οργάνωση CGIL της Ιταλίας (Italian General Confederation of 

Labour), στην έκθεση της ETUC, αναφέρει τρό̟ους µε τους ο̟οίους η CGIL εργάστηκε 

για την εκ̟ροσώ̟ηση των δύο φύλων ̟ου είχαν σηµαντικό αντίκτυ̟ο στην 

ισορρο̟ία µεταξύ των φύλων στη συνοµοσ̟ονδία. Η CGIL έχει  5,7 εκατ. µέλη εκ των 

ο̟οίων ̟ερί̟ου το 50% των ο̟οίων είναι γυναίκες.  Η συνοµοσ̟ονδία έχει θέσει σε 

εφαρµογή µια σειρά ̟ολιτικών για τη βελτίωση ισορρο̟ίας των φύλων στη 

διαδικασία λήψης α̟οφάσεων της και διασφαλίζει ότι η διάσταση του φύλου 

λαµβάνεται υ̟όψη στις ̟ολιτικές της και στις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις. Ειδικά 

µέτρα έχουν εισαχθεί για να ενθαρρύνουν και να εκ̟αιδεύσουν τις γυναίκες µέλη 

τους για να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, κατάρτιση για άνδρες και γυναίκες 

δια̟ραγµατευτές/τριες για το ζήτηµα ισότητας των φύλων, και ̟αραγωγή 

κατευθυντήριων γραµµών για χρήση στις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις σε θέµατα 

φύλου. Το 1991 η CGIL εισήγαγε ένα σύστηµα ̟οσοστώσεων για την εκ̟ροσώ̟ηση 

25% των γυναικών σε όλα τα όργανα λήψης α̟οφάσεων της. Το 1996, οι αλλαγές στο 

καταστατικό CGIL έθεσαν τα θεµέλια για τη συνοµοσ̟ονδία να αντιµετω̟ίσει ένα 

ευρύ φάσµα θεµάτων ισότητας, καθώς υ̟ήρχε διάταξη στο καταστατικό της ένωσης 

(άρθρο 6), ̟ου α̟αιτούσε 40/60 εκ̟ροσώ̟ηση γυναικών και ανδρών στο ̟λαίσιο της 

κατα̟ολέµησης των διακρίσεων. Το 2009, η CGIL σε µια ενδιάµεση διάσκεψη 

υιοθέτησε ψήφισµα σχετικά µε την «Οργάνωση για την Προώθηση και ενδυνάµωση 

των γυναικών στη ∆ιοίκηση», η ο̟οία α̟οσκο̟εί στην ανανέωση του οργανισµού µε 

την εξασφάλιση «εισόδου και µονιµότητας των γυναικών σε κάθε ε̟ί̟εδο στην 

οργάνωση", η ο̟οία βασίζεται σε τρία αλληλένδετα ε̟ί̟εδα: 

• Εφαρµογή ̟ολιτικών για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών µέσω της ̟ροώθησης 

̟ολιτικών ισότητας στην αγορά εργασίας, ανάλυση ανά φύλο της οργάνωσης της εργασίας, της 

ευηµερίας και των υ̟ηρεσιών, και εξάλειψη των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων. 

• Βελτίωση της εκ̟ροσώ̟ησης των γυναικών στην Οργάνωση µε την εφαρµογή κανόνα  

κατα̟ολέµησης των διακρίσεων, µέτρα κατάρτισης των γυναικών, ̟οσοστώσεις για τις 
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γυναίκες σε όλα τα ε̟ί̟εδα ακόµα και σε ε̟ί̟εδο βάσης και όρια σχετικά µε τον κατάλογο για 

τις εκλογές συνδικαλιστικών εκ̟ροσώ̟ων στο χώρο εργασίας, εφαρµογή και  ̟αρακολούθηση 

του κανόνα 40/60 για την εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών, η ο̟οία α̟οτελεί βασική ̟ολιτική 

̟ροτεραιότητα και η υ̟οχρεωτική α̟αίτηση. 

• Βελτίωση ̟ολιτικών στο χρόνο συσκέψεων, συνεδριάσεων κτλ για να µ̟ορέσουν οι γυναίκες 

να συµµετέχουν ισότιµα και α̟οτελεσµατικά στις συνεδριάσεις της Ένωσης µέσω µιας ̟ολιτικής 

βελτίωσης της οργάνωσης του χρόνου και της α̟οτελεσµατικότητας των συνεδριάσεων. Ως 

α̟οτέλεσµα αυτών των µέτρων η CGIL ̟έτυχε τη βελτίωση της ισορρο̟ίας των φύλων στους 

φορείς λήψης α̟οφάσεων, α̟ό 33% το 1996 σε 40% το 2010.  Η CGIL τώρα εργάζεται ̟ρος την 

ε̟ίτευξη του στόχου 50/50 στην εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών και των ανδρών. Οι γυναίκες 

στην CGIL έχουν ε̟ίσης ε̟ιτύχει υψηλό ε̟ί̟εδο εκ̟ροσώ̟ησης στα διοικητικά συµβούλια των 

εταιρειών και κυβερνητικών φορέων. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες συµβάλλουν θετικά στις 

εθνικές οικονοµικές και κοινωνικές ̟ολιτικές, δεν είναι ̟αρούσες σε αυτούς τους ρόλους ̟ου 

αφορούν τις µακροοικονοµικές ̟ολιτικές και τις ̟ολιτικές µιας εταιρείας, και δεν 

εκ̟ροσω̟ούνται σε ίσο αριθµό σε δια̟ραγµατευτικές οµάδες, οι ο̟οίες σε µεγάλο βαθµό 

διευθύνονται α̟ό τους άνδρες. Η συνοµοσ̟ονδία γνωρίζει ότι η εφαρµογή συγκεκριµένων 

̟ολιτικών είναι ζωτικής σηµασίας για την αλλαγή της οργάνωσης, για την αντιµετώ̟ιση 

̟ροκαταλήψεων και στερεοτύ̟ων, αλλαγή νοοτρο̟ίας και συνειδητο̟οίηση του ρόλου και της 

συµβολής των γυναικών στη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων. Μία α̟ό τις ̟ρόσφατες 

καινοτοµίες τους είναι η εισαγωγή µιας διάταξης στον ̟ροϋ̟ολογισµό ανά φύλο ως µια νέα 

κοινωνική ̟ρωτοβουλία στον ̟ροϋ̟ολογισµό της Συνοµοσ̟ονδίας 141. 

 

 Η Συνδικαλιστική Οργάνωση General Federation of Belgian Labour, FGTB του 

Βελγίου το 2004 υ̟έγραψε τη Χάρτα για ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, 

µαζί µε τις άλλες βελγικές συνδικαλιστικές Οργανώσεις, συντόνισε ένα σύστηµα για 

την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δραστηριότητές τους, 

συµ̟εριλαµβανοµένης της ισόρρο̟ης εκ̟ροσώ̟ησης γυναικών και ανδρών στη 

διαδικασία λήψης α̟οφάσεων. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου θεωρείται 

ζωτικής σηµασίας, καθώς θεωρείται η βάση για την αλλαγή των ̟ολιτισµικών 

αντιλήψεων και ως εκ τούτου στην ε̟ίτευξη ισορρο̟ίας των φύλων στη διαδικασία 

λήψης α̟οφάσεων142. 
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 Η Εθνική Συνοµοσ̟ονδία των Ουγγρικών Συνδικάτων MSZOSZ, έχει θέσει σε 

εφαρµογή µια σειρά µέτρων για να διασφαλίσει ότι τα ζητήµατα των γυναικών 

συνυ̟ολογίζονται στη διαδικασία συνοµολόγησης ή ανανέωσης συλλογικής 

σύµβασης εργασίας και ότι οι γυναίκες είναι ̟αρούσες στις οµάδες 

δια̟ραγµατεύσεων.  Η συνοµοσ̟ονδία έχει συντάξει κατευθυντήριες γραµµές για 

την ισότητα των φύλων και η Ε̟ιτρο̟ή Γυναικών της Συνοµοσ̟ονδίας καταρτίζει 

ετήσιες κατευθυντήριες γραµµές για τα κύρια ζητήµατα ̟ου µ̟ορούν να 

ρυθµιστούν α̟ό τις συλλογικές συµβάσεις. Οι κατευθυντήριες γραµµές ̟αρέχουν 

λύσεις για δια̟ραγµατευτές/τριες και τους/τις ̟ροετοιµάζει ώστε να διασφαλιστεί 

ότι η διάσταση του φύλου ̟εριλαµβάνεται σε όλες τις συλλογικές συµβάσεις, για 

̟αράδειγµα, σχετικά µε ωράρια εργασίας, τη συµφιλίωση της ε̟αγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής ή το σχεδιασµό της σταδιοδροµίας των γυναικών. Η 

συνοµοσ̟ονδία δια̟ίστωσε ότι η ισότητα των φύλων είναι ̟ιο ̟ιθανό να 

̟ροωθηθεί όταν οι γυναίκες είναι ̟αρούσες στις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις, οι 

ο̟οίες γνωρίζουν τα ιδιαίτερα ̟ροβλήµατα και µ̟ορούν να διεκδικήσουν και 

εφαρµόσουν την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου. Η συνοµοσ̟ονδία έχει 

ε̟ίσης θέσει σε εφαρµογή ορισµένα µέτρα για τη βελτίωση της εκ̟ροσώ̟ησης των 

γυναικών, συµ̟εριλαµβανοµένης της κατάρτισης για τις γυναίκες στις 

δια̟ραγµατευτικές ικανότητες και ε̟ιτρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιούνται ειδικές 

συνδικαλιστικές δραστηριότητες και έχουν κρατηµένες θέσεις για τις γυναίκες µε 

ίσα δικαιώµατα ψήφου και  δι̟λής υ̟οψηφιότητας143. 

 

 Η Συνοµοσ̟ονδία Νορβηγικών Συνδικάτων LO-Νορβηγίας, εισήγαγε 

κατευθυντήριες γραµµές και µια λίστα ελέγχου για την ενσωµάτωση της διάστασης 

του φύλου και την κατάρτιση των δια̟ραγµατευτικών οµάδων για το ̟ώς να 

εδραιωθεί η έµφυλη ισότητα στη διαδικασία συνοµολόγησης ή ανανέωσης των 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Θεωρούν ότι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µέρος 

είναι να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες είναι ̟αρούσες στις δια̟ραγµατεύσεις για τις 

οµάδες. Οι συλλογικές συµβάσεις α̟οτελούν τη βάση του νορβηγικού συστήµατος 

δια̟ραγµατεύσεων και το ̟εριεχόµενο των συµβάσεων, έχει σηµασία για τη 

συνοµοσ̟ονδία για να εξασφαλιστεί ότι υ̟άρχει ισορρο̟ία µεταξύ των φύλων στη 
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διαδικασία. Η διάσταση του φύλου ε̟ηρέασε το ̟εριεχόµενο των 

δια̟ραγµατεύσεων και η LO ̟ροετοιµάζει τα έγγραφα αναφοράς, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην ισότητα των φύλων και την ισότητα των αµοιβών για χρήση στις 

δια̟ραγµατεύσεις και ̟εριλαµβάνει τα ζητήµατα των γυναικών στην ηµερήσια 

διάταξη τους144. 

 

 Η Συνδικαλιστική οργάνωση Trade Union Federation- ÖGB, της Αυστρίας, έχει 

1,238.590 µέλη, εκ των ο̟οίων το 34% είναι γυναίκες. Το 2007 το Κογκρέσο 

εφάρµοσε ένα νέο σύστηµα ̟οσόστωσης για τη συµµετοχή των γυναικών σε όλα τα 

ε̟ί̟εδα της Ένωσης, συµ̟εριλαµβανοµένων των οργάνων λήψης α̟οφάσεων. Η 

̟οσόστωση καθορίζεται µε βάση το ̟οσοστό των γυναικών σε κάθε τοµέα λήψης 

α̟οφάσεων σε ε̟ί̟εδο Ένωσης, ανά οµοσ̟ονδιακό κρατικό ε̟ί̟εδο και ανά 

̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. Το 2009 η Ένωση εισήγαγε νέους κανονισµούς. Αφήνουν 

ένα κενό αριθµό στα συµβούλια τους, ώστε αν ένα ̟οσοστό γυναικών δεν εκλεγεί 

να µ̟ορέσουν να συµ̟ληρώσουν τα ελλεί̟οντα καθίσµατα µε διορισµό γυναικών 

α̟ό το αρµόδιο τµήµα των γυναικών. Εκτός α̟ό το σύστηµα των ̟οσοστώσεων της 

έχει ̟ραγµατο̟οιήσει εκ̟αίδευση για γυναίκες συνδικαλίστριες και ̟αρακολουθεί 

τα στοιχεία κατά φύλο στο εργατικό δυναµικό και σε θέσεις λήψης α̟οφάσεων. Ε̟ί 

του ̟αρόντος οι δύο Γενικοί Γραµµατείς της Συνοµοσ̟ονδίας είναι άνδρες και οι 

δύο αντι̟ρόεδροι, ένας άντρας, µια γυναίκα. Μόνο δύο α̟ό τα οκτώ µέλη της 

Συνοµοσ̟ονδιακής Γραµµατείας είναι γυναίκες. Οι γυναίκες α̟οτελούν το 46% της 

Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής (24 άτοµα), και το 40% (106 άτοµα) της Εθνικής 

Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής.  Το 2005 µέσω της οργάνωση του τµήµατος γυναικών, 

ανέ̟τυξαν ένα κατάλογο µέτρων ̟ου ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται υ̟όψη στον τοµέα 

των συλλογικών δια̟ραγµατεύσεων, τα ο̟οία στη συνέχεια ενηµερώθηκαν εκ νέου 

το 2008. Αυτός ο κατάλογος ̟εριλαµβάνει την εφαρµογή συγκεκριµένων 

α̟οφάσεων, την ̟αρακολούθηση των δια̟ραγµατεύσεων των συµβάσεων σχετικά 

µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και άλλες ̟τυχές της ισότητας, ̟.χ. 

την αξιολόγηση του ύψους της αµοιβής και τις ̟ληρωµές µ̟όνους. Η Ένωση 

ενθαρρύνει και υ̟οστηρίζει τις γυναίκες να συµµετέχουν σε οµάδες 

δια̟ραγµατεύσεων µέσω της δικτύωσης, της ̟ληροφόρησης και της διοργάνωσης 

                                                 
144 ETUC (2010). From membership to leadership: Advancing women in Trade Unions. A resource guide by Jane Pillinger 

Independent Researcher and Policy Advisor 



  
 

120 

συνεδρίων και εκδηλώσεων για τις γυναίκες ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία 

δια̟ραγµάτευσης. 

 

 

 Τα ελεύθερα συνδικάτα-LBAS, Λετονίας, εξέδωσαν ένα οδηγό σχετικά µε το ρόλο 

των συλλογικών δια̟ραγµατεύσεων στις εργασιακές σχέσεις (2009), ̟ου 

̟ροσ̟άθησε να οικοδοµήσει την ικανότητα των συνδικάτων και των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης στην ̟ροώθηση και ευαισθητο̟οίηση του ρόλου των 

γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Ε̟ίσης εξέδωσαν ένα ̟εριοδικό στα λετονικά και 

Ρώσικα και ̟ροβάλλει ένα ̟ροφίλ µε ε̟ίκεντρο τις γυναίκες σε θέσεις λήψης 

α̟οφάσεων και τις ̟ολιτικές ισότητας των φύλων.  

 

 Η Γενική Συνοµοσ̟ονδία Εργασίας -CGT-Γαλλίας έχει 735.000 µέλη, εκ των 

ο̟οίων το 34% είναι γυναίκες. Η CGT στο καταστατικό της ̟ου εγκρίθηκε το 1995, 

έχει την αρχή της ισότητας των φύλων ως µία α̟ό τις κύριες αξίες ̟ου βρίσκονται 

στο ε̟ίκεντρο της δράσης της: «η CGT ̟ροωθεί ενεργά την ισότητα µεταξύ 

γυναικών και ανδρών, τις ελευθερίες και τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα, την 

̟λήρη άσκηση της ιδιότητας του ̟ολίτη, ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος, την 

ειρήνη και τον αφο̟λισµό, τα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα και τη φιλία µεταξύ των 

λαών..). Ε̟ίσης εµ̟εριέχει διατάξεις ̟ου ̟ροωθούν µια δίκαιη εκ̟ροσώ̟ηση των 

γυναικών, ό̟ου ̟ροσδιορίζονται οι στόχοι και  δεσµεύεται µε ̟οσοτικούς στόχους 

για την εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών. Μια σηµαντική ̟ροϋ̟όθεση είναι ότι η 

ε̟ίτευξη αυτών των στόχων είναι η τακτική ̟αρακολούθηση και αξιολόγηση 

των βελτιώσεων ̟ου ̟ροκύ̟τουν145. 

 

 Το Ιρλανδικό Κογκρέσο Συντεχνιών- ICTU, έχει 812.848 µέλη, εκ των ο̟οίων το 

51% είναι γυναίκες.  Η ICTU έχει δέσµευση για την ισότητα των φύλων στις δοµές 

της και έχει εισαγάγει το ευέλικτο ωράριο εργασίας και την ̟ρόσληψη κατά 

̟ροτεραιότητα των γυναικών σε τοµείς στους ο̟οίους υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται. Το 

καταστατικό έχει τρο̟ο̟οιηθεί για να βελτιωθεί η ισορρο̟ία µεταξύ των φύλων 

στην εκλογή των µελών του Εκτελεστικού Συµβουλίου, το ο̟οίο α̟αιτεί την 

εκλογή, τουλάχιστον οκτώ γυναικών µελών, και ότι τουλάχιστον ένας α̟ό τους 

αντι̟ροέδρους ̟ρέ̟ει να είναι µια γυναίκα. Στην ̟ράξη, ̟ερισσότερες α̟ό οκτώ 
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γυναίκες έχουν εκλεγεί στην Εκτελεστική της ICTU, και υ̟ήρξε µια ̟ολύ θετική 

ε̟ίδραση α̟ό την µεγαλύτερη ̟ροβολή των γυναικών και στον ̟ολιτισµό της 

Οργάνωσης. Ήταν σηµαντικό α̟ό την αρχή να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες 

µ̟ορούν να εκλέγονται σε κοινές καθώς και κρατηµένες θέσεις. Ο Γενικός 

Γραµµατέας και ο Πρόεδρος είναι και οι δύο άνδρες, ενώ ένας άνδρας και µία 

γυναίκα είναι στη θέση του Αντι̟ροέδρου. Η ICTU εισήγαγε µια δέσµη µέτρων για 

τη στήριξη στις δεσµεύσεις τους για την ισορρο̟ία των φύλων, 

συµ̟εριλαµβανοµένου του έργο LIFT το ο̟οίο ̟αρέχει κατάρτιση και καθοδήγηση 

για τις γυναίκες.  

 

 Η Γενική Συνοµοσ̟ονδία των Ελεύθέρων Συνδικάτων του Βελγίου(General 

Confederation of Liberal Trade Unions of Belgium ACLVB-CGSL), έχει 265.000 

µέλη α̟ό τα ο̟οία οι γυναίκες α̟οτελούν το 42%. Η CGSLB  στο καταστατικό της 

ορίζει σαφώς ότι "ενσωµατώνει την αρχή της ισότητας των φύλων στη λειτουργία 

του, την εσωτερική οργάνωσή της καθώς και σε δραστηριότητες ευαισθητο̟οίησης 

της. "Η CGSLB αγωνίζεται ̟ρος την κατεύθυνση της ισόρρο̟ης εκ̟ροσώ̟ησης 

των ανδρών και των γυναικών στο εσωτερικό των οργάνων της, σε όργανα 

εκ̟ροσώ̟ησης των εργαζοµένων και γενικά σε όλους τους τοµείς του 

κοινωνικού διαλόγου». Το άρθρο 14 του καταστατικού της ̟ροβλέ̟ει ότι το 

Εθνικό Γραφείο είναι υ̟εύθυνο για την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά µε την 

ε̟ίτευξη του στόχου της έµφυλης ισότητας στο ̟λαίσιο της λειτουργίας της CGSLB. 

Κατά συνέ̟εια, η συνοµοσ̟ονδία ̟αρακολουθεί και δηµοσιεύει στοιχεία ανά φύλο 

στο εργατικό δυναµικό και σε θέσεις λήψης α̟οφάσεων σε συνδικαλιστικούς φορείς 

και διοργανώνει σεµινάρια σε θέµατα ισότητας των φύλων. 

 

 Η General Union of Workers- UGT, της Ισ̟ανίας έχει 880.000 µέλη, 33,36% των 

ο̟οίων είναι γυναίκες. Το Καταστατικό της Ένωσης, θεσ̟ίζει καθεστώς 

̟οσοστώσεων α̟ό το 1998 για τη συµµετοχή των γυναικών σε διευθυντικές 

θέσεις και σε δοµές λήψης α̟οφάσεων για να είναι ανάλογο της γυναικείας 

συµµετοχής στην Ένωση. Αυτό α̟αιτεί µια ελάχιστη εκ̟ροσώ̟ηση 20% των 

γυναικών και των ανδρών στα όργανα λήψης α̟οφάσεων στην UGT, µε στόχο να 

διασφαλιστεί ότι δεν υ̟άρχει διακριτική εκ̟ροσώ̟ηση στην αναλογία αντρών και 

γυναικών µελών της σε κάθε µία α̟ό τις οµοσ̟ονδίες και τα σωµατεία ̟ου 

α̟αρτίζουν τη Συνοµοσ̟ονδία. Η Συνοµοσ̟ονδία έχει ε̟ίσης καταρτίσει ένα 
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σχέδιο δράσης για την ισότητα και άρχισε εκστρατεία για να αυξήσουν την 

εκ̟ροσώ̟ηση και συµµετοχή των γυναικών στην Ένωση. Ο αντίκτυ̟ος των µέτρων 

αυτών, ήταν θετικός, αφού για ̟ρώτη φορά το 1998,  η εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών 

σε όλα τα ε̟ί̟εδα της UGT βελτιώθηκε σηµαντικά. Οι γυναίκες α̟οτελούν 

σήµερα το 46% της  συνοµοσ̟ονδιακής Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής και το 39% της 

Συνοµοσ̟ονδιακής Ε̟ιτρο̟ής, και οι γυναίκες α̟οτελούσαν το 33% των 

αντι̟ροσώ̟ων στο τελευταίο Συνοµοσ̟ονδιακό Κογκρέσο. Η Γραµµατεία της 

UGT α̟οτελείται α̟ό ̟έντε άνδρες και έξι γυναίκες146. 

 

 Η Ευρω̟αϊκή Οµοσ̟ονδία Μεταλλουργών (EMF), αντι̟ροσω̟εύει 6 

εκατοµµύρια µέλη α̟ό 75 συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκ των ο̟οίων ̟ερί̟ου το 

20% είναι γυναίκες. Οι γυναίκες  ̟αραδοσιακά υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται, κατ' 

αναλογία ̟ρος το ̟οσοστό µελών τους, τόσο στους φορείς λήψης α̟οφάσεων όσο 

και των συνδεδεµένων µε αυτήν ενώσεις της. Κατά µέσο όρο οι γυναίκες α̟οτελούν 

το 10% αυτών ̟ου εκ̟ροσω̟ούνται στην Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή της EMF και της 

διευθύνουσας ε̟ιτρο̟ής. Για την α̟οκατάσταση της ισορρο̟ίας µεταξύ των φύλων 

η EMF ̟ροσ̟άθησε να εισαγάγει µια αναλογική εκ̟ροσώ̟ηση ̟οσόστωσης 20% 

για τις γυναίκες σε όλα  όργανα λήψης α̟οφάσεων της, συµ̟εριλαµβανοµένης της 

Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής και των κύριων ε̟ιτρο̟ών ̟ολιτικής (βιοµηχανική 

̟ολιτική, ̟ολιτική της εταιρείας και Πολιτική Συλλογικών ∆ια̟ραγµατεύσεων) 147.  

 

 
 

 6.3 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΚΟ 
 

 Το Ευρω̟αϊκό Ινστιτούτο για τη Συγκριτική Πολιτιστική Έρευνα της Γερµανίας, ̟ου 

ήταν ο συντονιστής εταίρος του ̟ρογράµµατος, συνεργάστηκε µε τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης στην Αυστρία, τη Φινλανδία και την Πορτογαλία και θέλησε να εξερευνήσει 

τα εµ̟όδια ̟ου συναντούν οι γυναίκες στην ανέλιξη τους σε αυτά τα ε̟αγγέλµατα. 

Υλο̟οίησαν το Έργο «Πολιτιστικές ̟ύλες», α̟ό το 2001-2003. Η ̟ολιτιστική βιοµηχανία 

είναι ένας ταχέα ανα̟τυσσόµενος κλάδος µε ̟ολλές γυναίκες να εισέρχονται στον τοµέα 

αυτό. Οι ανώτερες θέσεις όµως δεν το αντικατο̟τρίζουν αυτό. Το έργο ε̟ικεντρώθηκε 

στη µουσική βιοµηχανία και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.  Ήθελαν να δουν αν οι 

                                                 
146 ETUC (2010). From membership to leadership: Advancing women in Trade Unions. A resource guide 
by Jane Pillinger Independent Researcher and Policy Advisor 
147 ETUC (2010). From membership to leadership: Advancing women in Trade Unions. A resource guide 
by Jane Pillinger Independent Researcher and Policy Advisor 
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γυναίκες αντιµετω̟ίζουν ̟αρόµοια εµ̟όδια, ανεξάρτητα α̟ό τη δοµή των δύο κλάδων. 

Κάθε εταίρος ε̟έλεξε µια ερευνητική οµάδα για να ̟ραγµατο̟οιήσει την ανάλυση στη 

χώρα τους. Εξέτασαν ειδικότερα το ρόλο αυτών ̟ου ̟εριγράφονται ως «θέσεις-κλεδιά» 

και αυτά είναι τα άτοµα εντός ενός οργανισµού ̟ου κατέχουν βασικές θέσεις λήψης 

α̟οφάσεων και έχουν την εξουσία να ελέγχουν τους ανθρώ̟ους ̟ου ̟ρέ̟ει να 

̟ροωθηθούν. Οι ερευνητικές οµάδες συνέλεξαν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις 

γυναίκες σε θέσεις λήψης α̟οφάσεων και διεξήγαγαν συνεντεύξεις καλλιτεχνών και 

ανθρώ̟ων κλειδιά α̟ό τους δύο τοµείς έρευνας. Χρησιµο̟οίησαν τα στοιχεία για να 

̟ροσδιοριστεί το τµήµα ̟ου βρίσκονταν, ̟οια άτοµα ̟ροσλάµβαναν, τα καθήκοντά 

τους και το ρόλο ̟ου διαδραµάτισαν στην ε̟ιλογή του ̟ροσω̟ικού. Τα α̟οτελέσµατα 

του έργου δηµοσιεύθηκαν σε εθνικό ε̟ί̟εδο σε ξεχωριστές εκθέσεις. ∆ηµοσιεύτηκε, 

ε̟ίσης, µια συγκριτική έκθεση ̟ου συγκέντρωνε όλα τα ευρήµατα. Οι εκθέσεις αυτές 

είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του έργου. Οι ερευνητές/τριες δια̟ίστωσαν ότι τα 

στερεότυ̟α στη µουσική βιοµηχανία µειώνουν τις ̟ιθανότητες των γυναικών τόσο 

στην κατάρτιση όσο και στην α̟όκτηση θέσεων διδασκαλίας σε µουσικές ακαδηµίες. 

Οι άνδρες κατέλαβαν τις µεγαλύτερες καλλιτεχνικές θέσεις λήψης α̟οφάσεων σε βασικά 

θεσµικά όργανα, ό̟ως ορχήστρες και των εταιρειών ̟ου ήταν υ̟εύθυνες για τη 

διοργάνωση φεστιβάλ µουσικής. Συνήθως οι ̟ροσλήψεις γίνονταν µέσω των άτυ̟ων 

δικτύων και η λήψη ̟ολιτικών α̟οφάσεων δεν ήταν µέσω µιας αµερόλη̟της 

διαδικασίας ε̟ιλογής. Βρέθηκαν λίγες γυναίκες στη λειτουργία των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης και στις τέχνες ή σε υψηλές θέσεις, ό̟ως η καλλιτεχνική διευθύντρια, ακόµη 

κι αν υ̟ήρχαν ̟ολλές φοιτήτριες γυναίκες σε αυτόν τον κλάδο. Έµειναν  έκ̟ληκτοι όταν 

δια̟ίστωσαν ότι οι γυναίκες δεν τα καταφέρνουν να ανελιχθούν, όταν υ̟άρχει 

λιγότερο α̟ό µια ιεραρχική δοµή. Τονίστηκε ότι ̟ολλές γυναίκες καλλιτέχνιδες 

αντιτάχθηκαν σε ̟οσοστώσεις ή συγκεκριµένες δράσεις για την ̟ροώθησή τους, αλλά 

την ίδια στιγµή ̟αραδέχτηκαν ότι έχουν βοηθήσει τα στοχευµένα µέτρα. ∆ιαφάνηκε 

ότι στον τοµέα της µουσικής και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης έ̟ρε̟ε να υ̟άρχει 

µεγαλύτερη διαφάνεια στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο ̟ροσλαµβάνεται το ̟ροσω̟ικό. 

Συνέστησαν, ε̟ίσης, ̟ερισσότερα µοντέλα του ρόλου των γυναικών σε σχολεία, 

̟ανε̟ιστήµια και ωδεία µε την κατάρτιση και ευαισθητο̟οίηση σε θέµατα φύλου για 

τους εκ̟αιδευτικούς. Εισηγήθηκαν διεξαγωγή ενηµερωτικών εκστρατειών για την 

̟ροώθηση του ρόλου των γυναικών καλλιτεχνών και ̟ρόκληση α̟εικόνισή τους - 

ιδιαίτερα στο χώρο της µουσικής, ό̟ου οι γυναίκες ̟αρουσιάζονται συχνά ως 

σεξουαλικά αντικείµενα - µ̟ορούν ε̟ίσης να βοηθήσουν. Το έργο ̟ρότεινε ε̟ίσης τη 
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µεταρρύθµιση του συστήµατος ̟αιδικής µέριµνας για την ̟αροχή ̟ροσιτών και 

ευέλικτων υ̟ηρεσιών φροντίδας µέρα και νύχτα ̟ου είναι αναγκαίες για τους 

καλλιτέχνες και µουσικούς ̟ου εργάζονται τη νύχτα ή ̟ηγαίνουν ̟εριοδεία. Αυτό, ήταν 

ένας βασικός τοµέας ̟ου χρειάζεται να αντιµετω̟ιστεί για να ̟ροχωρήσουν οι γυναίκες 

σε υψηλότερες θέσεις148 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ  ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
  

7.1 ΕΠΑΘΛΑ –ΒΡΑΒΕΙΑ 

Τα έ̟αθλα και βραβεία α̟οτελούν τη µεγαλύτερη κατηγορία των µη νοµοθετικών 

̟ρωτοβουλιών για την ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας. Σε γενικές 

γραµµές,  τα ̟ερισσότερα α̟ό τα βραβεία αυτά α̟ονέµονται σε ετήσια βάση και είναι µάλλον 

ετερογενή σε σχέση µε το θεµατικό ε̟ίκεντρο τους, αφού ε̟ικεντρώνονται σε διαφορετικούς 

στόχους/οµάδες ως εξής:  

•••• Η ισότητα των ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες- βραβείο σχεδίου ισότητας στη 

Φινλανδία  

•••• Η συµφιλίωση της οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής- Βραβείο «η χρυσή ̟ι̟ίλα» 

στη Σουηδία 

•••• Οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις-βραβείο «οι γυναίκες στελέχη- φιλική εταιρεία» στη 

Σλοβενία 

•••• Οι γυναίκες σε συγκεκριµένους τοµείς ̟ου κυριαρχούνται ̟αραδοσιακά α̟ό τους 

άνδρες- βραβείο «Ε̟ενδυτή» στο WISE στο Ηνωµένο Βασίλειο και βραβείο «Amazone» 

στην Αυστρία.  

Ε̟ι̟λέον, υ̟άρχουν έ̟αθλα και βραβεία τα ο̟οία, σε γενικές γραµµές, έχουν ένα ευρύτερο 

̟λαίσιο, αλλά καλύ̟τουν ε̟ίσης τα ζητήµατα της ισότητας των φύλων (ρητά ή σιω̟ηρά), ό̟ως: 

Λίστες των Καλύτερων Εταιρειών για τις γυναίκες - ειδικά βραβεία στο ̟λαίσιο του Great Place 

to Work (̟.χ. «η καλύτερη εταιρεία για εργασία για τις γυναίκες στην Πορτογαλία» 149. Κατά 

                                                 
148 European Commission. Equal pay-Exchange of good practices Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities,Unit G.1. Manuscript completed in January 2007 

149 Austrian Institute for SME Research (2010). Study on non-legislative initiatives for companies to 
promote gender equality at the workplace – Contract VC/2008/0348, Synthesis Report 
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τον ίδιο τρό̟ο ό̟ως και για την αντιµετώ̟ιση του ζητήµατος των γυναικών στη διαδικασία 

λήψης α̟οφάσεων, τα βραβεία δίνονται σε ορισµένες χώρες για τις εταιρείες ̟ου θέτουν σε 

εφαρµογή φιλικά ̟ρος την οικογένεια µέτρα. Οι κοινωνικοί εταίροι συχνά ̟αρακάθονται ως 

δικαστές σε ε̟ιτρο̟ές ανάθεσης (∆ανία) ή ως ̟άρεδροι στην Κύ̟ρο στο ∆ικαστήριο 

Εργαστήριο ∆ιαφορών. Σε άλλες ̟ερι̟τώσεις, συµβάλλουν στην ανά̟τυξη των συστηµάτων 

ελέγχου και ̟ιστο̟οιητικών για την αξιολόγηση των φιλικών ̟ολιτικών ̟ρος την οικογένεια 

εταιρείας (Αυστρία, Σλοβενία150). 

 
7.2  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΤΑΣ 

Η δέσµευση για την ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων µ̟ορεί να α̟οδειχθεί µε την υ̟ογραφή 

µιας χάρτας. Η Χάρτα αυτή αναφέρει τις κοινές αξίες των υ̟ογεγραµµένων 

εταιρειών/οργανισµών ̟ου δηλώνουν ότι ενεργούν σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις και σύµφωνα µε 

τους στόχους της Χάρτας. Ενα̟όκειται σε κάθε εταιρεία/οργανισµό µε ̟οιο τρό̟ο θα υ̟οστηρίξει 

τους στόχους της Χάρτας. Σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις δεν υ̟ογράφεται η Χάρτα α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις 

µόνο, αλλά και µε τη συµµετοχή των βασικών ενδιαφεροµένων, ό̟ως τα υ̟ουργεία, οι 

̟εριφερειακές κυβερνήσεις, οι ε̟ιχειρηµατικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι δηµόσιες υ̟ηρεσίες 

α̟ασχόλησης, ΜΚΟ κλ̟.  Υ̟άρχουν Χάρτες ̟ου δίνουν έµφαση στη δέσµευση των ε̟ιχειρήσεων 

και οργανισµών για τη δηµιουργία συνθηκών για καλύτερο συνδυασµό της ε̟αγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής ( Χάρτα για τη µητρότητα στο χώρο εργασίας, στη Γαλλία). Ένα άλλο θέµα 

των Χαρτών είναι η αντιµετώ̟ιση του οριζόντιου διαχωρισµού της αγοράς εργασίας και η 

αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην ε̟ιστήµη και την τεχνολογία (̟.χ. «CEO Χάρτα» και 

"Αθηνά SWAN», Χάρτα για τις Γυναίκες στην Ε̟ιστήµη στο Ηνωµένο Βασίλειο, καθώς και του 

κάθετου διαχωρισµού (̟.χ. "Χάρτα για ̟ερισσότερες γυναίκες στον τοµέα της διεύθυνσης, στη 

∆ανία). Οι κατατάξεις των εταιρειών µ̟ορεί να γίνουν µε το α̟οτέλεσµα της σύγκρισης των 

ε̟ιχειρήσεων µε βάση την αξιολόγηση των διαφόρων κριτηρίων. Συχνά, τα κριτήρια αυτά είναι 

συγκεντρωµένα σε ένα ευρετήριο. Μ̟ορεί να διακριθούν στη βάση της ανάλυσης των διαθέσιµων 

στο κοινό δεδοµένων, ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις ετήσιες εκθέσεις, υλικά ε̟ικοινωνίας των 

εταιρειών ό̟ως ιστοσελίδες κτλ και αυτά ̟ου α̟αιτούν τη συνεργασία των εταιρειών α̟αντώντας 

ένα ερωτηµατολόγιο. Συχνά, οι βαθµολογίες ε̟ικεντρώνονται στις µεγάλες ε̟ιχειρήσεις ή µόνο 

στις ε̟ιχειρήσεις µε ένα συγκεκριµένο ελάχιστο µέγεθος. Για ̟αράδειγµα, υ̟άρχουν βαθµολογίες 

                                                                                                                                            
 
150 European Trade Union Confederation, BUSINESSEUROPE/UEAPME, European Centre of Enterprises with 
Public Participation and of Enterprises of  General Economic Interest. «FRAMEWORK OF ACTIONS ON GENDER 
EQUALITY» Evaluation report 2009 
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̟ου βασίζονται σε ένα δείκτη ανάλυσης α̟οκλειστικά µε εταιρείες ̟ου είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο ή την αξιολόγηση των µεγαλύτερων εταιρειών σε µια χώρα. Η ιεράρχηση  

αξιολογεί κυρίως την ̟ολιτική της ισότητας των φύλων σε γενικές γραµµές, λαµβάνοντας υ̟όψη 

τα διαφορετικά θεµατικά ̟εδία, ό̟ως ε̟ισήµανση ε̟ιχειρήσεων ̟ου δραστηριο̟οιούνται στην 

̟ροώθηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Για ̟αράδειγµα η καθιερωµένη ̟ρωτοβουλία 

των ΗΠΑ µε τίτλο «καλύτερος χώρος εργασίας για τις γυναίκες» δηµιούργησε διάφορες λίστες, 

ό̟ως το "Τα 50 καλύτερα δικηγορικά γραφεία για τις γυναίκες" ή το "καλύτερες εταιρείες για 

Multicultural γυναίκες". Η ιεράρχηση µ̟ορεί ε̟ίσης να χρησιµεύσει ως µέσο για την υ̟οστήριξη 

νέας νοµοθεσίας. Για ̟αράδειγµα, το Top των 5 εταιρειών-µοντέλο της ισότητας), έχει 

δηµιουργηθεί για την ̟ροώθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής του «νόµου ̟ερί ισότητας» 

στην Ισ̟ανία. Οι καλές αυτές ̟ρακτικές ̟ρέ̟ει να δηµοσιο̟οιούνται µέσω ιστοσελίδων και 

άλλων µέσων για να α̟οτελούν ̟αραδείγµατα για άλλες ε̟ιχειρήσεις και να µοιράζονται τη 

γνώση. Η ̟αρουσίαση καλών ̟ρακτικών έµφυλης ισότητας φύλων στο χώρο εργασίας έχει τη 

δυνατότητα να α̟οτελέσει ̟ηγή έµ̟νευσης για άλλες ε̟ιχειρήσεις και χώρους εργασίας. 

Μ̟ορούν να βοηθήσουν στην ευαισθητο̟οίηση και την αλλαγή των κοινωνικών ̟ροτύ̟ων, 

̟ροκειµένου να ελαχιστο̟οιηθούν ή /εξαλειφθούν οι ανισότητες µεταξύ των φύλων. Συχνά, οι 

συλλογές των καλών ̟ρακτικών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό διαγωνισµούς/ βραβεία, ό̟ου οι καλές 

̟ρακτικές της ̟ρωτεύσασας ή συµµετέχουσας ε̟ιχείρησης κυνηγά ένα έ̟αθλο/βραβείο για να 

̟ροβληθεί η ε̟ιτυχία συλλέγονται σε µια ιστοσελίδα151.   

 

 Στην Αγγλία υλο̟οιήθηκε το Έργο «εργαζόµενες οικογένειες» το  1990  µέσω του ο̟οίου 

έδιναν βραβεία µε κύριο στόχο τη βελτίωση της εικόνας των τρεχουσών βέλτιστων 

̟ρακτικών στον τοµέα των φιλικών ̟ρος την οικογένεια ̟ολιτικών στην ε̟ιχείρηση, και 

της ε̟αγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Οι «εργαζόµενες οικογένειες" ήταν µια 

φιλανθρω̟ική εκστρατεία ̟ου υ̟οστήριζε και ενηµέρωνε τους εργαζόµενους γονείς και 

κηδεµόνες. Μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων του ήταν η βράβευση του Εργοδότη 

της Χρονιάς και του καλύτερου ανταγωνισµού.  Y̟ήρχαν µία ή ̟ερισσότερες α̟ό τις 

ακόλουθες κατηγορίες: Βραβείο Καινοτοµίας, βραβείο δράσης φιλικής ̟ρος την 

οικογένεια, Βραβείο ∆ηµόσιου Τοµέα, Αργυρό βραβείο υ̟ηρεσιών, βραβείο µικρών 

ε̟ιχειρήσεων, Βραβείο Ευεξίας και Ε̟ιστηµών και Βραβείο Τεχνολογίας. Κάθε ένα α̟ό 

                                                 

151 Austrian Institute for SME Research (2010). Study on non-legislative initiatives for companies to promote gender 
equality at the workplace – Contract VC/2008/0348, Synthesis Report 
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τα βραβεία ήταν µια χορηγία α̟ό διάφορες φιλανθρω̟ικές οργανώσεις και µεγάλες 

ε̟ιχειρήσεις (Hewlett Packard, Jaguar, Land Rover, η εφηµερίδα Times, ΚΑΡΙΕΡΑ, 

Norman Broadbent). Το 2006, η Μητρο̟ολιτική Αστυνοµία κέρδισε το βραβείο για την 

̟ρωτο̟οριακή και ολοκληρωµένη ̟αροχή φροντίδας των ̟αιδιών των υ̟αλλήλων της 

σε ένα ε̟άγγελµα ό̟ου έχει α̟ρόβλε̟το και µεταβλητό ωράριο εργασίας. Οι  κριτές 

ήταν ιδιαίτερα εντυ̟ωσιασµένοι α̟ό την ταχεία ̟ρόοδο ̟ου είχε σηµειωθεί σε µια 

δύσκολη οργανωτική κουλτούρα. E̟ίσης βραβεία κέρδισαν οι εταιρείες HSBC, British 

Telecom, Jaguar, το MSN και το Ηνωµένο Βασίλειο και η Οµάδα Penguin. Οι 

̟ερι̟τωσιολογικές µελέτες όλων των νικητών και των φιναλίστ είναι διαθέσιµα στην 

ιστοσελίδα του ̟ρογράµµατος, µε ̟λήρη στοιχεία των δραστηριοτήτων τους.  

 

 Ε̟ίσης η οµάδα εργασίας «Οικογένειες» της American Express ε̟ιβραβεύει τον 

ανταγωνισµό και τους/τις διευθυντές/ντριες ̟ου ̟ροωθούν µε µεγαλύτερη κατανόηση 

το έργο της εξισορρό̟ησης οικογένειας και εργασίας. Η American Express, ξεκίνησε το 

2000  να δίνει στους /στις υ̟αλλήλους της την ευκαιρία αυτή και να κερδίσει την 

αναγνώριση ως υ̟οστηρικτική ̟ρος την οικογένεια εταιρεία. Οι εργαζόµενοι ̟ου 

κερδίζουν καλούνται µε το αφεντικό τους σε ένα εορταστικό γεύµα και ̟αρουσιάζονται 

στη Βουλή των Λόρδων. Ο/η νικητής/τρια λαµβάνει ένα γεύµα για δύο σε ένα 

εστιατόριο του Λονδίνου και µια νύχτα σε ένα ξενοδοχείο του Λονδίνου. Η νικήτρια 

εταιρεία λαµβάνει ένα τρό̟αιο και 1000 ευρω δωροε̟ιταγή, ώστε να µ̟ορεί να 

γιορτάσει µε την οµάδα της. Ο νικητής του βραβείου το 2006 ̟ροήλθε α̟ό µια µικρή 

κατασκευαστική εταιρεία ̟ου ονοµάζεται µηχανική Γεωτεχνικών Οργάνων. Αυτή 

τράβηξε την ̟ροσοχή των καλύτερων κριτών της «Boss» γιατί στράφηκε γύρω α̟ό ένα 

̟ολύ ̟αραδοσιακό ̟ολιτισµό µε την εισαγωγή µιας µεγάλης γκάµας ̟αροχών σε 

εργαζόµενους. Οι  85 εργαζόµενοι/ες σε αυτή την εταιρεία  εργάζονται σε ̟ερισσότερα 

α̟ό 40 διαφορετικά µοντέλα εργασίας και ενθουσίασε ̟ολύ α̟ό µόνο του το σύνθηµα 

"χωρίς ενοχές" ελεύθερος χρόνος για την οικογένειά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Η εταιρεία ̟ροσφέρει ε̟ίσης κου̟όνια ̟αιδικής µέριµνας, δωρεάν ιατρική ασφάλιση, 

συµβουλευτικές συνεδρίες, ακόµα και δωρεάν ̟ρωινό και φρούτα. Αυτό είχε ̟ολύ θετικά 

α̟οτελέσµατα για την ε̟ιχείρηση, η ο̟οία είναι τώρα µια ε̟ιτυχής µικρή 
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κατασκευάστρια εταιρεία, µε ̟ολύ χαµηλή κύκλο ανανέωσης εργαζοµένων και ε̟ί̟εδα 

α̟ουσίας152. 

 
 
 
 

7.3  ΕΤΙΚΕΤΕΣ-GENDER LABELING 

 Η συµµετοχή σε µια διαδικασία ανάθεσης δράσεων ή η ε̟ισήµανση, η υ̟ογραφή µιας χάρτας 

κτλ αντι̟ροσω̟εύουν την έναρξη µιας «κοινότητας των εταιρειών» µε στόχο την αντιµετώ̟ιση 

των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων στο χώρο εργασίας. Αυτό ̟αρέχει στις εταιρείες τη 

δυνατότητα δικτύωσης και της ανταλλαγής εµ̟ειριών. Σε ̟ολλές χώρες,  εταιρείες υιοθέτησαν 

µια εξαιρετική δέσµευση για την ισότητα των φύλων και έχουν εφαρµόσει µέτρα για την 

̟ροώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας και µε τον τρό̟ο αυτό τους ̟αρέχεται η 

δυνατότητα να λάβουν ένα ̟ιστο̟οιητικό ή την ετικέτα για την ̟ροσ̟άθεια τους. Η 

ε̟ισήµανση βασίζεται στον έλεγχο ̟ου αφορά στοιχεία της αυτο-αξιολόγησης και/ή εξωτερική 

αξιολόγηση, συµµετοχή ανεξάρτητης κριτικής ε̟ιτρο̟ής και, συχνά, η συµµετοχή σε µια 

διαδικασία διαβούλευσης µε στόχο τη βελτίωση της έµφυλης ισότητας εντός του οργανισµού. Οι 

ετικέτες ̟ου συχνά χορηγούνται για ̟εριορισµένο χρονικό διάστηµα (̟.χ. για τρία χρόνια) 

είναι η βελτίωση της ̟ολιτικής για την έµφυλη ισότητα της εταιρείας. Συνε̟ώς, η ε̟ισήµανση 

αυτή θεωρείται ως ένδειξη ότι η εταιρεία αφιερώνει και αλλάζει συνεχώς την εταιρική 

κουλτούρα της για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων. Εκτός α̟ό τις γενικότερες ετικέτες 

̟.χ. ετικέτα ισότητας στη Γαλλία, υ̟ουργική συµφωνία για θετικές δράσεις στο Λουξεµβούργο, 

̟ου καλύ̟τουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων ισότητας των φύλων και λαµβάνουν µέτρα σε 

διάφορους τοµείς, υ̟άρχουν συγκεκριµένα σήµατα για τη συµφιλίωση της ε̟αγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής ̟.χ. εργασία και έλεγχος της οικογένειας στη Γερµανία, οι ετικέτες ̟ου 

δηµιουργήθηκαν στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος EQUAL ̟.χ. ευκαιρία για ισότητα στη 

Σλοβακία ή ετικέτες µε έµφαση στην ̟οικιλοµορφία στην ισότητα στο Βέλγιο. Ε̟ίσης ένα 

̟αράδειγµα για µια ετικέτα ̟ου ε̟ικεντρώνεται σε κρίσιµη ̟τυχή όσον αφορά την ισότητα 

των φύλων έχει ξεκινήσει στην Ελβετία και βρίσκεται ε̟ί του ̟αρόντος στην ̟ιλοτική φάση 

(«ίσες α̟οδοχές - ̟ιστο̟οίηση της ισότητας των αµοιβών µεταξύ γυναικών και αντρών153. 

                                                 
152 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  
Practices and Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal 
for Sustainable and Effective Enterprise 

153 Austrian Institute for SME Research (2010). Study on non-legislative initiatives for companies to 
promote gender equality at the workplace – Contract VC/2008/0348, Synthesis Report 



  
 

129 

 

Μια σχετικά νέα ̟τυχή στη συζήτηση για την ισότητα των φύλων είναι η διαφορά στις αµοιβές 

των δύο φύλων, το γνωστό χάσµα, ̟ου είναι συνέ̟εια της ανισότητας των φύλων ̟ου ̟ροκύ̟τει 

α̟ό τον οριζόντιο και κάθετο διαχωρισµό και το ̟ρόβληµα της συµφιλίωσης και α̟οτελεί την 

άλλη ̟λευρά µιας συγκεκριµένης ̟εριοχής, ό̟ου οι γυναίκες µ̟ορούν να υφίστανται διακρίσεις. 

Μερικές ̟ρωτοβουλίες ε̟ικεντρώνονται στην αντιµετώ̟ιση αυτής της ̟τυχής της ισότητας των 

φύλων. Τα µέτρα ̟εριλαµβάνουν συνήθως µια ανάλυση των διαφορών στις αµοιβές των δύο 

φύλων και υ̟οδείξεις για το ̟ώς µ̟ορεί να µειωθεί. Α̟οτελεί γεγονός ότι όλο και ̟ερισσότερες 

ε̟ιχειρήσεις δεσµεύονται για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και έχουν θέσει στους στόχους τους, 

̟έρα α̟ό τη µεγιστο̟οίηση του κέρδους, µια υ̟εύθυνη διαχείριση ̟ου εφαρµόζει εθελοντικά 

µέτρα, αν η ίδια η ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να ε̟ωφεληθεί α̟ό τα µέτρα αυτά. Έτσι, η συµµετοχή σε µη 

νοµοθετικές ̟ρωτοβουλίες για την ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων θα είναι ελκυστική, αν η 

ισότητα των φύλων µ̟ορεί να θεωρηθεί ως µια υ̟όθεση των ε̟ιχειρήσεων, δηλαδή εάν η 

συµµετοχή έχει θετικό αντίκτυ̟ο στην εταιρεία. Η ανάλυση των ̟ρωτοβουλιών και των 

συµµετεχουσών ε̟ιχειρήσεων ̟ου έγινε α̟ό το Αυστριακό Ινστιτούτο Ερευνών το 2010 σε 

µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις α̟οκάλυψε αρκετές α̟ό αυτές τις θετικές ε̟ι̟τώσεις:  

 

� Αναγνώριση για την εταιρεία: Η συµµετοχή σε τέτοιες ̟ρωτοβουλίες συχνά δεν 

ξεκινά µε εισαγωγή  νέων διαδικασιών στην εταιρεία, αλλά βάζει στο ̟ροσκήνιο 

δράσεις ̟ου υ̟άρχουν ήδη. Έτσι, η στήριξη ̟ρωτοβουλιών και η ενίσχυση των αρχών 

διαχείρισης  ̟ου ήδη υ̟άρχουν χρησιµεύουν για να ε̟ιβεβαιώσουν τις ̟ροσ̟άθειες 

̟ου καταβάλλονται. Οι ε̟ιχειρήσεις µ̟ορούν να ̟αρουσιάζονται ως ̟ρότυ̟α. 

Αρκετές µεγάλες ε̟ιχειρήσεις στις µέρες µας ζητούν α̟ό τους ̟ελάτες και τους 

ε̟ιχειρηµατικούς εταίρους να δείξουν δέσµευση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη- 

ΕΚΕ µε την υ̟ογραφή µιας χάρτας ή εισάγοντας το εργαλείο της εξωτερικής 

"α̟όδειξης" της δέσµευσης. 

� Εργαλείο για την εσωτερική ε̟ικοινωνία: Η εξωτερική α̟όδειξη είναι ένα τέλειο εργαλείο 

για την εσωτερική ε̟ικοινωνία, δεδοµένου ότι είναι ένα σύµβολο για τις αρχές της διοίκησης 

και µ̟ορεί να υ̟οστηρίξει την εσωτερική αγορά. Οι εργαζόµενοι/ες µ̟ορούν να 

ενηµερώνονται καλύτερα και η συµµετοχή σε (̟ολύ) γνωστές ̟ρωτοβουλίες µ̟ορεί να 

αναλάβει δεσµεύσεις στο ̟λαίσιο του ̟ροσω̟ικού. Η εξωτερική αξιολόγηση των 

εφαρµοζόµενων µέτρων αυξάνει την αξιο̟ιστία. 
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� Θετικές ε̟ι̟τώσεις στην εσωτερική ε̟ικοινωνία των εργαζοµένων: Η κοινωνική ευθύνη 

̟ου αναλαµβάνεται α̟ό τους εργοδότες οδηγεί σε µια θετική στάση των εργαζοµένων ̟ρος 

την ε̟ιχείρηση. Αυτό αυξάνει την «ικανο̟οίηση των εργαζοµένων», η ο̟οία µε τη σειρά του 

ενισχύει τα κίνητρά τους.  

� Εργαλείο για την εξωτερική ε̟ικοινωνία: Τα ορατά σηµάδια της δέσµευσης για την ισότητα 

των φύλων µέσω βραβείων ή ετικετών ή την υ̟ογραφή µιας χάρτας είναι ένα σηµαντικό 

µέσο ̟ου συµβάλλει σε µια θετική δηµόσια εικόνα της εταιρείας. Καθώς όλο και ̟ερισσότεροι 

̟ελάτες λαµβάνουν υ̟όψη κοινωνικά και ̟εριβαλλοντικά ε̟ιχειρήµατα στην α̟όφαση 

αγοράς τους, α̟οτελούν ένα συγκριτικό ̟λεονέκτηµα για την εταιρεία. 

� Πρόσληψη του α̟αραίτητου ̟ροσω̟ικού: ∆εν είναι µόνο οι ̟ελάτες/δες ̟ου βασίζουν τις 

α̟οφάσεις τους σε σχέση µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά είναι ε̟ίσης βασικό για το 

̟ροσω̟ικό, ̟ου ̟ροσελκύεται α̟ό µια εταιρεία µε µια θετική εταιρική εικόνα. 

� Πολιτική ίσων ευκαιριών σηµατοδότησης των δυνητικών υ̟οψηφίων µιας εταιρείας, 

ώστε να µ̟ορούν να υ̟ολογίζουν σε ισότητα και διαφανείς όρους αµοιβής,  ε̟αγγελµατικής 

ανέλιξης και συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, η ο̟οία γίνεται όλο και ̟ιο σηµαντική, 

ε̟ίσης, για τους άνδρες. Η συµµετοχή σε µη νοµοθετικές ̟ρωτοβουλίες ̟ου ενισχύει την 

̟ιθανότητα µιας ε̟ιχείρησης να είναι ο εργοδότης της ε̟ιλογής, α̟οτελεί ένα ̟λεονέκτηµα 

στον «̟όλεµο για ταλέντα». 

� Καινοτοµία και δηµιουργικότητα: Η ̟ρόσληψη του α̟αραίτητου ̟ροσω̟ικού α̟οτελεί 

̟ροϋ̟όθεση για να γίνει και να ̟αραµείνει καινοτόµα µια ε̟ιχείρηση και να δηµιουργήσει 

καινοτόµα ̟ροϊόντα. Ε̟ι̟λέον, η εφαρµογή των ̟ολιτικών ισότητας των φύλων θα οδηγήσει 

σε αύξηση των γυναικών εντός της οµάδας η ο̟οία συνε̟άγεται την εισαγωγή των 

διαφορετικών ̟ροο̟τικών στην ̟αραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση. Καθώς όλο και 

̟ερισσότερες γυναίκες λαµβάνουν τις α̟οφάσεις της αγοράς σε νοικοκυριά φαίνεται λογικό 

ότι µια γυναικεία ̟ροο̟τική είναι ολοκληρωµένη κατά τη δηµιουργία νέων ̟ροϊόντων και 

υ̟ηρεσιών. 

� Αναθεώρηση της διαχείρισης ανθρω̟ίνου δυναµικού: Πολλές µη νοµοθετικές 

̟ρωτοβουλίες για την ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων ̟εριλαµβάνουν την ανάλυση της 

κουλτούρας των ε̟ιχειρήσεων α̟ό εξωτερικούς εµ̟ειρογνώµονες. Αυτή είναι µια ευκαιρία 

για την εταιρεία ̟ου ̟ρέ̟ει να αξιολογηθεί εξωτερικά δωρεάν ή ενισχύεται οικονοµικά. Για 

τις συµµετέχουσες εταιρείες στη διαδικασία ̟εριλαµβάνεται ε̟ίσης η αξιολόγηση της 

ικανο̟οίησης του ̟ροσω̟ικού και αντι̟ροσω̟εύει τη δυνατότητα ε̟ανεξέτασης της 
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̟ολιτικής ανθρώ̟ινου δυναµικού µε βάση και µε τη βοήθεια εξωτερικών 

εµ̟ειρογνωµόνων154. 

 

 
7.4 ΣΧΕ∆ΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
 

Το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων θα ̟ρέ̟ει να βασίζεται στην κατάσταση της ισότητας των 

φύλων στο χώρο εργασίας. Για ̟αράδειγµα, µ̟ορεί να καλύψει τη διαδικασία ̟ρόσληψης, την 

α̟ασχόληση των ανδρών και γυναικών σε διάφορες θέσεις εργασίας, την εξέλιξη της 

σταδιοδροµίας, τις συνθήκες εργασίας, την εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού, τη συµφιλίωση της 

ε̟αγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, τη στάση α̟έναντι στην ισότητα των φύλων καθώς και 

θέµατα ε̟αγγελµατικής ασφάλειας και υγείας. Το σχέδιο µ̟ορεί να συνταχθεί µε τη χρήση 

στατιστικών και ̟οιοτικών µεθόδων, αλλά είναι ε̟ίσης σηµαντικό να ̟εριληφθούν οι 

̟ληροφορίες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ̟ρακτική εµ̟ειρία. Το σχέδιο "Ευκαιρία τώρα" στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει στην ̟ροώθηση δηµιουργίας χώρων 

εργασίας ̟ου αξιο̟οιούν ̟λήρως το ταλέντο των γυναικών. Σήµερα υ̟άρχουν ε̟τά κατηγορίες 

«ευκαιρία τώρα». Κάθε ε̟ιχείρηση στο Ηνωµένο Βασίλειο µ̟ορεί να υ̟οβάλει αίτηση εισόδου. 

Οι ε̟τά κατηγορίες εισόδου είναι οι εξής: 

•••• Η ̟ροώθηση των γυναικών στη ∆ηµόσια Υ̟ηρεσία 

•••• Η ̟ροώθηση των γυναικών στην εκ̟αίδευση 

••••  Η ̟ροώθηση των γυναικών σε ε̟ιχειρήσεις 

••••  Βραβείο Πρωταθλήτριας 

••••  Παγκόσµιο Βραβείο 

••••  Το βραβείο Σανταντέρ (για το 2009 το θέµα αυτό αφορούσε την ισότητα των 

ευκαιριών µέσω της Εκ̟αίδευσης  

••••  Βραβείο Καινοτοµίας 

Υ̟άρχουν και τρία ειδικά βραβεία ̟ου δεν είναι ανοιχτά για γενική είσοδο και είναι «οι 

γυναίκες Award FTSE», ο γενικός δείκτης FTSE,  Βραβείο γυναίκας και το Βραβείο Εργοδότη 

Platinum. Υ̟άρχουν µερικά σηµαντικά κριτήρια ̟ου οι εργοδότες ̟ρέ̟ει να σηµειώσουν, 

̟ροκειµένου να κάνουν την είσοδό τους.  Οι νικητές των βραβείων των ̟ροηγούµενων ετών 

έχουν δικαίωµα συµµετοχής υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η εγγραφή αφορά ένα ̟ολύ διαφορετικό 

                                                 

154 Austrian Institute for SME Research (2010). Study on non-legislative initiatives for companies to 
promote gender equality at the workplace – Contract VC/2008/0348, Synthesis Report 

 



  
 

132 

̟ρόγραµµα/ έργο ή ̟ρωτοβουλία ή ότι το ̟ρόγραµµα/ ̟ρωτοβουλία ̟ροχώρησε σηµαντικά 

και υ̟άρχουν νέα στοιχεία α̟ό τις ε̟ι̟τώσεις155. 

 

Ένα υ̟οχρεωτικό µέτρο είναι ότι οι  αιτήσεις των ε̟ιχειρήσεων ̟ρέ̟ει να έχουν εγκριθεί α̟ό 

έναν διευθυντικό στέλεχος µέσα στην ε̟ιχείρηση. Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ρέ̟ει να µην ̟εριλάβουν το 

όνοµα ή το εµ̟ορικό σήµα τους στο έντυ̟ο της αίτησης καθώς, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι, 

η κριτική ε̟ιτρο̟ή εξετάζει κάθε υ̟οβολή αντικειµενικά. Οι ε̟ιχειρήσεις   ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν 

τρό̟ους για το ̟ώς διευθυντές/ντριες είναι υ̟όλογοι/ες ή έχουν την ευθύνη για το ̟ρόγραµµα 

και ο τρό̟ος ̟ληροφόρησης για το ̟ρόγραµµα ανακοινώνεται εντός του οργανισµού. 

Ε̟ι̟λέον, θα ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν ̟ληροφορίες σχετικά µε τον αντίκτυ̟ο του ̟ρογράµµατος 

στην οµάδα-στόχο και για τη διοργάνωση στο σύνολό της, α̟οδεικτικά στοιχεία ως ̟ρος τη 

βιωσιµότητά του και ̟αραδείγµατα διαρκούς αντίκτυ̟ου καθώς και α̟όδειξη της ατοµικής και 

της οργανωτικής µάθησης ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το ̟ρόγραµµα. Με βάση την εµ̟ειρία των ΗΠΑ 

και της ̟ρωτοβουλίας «εργαζόµενη µητέρα των 100 Καλύτερων Εταιρειών" τα µεγαλύτερα 

ε̟ιχειρηµατικά ̟εριοδικά Σουηδίας έχουν αρχίσει ̟ρόσφατα το σχέδιο «καλύτερος χώρος 

εργασίας για τις γυναίκες». Για να συµµετάσχει µια ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να εγγραφεί στην 

ιστοσελίδα του ̟εριοδικού Veckans Affärers, ό̟ου µ̟ορούν να συµ̟ληρώσουν µια 

ολοκληρωµένη έρευνα στο διαδίκτυο µε θέµα την εξέταση των ̟ολιτικών των δύο φύλων, ̟ως 

τα οφέλη κατανέµονται µεταξύ ανδρών και γυναικών, οι στάσεις για τη γονική άδεια, η ένταξη 

των γυναικών στη δικτύωση, διάφοροι δείκτες για το κλίµα στην εταιρεία και ̟όσοι ανθρώ̟ινοι 

και οικονοµικοί ̟όροι διατίθενται στην ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων. Μια οµάδα έργου 

α̟ό το ̟εριοδικό αναλύει στη συνέχεια τα ανταγωνιστικά κριτήρια  σύµφωνα µε την εκτίµηση 

του ̟ροφίλ της εταιρείας, το ̟ροφίλ του εργατικού δυναµικού, κέντρα ̟αιδικής φροντίδας, τις 

εργασιακές ρυθµίσεις, ̟ρογράµµατα φιλικά ̟ρος την οικογένεια κτλ και κάνει µια λίστα µε τις 

100 καλύτερες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες στη χώρα, ό̟ου οι κορυφαίες δέκα α̟ό τις 

εισηγµένες εταιρείες θα ̟αραλάβουν το βραβείο, και η όλη εκδήλωση ̟αίρνει εκτεταµένη 

δηµοσιότητα. Για να µ̟ει στον κατάλογο των εταιρειών µια εταιρεία  ̟ρέ̟ει να έχει 

τουλάχιστον δύο γυναίκες στο διοικητικό συµβούλιο και να έχει τουλάχιστον 200 

εργαζόµενους/ες. Έχοντας ξεκινήσει το 2009, έθεσε ως στόχο να συµµετάσχουν όλες οι 

εταιρείες ̟ου είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο µέσα σε τρία χρόνια. Αυτό φαίνεται εφικτό 
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δεδοµένου ότι το σχέδιο των ΗΠΑ έχει ̟ροσελκύσει ̟ολλές εταιρείες, ό̟ως το "50 Καλύτερα 

δικηγορικά γραφεία για τις γυναίκες" ή το "Best Companies Πολυ̟ολιτισµικών Γυναικών" κτλ. 

Στην Ισ̟ανία το "Top 5 de las Empresas Modelo de igualdad "(Top 5 των εταιρειών µοντέλο της 

ισότητας), έχει δηµιουργηθεί για την ̟ροώθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής του « 

Νόµου ̟ερί ισότητας", ̟ου ξεκίνησε το 2007 µε σκο̟ό να δηµιουργήσει σχέδια ισότητας σε όλες 

τις εταιρείες και ̟ροβλέ̟ει  υ̟οχρεωτικά σχέδια για την ισότητα για τις εταιρείες µε 

̟ερισσότερους α̟ό 250 εργαζοµένους/ες. Η ̟ρωτοβουλία αυτή α̟οτελεί µέρος ενός σχεδίου µε 

στόχο την ανάλυση της εφαρµογής του νόµου µέσω µιας ̟οιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις και 

συζητήσεις µε εµ̟ειρογνώµονες, δικηγόρους, διευθυντικά στελέχη ανθρώ̟ινου δυναµικού) και 

̟οσοτική (έρευνα ανάµεσα στις ε̟ιχειρήσεις µε ̟ερισσότερους/ες α̟ό 50 υ̟αλλήλους). Η 

κατάταξη ̟αρουσιάζει ̟έντε ε̟ιχειρήσεις µοντέλο στον τοµέα της ισότητας των φύλων και 

βασίζεται στη γνώµη των διευθυντών/ντριών ανθρώ̟ινου δυναµικού», η ο̟οία εταιρεία είναι 

α̟ό µόνη της ένα ̟ρότυ̟ο στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ισότητα. Οι ̟ληροφορίες 

συγκεντρώθηκαν µέσω συνεντεύξεων α̟ό 100 εταιρείες156.   

 

 Τα σχέδια ισότητας στη Σουηδία ̟ροβλέ̟ονται α̟ό νόµο και σ̟άνια ̟ροβλέ̟ονται σε 

συλλογικές συµφωνίες. Παρά ταύτα κά̟οιες συλλογικές συµφωνίες ̟εριέχουν όρους 

θετικότερους α̟ό εκείνους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στις νοµοθετικές ρυθµίσεις. Στη Σουηδία 

τα θέµατα ισότητας των φύλων έχουν µεγάλη σηµασία για τους κοινωνικούς εταίρους, 

ενώ ̟ολύ σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή των νόµων ισότητας ̟αίζουν οι κοινωνικοί 

εταίροι σε το̟ικό ε̟ί̟εδο. Σύµφωνα µε το Νόµο  του  1991 για  τις Ίσες Ευκαιρίες, οι 

εργοδότες ̟ου α̟ασχολούν τουλάχιστον 10 εργαζόµενους/ες υ̟οχρεούνται να 

καταρτίζουν ετήσιο σχέδιο ίσων ευκαιριών. Έρευνα του 1999 ωστόσο έδειξε ότι µόλις 

25% των ιδιωτικών ε̟ιχειρήσεων και το 75% των ε̟ιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα 

εκ̟ονούν και εφαρµόζουν σχέδια ισότητας ̟ου αφορούν την  Ευελιξία, ειδικές άδειες, 

διακο̟ές στην καριέρα και άλλου τύ̟ου ̟ροβλέψεις και καινοτόµες ̟ρακτικές157. 

 

 Το Γραφείο Ε̟ιτρό̟ου ∆ιοίκησης στη Φιλανδία το 2005 εφάρµοσε σχέδιο δράσης µε 

στόχο την ̟ροώθηση της έµφυλης ισότητας. Α̟ό το 2005, αν ο εργοδότης α̟ασχολεί 

τουλάχιστον 30 υ̟αλλήλους στο ̟ροσω̟ικό του, εφαρµόζει τα µέτρα ̟ου ̟ροωθούν την 
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ισότητα των φύλων, ό̟ως ορίζεται στο σχέδιο της ισότητας των φύλων και αφορά σε 

ετήσια βάση κυρίως την αµοιβή και τους άλλους όρους  εργασίας. Το σχέδιο της 

ισότητας των φύλων µ̟ορεί να ενσωµατωθεί στο ̟ρόγραµµα κατάρτισης ή 

ε̟αγγελµατικής ασφάλειας και υγείας.  Τα Σχέδια ισότητας των φύλων ̟ροστέθηκαν 

στο νόµο για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών το 1995. Στη Φινλανδία, όλες οι 

νοµοθετικές αλλαγές σχετικά µε την ε̟αγγελµατική ζωή  έγιναν µέσω τριµερών 

δια̟ραγµατεύσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν τακτική και ενεργή συµµετοχή στον 

καθορισµό ̟ολιτικής στα ζητήµατα ισότητας των φύλων. Η λεγόµενη συζήτηση 

στρογγυλής τρα̟έζης της ισότητας, η ο̟οία α̟οτελείται α̟ό το ∆ιαµεσολαβητή για την 

Ισότητα και τους κοινωνικούς εταίρους, συνέρχεται τακτικά και εισήγαγε αρκετές 

̟ρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων. Το 2002, έγινε µια εκστρατεία 

για την καλύτερη συµφιλίωση της ε̟αγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Ε̟ι̟λέον, το 

1998-9, συµφωνήθηκε ένα ̟ολυδιάστατο έργο της ισότητας ̟ου ονοµαζόταν «Μωσαϊκό», 

το ο̟οίο ήταν ένα ̟ρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ ερευνητών/τριών, συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, και όλων των εθνικών οργανώσεων της αγοράς εργασίας. Ένας α̟ό τους 

στόχους της µελέτης ήταν να εισαγάγει µέτρα για την ισότητα για την οργάνωση της 

εργασίας και ένα µοντέλο για τη χρησιµο̟οίηση ενός σχεδίου ισότητας.  Το σχέδιο της 

ισότητας των φύλων ̟ροετοιµάστηκε σε συνεργασία µε τους εκ̟ροσώ̟ους του 

̟ροσω̟ικού και ̟εριλάµβανε:  

α) αξιολόγηση της κατάστασης της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας, καθώς και 

λε̟τοµέρειες για την α̟ασχόληση των γυναικών και των ανδρών σε διάφορες θέσεις εργασίας 

και έρευνα της ̟οιότητας των θέσεων εργασίας ̟ου εκτελούνται α̟ό γυναίκες και άνδρες, η 

αµοιβή για αυτές τις θέσεις εργασίας και οι διαφορές στις αµοιβές 

β) τα αναγκαία µέτρα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για την εισαγωγή ή την εφαρµογή µε σκο̟ό την 

̟ροώθηση της ισότητας των φύλων και την ε̟ίτευξη της ισότητας στην αµοιβή. Και  

γ) την ε̟ανεξέταση του βαθµού στον ο̟οίο τα µέτρα ̟ου είχαν ̟ροηγουµένως συµ̟εριληφθεί 

στο σχέδιο της ισότητας των φύλων έχουν εφαρµοστεί και των α̟οτελεσµάτων ̟ου 

ε̟ιτεύχθηκαν.  

 ∆ύο ̟αραδείγµατα των σχεδίων για την ισότητα:  

Έχουν βραβευθεί η φινλανδική αστυνοµία και ο Υ̟ουργός Υγείας και Κοινωνικών Υ̟ηρεσιών 

και ο ∆ιαµεσολαβητής για την Ισότητα για την ορθή ̟ρακτική τους σε σχέση µε τον σχεδιασµό 

της ισότητας. Η ̟ρωτοβουλία για το σχεδιασµό της ισότητας υλο̟οιήθηκε α̟ό τον αστυνοµικό 

ε̟ίτρο̟ο, ο ο̟οίος το 1997 σύστησε µια οµάδα εργασίας για την ̟ροώθηση της ισότητας µεταξύ 

του ̟ροσω̟ικού στη φινλανδική αστυνοµία. Το σχέδιο ̟εριλάµβανε την αξιολόγηση της 
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ισότητας των δύο φύλων στη δοµή του ̟ροσω̟ικού, την εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού, τη δοµή 

των µισθών, τα µέτρα ̟ολιτικής για την οικογένεια, την ατµόσφαιρα στο χώρο εργασίας και τη 

σεξουαλική ̟αρενόχληση. Το σχέδιο της ισότητας των φύλων είναι µέρος του ̟ροσω̟ικού της 

στρατηγικής και η εφαρµογή της α̟οτελεί ευθύνη αυτών ̟ου διαχειρίζονται θέµατα της 

αστυνοµίας ̟ου είναι υ̟εύθυνη της γενικής στρατηγικής για το ̟ροσω̟ικό. Η ε̟ιτυχία του 

σχεδίου ̟αρακολουθείται σε ετήσια βάση µέσω ειδικά εξελιγµένων δεικτών.  Ο Υ̟ουργός 

Υγείας και Κοινωνικών Υ̟ηρεσιών και ο ∆ιαµεσολαβητής για την Ισότητα έχουν βραβεύσει 

ε̟ίσης τη Valmet Automotive, µια κατασκευαστική εταιρεία αυτοκινήτων για το σχεδιασµό της 

ισότητας. Η έννοια της ισότητας στην εν λόγω εταιρεία είναι ευρεία και ̟έραν των δύο φύλων 

̟εριλαµβάνει θέµατα ̟ου σχετίζονται µε την ηλικία. Το σχέδιο αφορά την ισότητα στην 

̟ολιτική ̟ροσλήψεων, ενδου̟ηρεσιακή κατάρτιση και εκ ̟εριτρο̟ής εργασία, τις συνθήκες 

εργασίας και το χρόνο εργασίας, τους µισθούς και ε̟ιβράβευση, την εκ̟αίδευση του 

̟ροσω̟ικού, καταστάσεις ̟ου σχετίζονται µε την αλλαγή των ρόλων των φύλων στην 

οικογενειακή ̟ολιτική, τη σεξουαλική ̟αρενόχληση, την ίση µεταχείριση στο χώρο εργασίας 

της κοινότητας, τις διακρίσεις στην ε̟αγγελµατική ζωή, την εφαρµογή και ̟αρακολούθηση του 

σχεδίου ισότητας.  Η ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης µελετά την εφαρµογή του σχεδίου ισότητας και 

θέτει νέους στόχους για µελλοντικά σχέδια. Μια σειρά α̟ό δείκτες έχουν ανα̟τυχθεί και τα 

δεδοµένα συλλέγονται µια ή δύο φορές το χρόνο 158. 

 
 
 

7.5 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
 

 Η Ε̟ιτρο̟ή Ίσων Ευκαιριών του Ηνωµένου Βασιλείου το 2007 εργάστηκε για τη 

δηµιουργία ∆εικτών. Η εκστρατεία είχε στόχο να τονίσει την «ηµιτελή κοινωνική 

ε̟ανάσταση", σχετικά µε την ισότητα των φύλων στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η βάση για 

την εκστρατεία αυτή, ̟ου ονοµάζεται «Ατζέντα των φύλων», ήταν η δηµιουργία ενός 

δείκτη ̟ου ̟εριλαµβάνει όλους τις κορυφαίες δείκτες της ισότητας των φύλων. Ο 

∆είκτης Ισότητας των Φύλων κατατάσσεται σε ̟έντε κατηγορίες: Εισόδηµα, Οικογένεια, 

Πολιτική και υ̟ηρεσίες, δικαιοσύνη και ασφάλεια και δύναµη. Σε κάθε κατηγορία, 

υ̟άρχουν τέσσερις ή ̟έντε δείκτες:  

� Έσοδα: έµφυλες διαφορές στις αµοιβές (̟λήρους και µερικής α̟ασχόλησης), ευέλικτες 

θέσεις εργασίας, έσοδα συνταξιοδότησης, διαχωρισµό ε̟αγγελµάτων 
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� Οικογένεια: διακρίσεις εγκυµοσύνης, χρήση της ευέλικτης εργασίας, φροντίδα σ̟ιτιού, 

φροντίδα ̟αιδιών, φροντίδα άλλων εξαρτηµένων ατόµων 

� Πολιτική και Υ̟ηρεσίες: ̟αιδιά ανά χώρο φύλαξης,  

� ∆ικαιοσύνη και ασφάλεια: οι γυναίκες ̟ου βιώνουν κακο̟οίηση α̟ό το σύντροφό τους, 

φοβούνται να ̟άνε έξω το βράδυ, το βίαιο έγκληµα, ο βιασµός και ̟οσοστό των καταδικών 

� Ισχύς: δηµόσια και ̟ολιτειακά αξιώµατα  

Για κάθε δείκτη συλλέγονται οι ακόλουθες ̟ληροφορίες: τα τελευταία στατιστικά στοιχεία 

(̟οσοστά στρογγυλο̟οιείται στο ̟λησιέστερο 1%), η ̟ρόσφατη τάση για τη στατιστική 

(«βελτίωση», «ε̟ιδείνωση», «δεν υ̟άρχει σαφής τάση", ή "καµία αλλαγή") και ο αριθµός των 

ετών ̟ου θα χρειαστούν για την ε̟ίτευξη της ισότητας (δηλαδή στο ̟λησιέστερο ̟έντε έτη)159. 

 

 Μια άλλη εξαιρετική ̟ρωτοβουλία υλο̟οιήθηκε α̟ό το Γαλλικό Υ̟ουργείο ισότητας 

στην α̟ασχόληση το  2001. είχε βασικό στόχο τον εντο̟ισµό των ανισοτήτων µεταξύ 

των φύλων σε µεµονωµένες ε̟ιχειρήσεις, ̟ροκειµένου να καθορίσει τις δράσεις υ̟έρ της 

ισότητας των φύλων και την ενίσχυση των ̟ληροφοριών ̟ου ̟αρέχονται στα µέλη των 

ε̟ιτρο̟ών ε̟ιχείρησης και των εργαζοµένων. Ο Γαλλικός νόµος της 9ης Μαΐου 2001 

̟ροβλέ̟ει ότι κάθε ε̟ιχείρηση µε ̟ερισσότερους α̟ό 50 εργαζόµενους ̟ρέ̟ει να 

ετοιµάζει «έκθεση σχετικά µε τη συγκριτική κατάσταση των γυναικών και των ανδρών», 

βάσει των σχετικών κοινών δεικτών. Παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία κατά φύλο 

και ε̟αγγελµατική κατηγορία, οι δείκτες αυτοί ε̟ιτρέ̟ουν τη δηµιουργία µιας 

ακριβούς, στατιστικά διάγνωσης. Α̟οτελούν ένα µέσο για την κοινή ̟αρουσίαση σε 

όλες τις ε̟ιχειρήσεις, ̟ου α̟οτελείται α̟ό στατιστικά στοιχεία ̟ου εκφράζονται σε 

̟οσοστά. Έχουν 20 σχετικούς δείκτες ̟ου εκ̟ονήθηκαν στους διάφορους τοµείς του 

ανθρώ̟ινου δυναµικού: ο αριθµός των α̟ασχολουµένων, διάρκεια και οργάνωση της 

εργασίας, διακο̟ές, ̟ροσλήψεις και α̟οχωρήσεις, ε̟ί̟εδα α̟ασχόλησης, ̟ροαγωγές, 

̟ροσλήψεις, κατάρτιση και συνθήκες εργασίας. Για κάθε θέµα, η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να 

̟αρέχει στατιστικά στοιχεία ανάλογα µε το φύλο. Για ̟αράδειγµα, στον τοµέα της 

̟ροώθησης, η ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει να ̟ροβλέ̟ει τον αριθµό των εργαζοµένων για κάθε 

φύλου στις ε̟αγγελµατικές κατηγορίες ή τον αριθµό των ̟ροαγωγών µετά την 

κατάρτιση. Στον τοµέα των αµοιβών είναι υ̟οχρεωτικοί 3 δείκτες: φάσµα των µισθών 

κατά φύλο και σύµφωνα µε τις κατηγορίες θέσεων εργασίας (µε βάση την 
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ε̟αγγελµατική ταξινόµηση), ο µέσος µηνιαίος µισθός κατά φύλο και ο αριθµός των 

γυναικών µεταξύ των 10 υψηλότερα αµειβόµενων µισθωτών160. 

 

 Το Γραφείο της Ε̟ιτρό̟ου ∆ιοίκησης και το Υ̟ουργείο Κοινωνικών Υ̟οθέσεων και 

Υγείας της Φιλανδίας το 2000 εργάστηκαν για την ετοιµασία οδηγών µε στόχο τη 

δηµιουργία ̟λαισίου για την εκτίµηση της τρέχουσας κατάστασης της ισότητας των 

φύλων στις ε̟ιχειρήσεις. Α̟ό το 1995, οι εργοδότες στη Φινλανδία µε 30 ή 

̟ερισσότερους εργαζόµενους είναι υ̟οχρεωµένοι να ̟εριλαµβάνουν µέτρα για την 

̟ροώθηση της ισότητας σε ετήσια βάση και ̟ρογράµµατα κατάρτισης ή εργασίας σε 

̟ρογράµµατα ̟ροστασίας. Ο φινλανδικός νόµος για την ισότητα µεταξύ γυναικών και 

ανδρών, εκδόθηκε το 2005, υ̟οχρεώνει τις εταιρείες και τους οργανισµούς ̟ου 

α̟ασχολούν ̟άνω α̟ό 30 άτοµα να καταρτίζουν ένα ετήσιο ̟ρόγραµµα  για την 

ισότητα των φύλων σε συνεννόηση µε τους εκ̟ροσώ̟ους των εργαζοµένων. Για την 

υλο̟οίηση α̟οτελεσµατικών σχεδίων ισότητας των φύλων, ένα ουσιαστικό ̟ρώτο βήµα 

είναι να αξιολογήσει την υφιστάµενη κατάσταση των δύο φύλων στην εξεταζόµενη 

ε̟ιχείρηση. Το φινλανδικό Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ισότητα, 

Υ̟ουργείο Κοινωνικών Υ̟οθέσεων και Υγείας, εκ̟όνησε δύο δέσµες κατευθυντηρίων 

γραµµών (το 2000 και 2005) ̟ου δίνουν συγκεκριµένες συµβουλές (µεταξύ άλλων) 

σχετικά µε το ̟ώς να ̟ραγµατο̟οιήσουν αυτό το βήµα. Το 2000 και 2005 εκδόθηκαν 

οδηγοί ̟ου ̟αρέχουν έναν κατάλογο δεικτών ̟ου θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται για 

τη µέτρηση της ισότητας των φύλων σε µια ε̟ιχείρηση («̟ροκαταρκτική 

χαρτογράφηση») ̟ριν α̟ό την εφαρµογή ενός σχεδίου ισότητας των φύλων. Για κάθε 

δείκτη, η ε̟ιχείρηση συµβουλεύεται να µετρά την τρέχουσα κατάσταση, και να θέτει 

στόχους για το µέλλον. Οι δείκτες (όλοι για διακρίσεις λόγω φύλου) ̟εριλαµβάνουν τα 

ακόλουθα (ορισµένες διαφορές εµφανίζονται µεταξύ των 2 οδηγών):  

� ∆οµή του ̟ροσω̟ικού: αριθµός των ανδρών και των γυναικών ̟ου α̟ασχολούνται α̟ό 

την εταιρεία, τη φύση της σύµβασης του κάθε εργαζοµένου, η διάρκεια της σύµβασης 

εργασίας, το ε̟ί̟εδο εκ̟αίδευσης 

� Πολιτική ̟ροσλήψεων: ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν ε̟ιλεγεί για τις κενές θέσεις 

� Οργάνωση και δοµή του εργασιακού χώρου: το̟οθέτηση των ανδρών και των γυναικών 

σε διάφορες θέσεις εργασίας: ανώτεροι υ̟άλλήλοι, οι ε̟ο̟τικές αρχές, τα µεσαία 
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στελέχη, και ανώτατα διοικητικά στελέχη. Ποσοστό ανδρών και γυναικών σε διάφορες 

θέσεις εργασίας Άνδρες και γυναίκες κυριαρχούν σε κά̟οιες θέσεις  

� Οι µισθοί και η δοµή των µισθών: ο µέσος όρος των µισθών των ανδρών και των 

γυναικών σε διαφορετικές οµάδες, το µερίδιο των ανδρών και των γυναικών σε 

διαφορετικές οµάδες, Ε̟ιδράσεις των διαφόρων ε̟ιδοµάτων, α̟οζηµιώσεων 

υ̟ερωριακής εργασίας, ̟ληρωµή α̟ό τα α̟οτελέσµατα,  διακο̟ές  

� Εκ̟αίδευση ̟ροσω̟ικού και ε̟αγγελµατική εξέλιξη: η συµµετοχή σε ̟ρογράµµατα 

κατάρτισης, οι διαφορές στον τοµέα της ε̟αγγελµατικής εξέλιξης  

� Χρήση των ̟ολιτικών άδειας για οικογενειακούς λόγους: χρήση της γονικής άδειας, 

φροντίδας των ̟αιδιών άδειας διαµονής  

� Οι συνθήκες εργασίας και το εργασιακό ̟εριβάλλον: φυσικές συνθήκες εργασίας, τον 

αριθµό και τους λόγους για την α̟ουσία, νυχτερινές βάρδιες, υ̟ερωρίες, βάρδιες ή 

ευέλικτη εργασία, ευκαιρία για εργασία α̟ό α̟όσταση, εµφάνιση της ̟αρενόχλησης στο 

χώρο εργασίας και µέτρα ̟ου έχουν ληφθεί. 

Για να ενθαρρυνθεί η ανάληψη δράσης για την ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων στον 

ιδιωτικό τοµέα, είναι α̟αραίτητο για τις αρµόδιες αρχές η διάδοση ̟ληροφοριών όσο το 

δυνατόν ευρύτερα και να υλο̟οιήσουν δράσεις για την ευαισθητο̟οίηση για το θέµα αυτό. Οι  

φορείς του ιδιωτικού τοµέα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ε̟εισµένοι για την ανάγκη αντιµετώ̟ισης των 

ανισοτήτων µεταξύ των φύλων, καθώς και τα οφέλη των ε̟ιχειρήσεων, ό̟ως η µείωση των 

α̟ουσιών, η εξεύρεση των κατάλληλων υ̟οψηφίων για ̟ρόσληψη, η ̟ροσέλκυση υ̟οψηφίων 

µε υψηλά ̟ροσόντα, η µείωση του κύκλου εργασιών, και η δηµιουργία ενός καλύτερου 

̟εριβάλλοντος εργασίας161.  

  

Είναι α̟αραίτητο να βρεθούν καινοτόµοι τρό̟οι για την αύξηση της ευαισθητο̟οίησης σε 

θέµατα φύλου και ανισοτήτων και τεκµηριωµένη ̟ληροφόρηση, ώστε να ̟είσει ακόµα και τους 

̟ιο δύσ̟ιστους: χρήσιµες στρατηγικές µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνουν χιούµορ, κινούµενα σχέδια, 

και νέες µορφές των µέσων ενηµέρωσης. Για να δρα α̟οτελεσµατικά, οι ε̟αγγελµατίες 

α̟αιτούν, ε̟ίσης, ̟ρακτικά εργαλεία, ό̟ως οδηγούς µε, ό̟ου είναι δυνατόν, εικονογραφήσεις 

της ̟ραγµατικής ζωής, ̟αραδείγµατα καλής ̟ρακτικής ̟ου µ̟ορεί να α̟οτελέσουν ̟ηγή 
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έµ̟νευσης και να α̟οδείξει ότι η δράση είναι δυνατή, και ε̟ωφελής. Ίσες ευκαιρίες 

"̟ρωταθλητής" οι ε̟ιχειρήσεις µ̟ορούν να εµ̟νεύσουν να ακολουθήσουν το ̟αράδειγµά162. 

 

 Η Αρχή Έµφυλης Ισότητας και κατά των ∆ιακρίσεων της Γαλλίας (HALDE) το 2006 

υλο̟οίησε ̟ρόγραµµα για εισαγωγή βέλτιστων ̟ρακτικών µε κύριο στόχο τη 

δηµιουργία ενός ̟λαισίου δράσης το ο̟οίο θα µ̟ορούσε να ληφθεί υ̟όψη α̟ό τις 

ε̟ιχειρήσεις για την ̟ρόληψη των διακρίσεων και την ̟ροώθηση της έµφυλης ισότητας, 

ή να αξιολογήσει τα µέτρα ̟ου ήδη εφαρµόζονται. Μερικές ε̟ιχειρήσεις ζήτησαν α̟ό τη 

HALDE ένα εργαλείο ̟ου θα τους βοηθούσε να αξιολογήσουν τα µέτρα ̟ου 

εφαρµόστηκαν υ̟έρ της ισότητας και να τους δώσει κατευθυντήρια γραµµή για δράση 

στον τοµέα αυτό. Η HALDE συγκέντρωσε µια οµάδα εργασίας, α̟οτελούµενη α̟ό 

στελέχη διαχείρισης ανθρω̟ίνων ̟όρων, καθώς και µεγάλες ε̟ιχειρήσεις ̟ου 

̟ροβαίνουν ήδη σε ̟ολιτικές κατά των διακρίσεων και εµ̟ειρογνωµόνων, ̟ροκειµένου 

να καταρτίσει ένα ̟λαίσιο δράσης το ο̟οίο να ̟εριλαµβάνει ̟οιοτικούς δείκτες. 

∆ηµιουργήθηκε το ̟λαίσιο δράσης µε βάση τις δραστηριότητες ̟ου ήδη διεξάγονται 

α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις.  Το ̟λαίσιο δράσης είναι ένα α̟λό δισέλιδο εργαλείο, ̟ου 

δηµοσιεύθηκε σε µορφή οδηγού για τις ε̟ιχειρήσεις για την ̟ροώθηση της ισότητας και 

την ̟ρόληψη των διακρίσεων. Παρουσιάζει το ̟ερίγραµµα µιας ̟ολιτικής για την 

ισότητα στις ε̟ιχειρήσεις ̟ου µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν είτε για να δώσουν ιδέες 

για δράσεις ̟ου µ̟ορούν να εφαρµοστούν, ή να εξετάσει εάν µια ε̟ιχείρηση έχει 

χρησιµο̟οιήσει όλα τα διαθέσιµα εργαλεία για την εφαρµογή µιας ε̟ιτυχηµένης 

̟ολιτικής κατά των διακρίσεων ή την ̟ολιτική ισότητα. Χρησιµο̟οιείται ε̟ίσης α̟ό την 

HALDE για τον εντο̟ισµό και την ̟αρακολούθηση, µε α̟λό τρό̟ο, όλων των 

δραστηριοτήτων ̟ου υλο̟οιούνται α̟ό διάφορες ε̟ιχειρήσεις. Το ̟λαίσιο δράσης 

̟ροτείνει δράσεις σε 12 ε̟ί̟εδα: Ε̟ίσηµη δέσµευση α̟ό την ανώτατη διοίκηση σχετικά 

µε την έµφυλη ισότητα και τη µη εισαγωγή διακρίσεων: έκδοση µιας χάρτας, εκ̟όνηση 

µιας ̟ολιτικής για την ισότητα, συµ̟ερίληψη του θέµατος στις συνεδριάσεις των 

διοικητικών συµβουλίων κοινωνικός διάλογος: δια̟ραγµάτευση των συλλογικών 

συµβάσεων για την ισότητα, τη δηµιουργία µιας ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης για το 

θέµα αυτό. Ε̟ίσης η  HALD.E (High Authority for the Fight against Discrimination and 

in favour of Equality) το 2005 δηµιούργησε ένα On-line οδηγό µε κύριο στόχο τη 

συλλογή και διάδοση ̟ληροφοριών σχετικά µε τις υ̟άρχουσες ̟ρωτοβουλίες σε 
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ε̟ιχειρήσεις για την κατα̟ολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου και την ̟ροώθηση της 

ισότητας των φύλων. Η HALDE έχει συγκεντρώσει 84 καλές ̟ρακτικές στον τοµέα των 

ίσων ευκαιριών στην εργασία, µεταξύ των ο̟οίων 6 είναι συνδεδεµένες µε την ισότητα 

των φύλων. Πολλές α̟ό τις ορθές ̟ρακτικές ̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις 

και είναι ταξινοµηµένες κατά θέµα: για ̟αράδειγµα, ̟ρόσληψη, κατάρτιση, ̟ροώθηση, 

ισορρο̟ία εργασίας-ζωής, καθώς και αξιολόγηση των α̟αιτήσεων της εργασίας. Κάθε 

ορθή ̟ρακτική ̟αρουσιάζεται στο ̟λαίσιο ενός ̟ροτύ̟ου δελτίου, το ο̟οίο ̟εριέχει τα 

κύρια στοιχεία ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟ισηµανθούν (κάτοχος του έργου, στόχος, ̟λαίσιο, 

ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής, ̟εριγραφή, χρηµατοοικονοµικά, ανθρώ̟ινα και 

οργανωτικά µέσα, συνεργάτες, βασικά σηµεία για την ε̟ιτυχία, δυσκολίες, τρό̟οι 

αξιολόγησης). Για ̟αράδειγµα, ̟αρουσιάζονται ορισµένες ορθές ̟ρακτικές ̟ου 

εφαρµόζονται εντός των ε̟ιχειρήσεων, στις ο̟οίες έχει α̟ονεµηθεί το "σήµα της 

ισότητας των φύλων" on-line (PSA Peugeot Citroen, Eau de Paris, Cetelem, Axa, 

Dexia)163.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
163 Vicki Donlevy & Rachel Silvera(2007). Implementing Gender Equality in Enterprises. Report on Best  Practices and 
Tools in Europe. Twinning Project Equality between Men and Women - Principle and Goal for Sustainable and 
Effective Enterprise 



  
 

141 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ισότητα των φύλων είναι ένα θεµελιώδες ανθρώ̟ινο δικαίωµα και ταυτόχρονα σηµαίνει τη 

χρήση του ανθρώ̟ινου κεφαλαίου µιας χώρας ̟ιο α̟οτελεσµατικά. Μ̟ορεί να έχει βαθιά 

οφέλη όχι µόνο για τις ίδιες τις γυναίκες αλλά και για τις οικογένειες, τις κοινότητες και τις 

εθνικές οικονοµίες. Άνδρες και οι γυναίκες ̟ρέ̟ει να έχουν ίσα δικαιώµατα, ευθύνες και 

ευκαιρίες για εργασία ̟ου εγγυάται ένα αξιο̟ρε̟ές ε̟ί̟εδο διαβίωσης για τους/τις ίδιους/ες 

και τις οικογένειές τους, εξασφαλίζει την βασική ασφάλεια στις αντιξοότητες, σέβεται τα 

ανθρώ̟ινα δικαιώµατα και ε̟ιτρέ̟ει τη δηµιουργικότητα και την εκ̟λήρωση. Παρά την 

κά̟οια ̟ρόοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η ισότητα των φύλων στην 

α̟ασχόληση ̟αραµένει ένας α̟ατηλός στόχος σε όλες τις κοινωνίες. Οι γυναίκες εξακολουθούν 

να αντιµετω̟ίζουν µειονεκτήµατα και διακρίσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής ζωής. Το 

2008, ̟ερί̟ου 1,3 δισεκατοµµύρια γυναίκες είτε εργάζονται ή αναζητούσαν εργασία, αλλά 

̟ολλά εκατοµµύρια α̟ό αυτές αντιµετώ̟ιζαν διακρίσεις στην ̟ρόσβαση στην κατάρτιση και 

την α̟ασχόληση, ̟εριορίζονται σε ορισµένα ε̟αγγέλµατα µε ελάχιστες ̟ιθανότητες 

κινητικότητας, τους ̟ροσφέρεται µικρότερη αµοιβή για εργασία ίσης αξίας ή δεν είναι σε θέση 

να κερδίσουν αρκετό εισόδηµα για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. 

Αυτοί οι τύ̟οι των ανισοτήτων α̟οστερεί τις γυναίκες α̟ό ε̟ιλογές και ευκαιρίες στον τοµέα 

της α̟ασχόλησης164.  

Η υ̟οβαθµισµένη  εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών α̟οτελεί δηµοκρατικό έλλειµµα, αφού τα 

δικαιώµατα και η ισότιµη συµµετοχή όλων των ̟ολιτών δεν διασφαλίζονται ̟λήρως. Α̟ό την 

άλλη, η υ̟οεκ̟ροσώ̟ηση εµ̟οδίζει την κοινωνικοοικονοµική ̟ρόοδο, εφόσον αφήνει 

αναξιο̟οίητες τις γνώσεις, εµ̟ειρίες, ικανότητες και δεξιότητες του µισού και ̟λέον 

̟ληθυσµού. Η ισότιµη συµµετοχή ανδρών και γυναικών σε όλη την κλίµακα διαχείρισης των 

δηµοσίων υ̟οθέσεων α̟οτελεί µέτρο εκδηµοκρατισµού της κοινωνίας. Η σηµερινή δοµή της 

κοινωνίας ̟ου διαιωνίζει την κατανοµή των αρµοδιοτήτων και των ρόλων µε βάση µία 
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ε̟ικρατούσα ̟αρωχηµένη αντίληψη για τα φύλα, δυσκολεύει την ̟ρόσβαση των γυναικών στα 

κέντρα λήψης α̟οφάσεων165.  

∆ια̟ιστώνεται ότι είναι σηµαντική η καθιέρωση µιας διαδικασίας α̟οτίµησης των ε̟ι̟τώσεων 

των ό̟οιων ̟ροτεινόµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων στο φύλο µε στόχο την ενίσχυση της 

συµµετοχής των γυναικών στην α̟ασχόληση, την υ̟οστήριξη της γυναικείας 

ε̟ιχειρηµατικότητας, τη στήριξη της λειτουργίας των γυναικείων συνεταιρισµών στον αγροτικό 

χώρο, τη βελτίωση ή/και ε̟έκταση των δοµών φροντίδας ̟αιδιών, ηλικιωµένων και άλλων 

εξαρτηµένων ατόµων, την ε̟έκταση και αναβάθµιση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου, την 

κατα̟ολέµηση των έµφυλων στερεοτύ̟ων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, την ευαισθητο̟οίηση 

του κοινού για θέµατα σεξουαλικής και ανα̟αραγωγικής υγείας των γυναικών, τη διευκόλυνση 

της ̟ρόσβασης των γυναικών στις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, τη σύναψη µνηµονίων 

συνεργασίας µε φορείς και οργανισµούς για την ̟ροώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. 

 

Καταδεικνύεται ε̟ίσης, ότι όσο υψηλότερο είναι το ̟οσοστό των γονικών αδειών ̟ου κάνουν 

χρήση οι ̟ατέρες, τόσο ισχυρότερη είναι η θετική ε̟ίδραση για την ίση κατανοµή της εργασίας 

της φροντίδας και της συµµετοχής στην αγορά εργασίας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η 

κατανοµή και χρήση των συγκεκριµένων ̟εριόδων άδειας και στους δυο γονείς χρειάζεται  

θέσ̟ιση  οικονοµικής ̟ριµοδότησης και ̟ροτείνεται να ε̟ανεξεταστούν οι εθνικές ̟ολιτικές166. 

 
 

Με βάση τις καλές ̟ρακτικές ̟ροώθησης της έµφυλης ισότητας στην αγορά εργασίας ̟ου 

καταγράφονται σε αυτή τη µελέτη οι ακόλουθες ̟ροτάσεις µ̟ορούν εξίσου να εφαρµοστούν για 

τους άνδρες εκεί και ό̟ου υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται:   

• Εξέταση διαδικασιών ̟ρόσληψης και ε̟ιλογής για να διασφαλιστεί ότι είναι 

ουδέτερες ̟ρος το φύλο και να εξετάζουν όλους/ες τους/τις ̟ιθανούς/ες 

υ̟οψηφίους/ες. 

• Εξέταση του τρό̟ου µε τον ο̟οίο καθορίζονται οι τίτλοι και οι ̟εριγραφές των 

θέσεων εργασίας για να εξασφαλιστεί ότι είναι ουδέτερα α̟ό ά̟οψη φύλου. 

•  Εξασφάλιση ότι τα ̟ρογράµµατα κατάρτισης και ο καταρτισµός τους είναι 

ουδέτερα ως ̟ρος το φύλο και ότι ̟ροσφέρονται σε όλο το εργατικό δυναµικό.  

                                                 
165COM(96), Tελικό της 21/2/96: Ένταξη των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άντρες σε όλες τις πολιτικές και δραστηριότητες 

της κοινότητας  
166 European Institute for Gender Equality(ΕIGE). Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action: 
Women and the Economy Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the Labour 
Market – Main Findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 
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•   Συνεργασία µε ̟ρογράµµατα δηµόσιων και/ή εκ̟αιδευτικών αρχών για την 

αύξηση ευαισθητο̟οίησης για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

•  Παροχή µη στερεότυ̟ων ̟ληροφοριών σταδιοδροµίας. 

•  Ανά̟τυξη µετα̟τυχιακών ̟ρογραµµάτων σε συνεργασία µε τα ̟ανε̟ιστήµια για 

αύξηση των ̟τυχιούχων γυναικών σε ε̟αγγέλµατα ̟ου συνεχίζουν να έχουν υ̟ο-

εκ̟ροσώ̟ηση σε σχέση µε τους άντρες και το αντίθετο σε σχέση µε τους άντρες. 

• Ε̟ισκέψεις γυναικών «̟ρεσβείρων» ̟ου ασχολούνται µε τεχνικά ε̟αγγέλµατα σε 

σχολεία και κολέγια για την ενηµέρωση και ευαισθητο̟οίηση των νεαρών 

γυναικών σχετικά µε τις ευκαιρίες σε τεχνικά ε̟αγγέλµατα. 

• ∆ιενέργεια ειδικών δραστηριοτήτων έλξης των ε̟αγγελµατιών γυναικών στις 

τεχνικές κατά τη διάρκεια της τεχνικής διαδικασίας ̟ρόσληψης 

• Ε̟ανεξέταση των µέτρων για την εξασφάλιση καλύτερης ισορρο̟ίας µεταξύ 

εργασίας και ιδιωτικής ζωής.  

• Ενθάρρυνση της ικανότητας ανά̟τυξης για ενηλίκους για να ε̟ιτρέψει σε άνδρες 

και γυναίκες να εξελίσσονται στην καριέρα τους σε όλη τη ζωή 

και την αντιµετώ̟ιση των ελλειµµάτων ̟ου δηµιουργούνται α̟ό τη δοµή του 

εκ̟αιδευτικού συστήµατος στο ̟αρελθόν167.  

• ∆ιασφάλιση της διαφάνειας και της δυνατότητας µεταφοράς των ικανοτήτων και 

̟ροσόντων 

•  Προώθηση της συµµετοχής στην ̟εραιτέρω εκ̟αίδευση και κατάρτιση και τη δια 

βίου µάθηση  

• Ε̟ανεξέταση και ενδεχοµένως ̟ροσαρµογή των ̟ολιτικών ανθρω̟ίνων ̟όρων και 

διαδικασιών στο ̟λαίσιο των υφιστάµενων εθνικών ή τοµεακών ή εταιρικών 

συλλογικών συµβάσεων ή ̟λαίσια συµφωνίας  

• ∆ια̟ραγµάτευση και ε̟ανεξέταση ειδικών κεφαλαίων για την ισότητα και την 

ισότητα των αµοιβών στις συλλογικές συµφωνίες ή σε χωριστές συµφωνίες-̟λαίσιο 

και διασφάλιση ότι οι γυναίκες συµµετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες  

• Εξασφάλιση ότι οι δια̟ραγµατευτές/τριες  είναι εκ̟αιδευµένοι/ες στον καθορισµό 

ίσης αµοιβής  

• Ένταξη του θέµατος του χάσµατος της ίσης αµοιβής αντρών και γυναικών σε όλες 

τις ̟τυχές των συζητήσεων στις δια̟ραγµατεύσεις.  

 

                                                 
167 EU Audiovisual Sectoral Social Dialogue Committee(27.10.2011). Framework of Actions on Gender Equality  
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Σε ότι αφορά την κατάρτιση των εκ̟ροσώ̟ων των κοινωνικών εταίρων:  

• Έκδοση Οδηγών για ̟αροχή βασικών ̟ληροφοριών για τους/τις 

δια̟ραγµατευτές/τριες στις διεργασίες συλλογικών δια̟ραγµατεύσεων 

• Παροχή µαθηµάτων κατάρτισης για τις νοµοθεσίες για την έµφυλη ισότητα και τις 

̟ολιτικές για τα τµήµατα ανθρώ̟ινου δυναµικού και τους/τις 

δια̟ραγµατευτές/τριες. 

 

Ε̟ίσης οι εργοδότες ̟ρέ̟ει να λαµβάνουν υ̟όψη το θέµα της ισότητας των φύλων στη λήψη 

α̟οφάσεων και θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβληµατιστούν σχετικά µε τις ακόλουθες ερωτήσεις-κλειδιά ̟ου 

θα τους υ̟οστηρίξει στην εξέταση κατά ̟όσον η ε̟ιχείρηση/οργάνωσή τους ε̟ιτρέ̟ει την 

ισότητα στη λήψη α̟οφάσεων:  

-  Ποια είναι η εκ̟ροσώ̟ηση των γυναικών και των ανδρών στην Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή, στη 

θέση ανώτερου ∆ιευθυντή και άλλες βασικές θέσεις λήψης α̟οφάσεων;  

- Υ̟άρχουν σχέδια για την εκ̟ροσώ̟ηση σε θέσεις ̟ου είναι στερεοτυ̟ικά γυναικείες ή 

αντρικές; 

- Έχουν γυναίκες και άνδρες ισότιµη ̟ρόσβαση στις ίδιες ή ̟αρόµοιες θέσεις; 

- Έχουν γυναίκες και άνδρες ίση ̟ρόσβαση σε ευκαιρίες ̟ροαγωγής; 

- Υ̟άρχουν ̟ολιτικές για τις ίσες ευκαιρίες; 

- Έχουν γυναίκες και άντρες εξίσου τη δυνατότητα ̟ρόσβασης ανά̟τυξης και ευκαιριών 

κατάρτισης σε όλους τους ρόλους ̟ου θα τις/τους υ̟οστηρίξει στη συνέχεια στην εξασφάλιση 

της ανέλιξης; 

- Οι ρυθµίσεις ευέλικτης εργασίας α̟ευθύνονται ̟ρος τα δυο φύλα; 

- Έχουν εγκαταστάσεις ̟ου ̟ροσφέρουν υ̟οστήριξη σε γονείς ̟ου έχουν ευθύνες φροντίδας 

̟αιδιών; 

- Έχουν  εφαρµόσει οργανωτικά µέτρα για τη διασφάλιση ίσης αµοιβής µεταξύ αντρών και 

γυναικών168;  

 

Η ̟ροώθηση της έµφυλης ισότητας ̟ροϋ̟οθέτει και α̟αιτεί:   

• Εφαρµογή ̟αρακολούθησης της α̟ασχόλησης κατά φύλο ώστε να µ̟ορεί να 

αναλυθεί η θέση, ο βαθµός ή το ε̟ί̟εδο και η ευθύνη λήψης α̟οφάσεων. Η τακτική 

άσκηση χαρτογράφησης της θέσης αντρών και γυναικών θα ε̟ιτρέψει αύξηση της 

ευαισθητο̟οίησης των αρµοδίων. 

                                                 
168 EU Audiovisual Sectoral Social Dialogue Committee(27.10.2011). Framework of Actions on Gender Equality  
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• Προσλήψεις µε αξιοκρατικά κριτήρια - να υιοθετούνται σαφείς και διαφανείς 

στρατηγικές ̟ρόσληψης ̟ου ̟εριλαµβάνουν αντιρήτρες διακρίσεων. 

• Εφαρµογή ̟αρακολούθησης της α̟ασχόλησης ανά φύλο στις ̟ροσλήψεις, τις  

̟ροαγωγές τις διαδικασίες και τα α̟οτελέσµατά τους.  

• Οι ευκαιρίες εργασίας ̟ρέ̟ει να διαφηµίζονται, ό̟ου είναι δυνατόν και να 

χρησιµο̟οιούνται ουδέτερα κριτήρια ως ̟ρος το φύλο στην ε̟ιλογή ̟ροσω̟ικού.  

• Εκ̟αίδευση/κατάρτιση των υ̟εύθυνων ατόµων για ̟ροσλήψεις, για λήψη 

α̟οφάσεων ̟ροαγωγών και των υ̟ευθύνων τοµέων οι ο̟οίοι/ες δίνουν ευκαιρίες 

ανά̟τυξης σταδιοδροµίας για τους/τις υ̟αλλήλους. 

• Συνδυασµός ε̟αγγελµατικής και ̟ροσω̟ικής ζωής: ισορρο̟ία εργασίας-ζωής-

οικογένειας169. 

 

Μέσα α̟ό την ̟αρούσα µελέτη διαφάνηκε ότι τα ̟ερισσότερα έργα υλο̟οιήθηκαν α̟ό 

χρηµατοδότηση ευρω̟αϊκών ̟ρογραµµάτων, κυρίως της Κ.Π Equal, και ̟ραγµατικά έγιναν 

̟ολλά καινοτόµα έργα, τα ο̟οία θα µ̟ορούσαν να υλο̟οιήσουν κυβερνήσεις και κοινωνικοί 

εταίροι σε άλλες χώρες, αλλά και στην Κύ̟ρο.  Η µελέτη αυτή συγκέντρωσε και κατέγραψε 

καλές ̟ρακτικές, σχεδόν σε όλους τοµείς, ̟ου αφορούν την ̟ροώθηση της έµφυλης ισότητας 

στην αγορά εργασίας, µε στόχο τον ̟αραδειγµατισµό και µε την ευχή να υλο̟οιηθούν 

̟αρόµοια έργα και στην Κύ̟ρο. Η αξιο̟οίηση ευρω̟αϊκών κονδυλίων είναι µια εξαιρετική 

λύση, αφού το οικονοµικό κόστος είναι ένας ανασταλτικός ̟αράγοντας στην υλο̟οίηση 

δράσεων. 
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