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«Για πολλούς ανθρώπους, η εργάσιµη ηµέρα δεν τελειώνει µε την 

επιστροφή στο σπίτι από την έµµισθη εργασία τους: εκεί ξεκινά µια δεύτερη 

εργάσιµη ηµέρα, η οποία περιλαµβάνει οικιακές εργασίες, την 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών και την φροντίδα των εξαρτώµενων 

συγγενών και των ηλικιωµένων.  

Στη χάραξη στρατηγικών, ο πρόσθετος αυτός χρόνος πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη, όπως και το γεγονός ότι αυτός ο διπλός φόρτος εργασίας σπάνια 

κατανέµεται οµοιόµορφα µεταξύ ανδρών και γυναικών
1
».  
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ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ
2
    

 

Αόρατοι φραγµοί : Οι συµπεριφορές και οι υποβόσκουσες σε αυτές παραδοσιακές αντιλήψεις, κανόνες και 

αξίες που εµποδίζουν την ενδυνάµωση και την πλήρη συµµετοχή των γυναικών στην κοινωνία. 

  Γυάλινη οροφή: Τo αόρατο φράγµα το οποίο προκύπτει από ένα περίπλοκο σύνολο δοµών σε 

οργανώσεις /επιχειρήσεις όπου κυριαρχούν οι άνδρες και έχει ως αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται η 

ανάθεση ανώτερων θέσεων σε γυναίκες. 

∆ιάσταση του  Φύλου: Η διάσταση κάθε ζητήµατος που σχετίζεται µε το φύλο και µε τις διαφορές στη 

ζωή των ανδρών και των γυναικών. 

∆ιαφορά στις αµοιβές των δυο φύλων: Οι υφιστάµενες διαφορές µεταξύ των αποδοχών των ανδρών και 

των γυναικών λόγω επαγγελµατικού διαχωρισµού και άµεσης διάκρισης που οφείλονται στο φύλο και όχι 

στην αξία της εργασίας. 

Εκτίµηση των επιπτώσεων  µιας πολιτικής ανάλογα µε το φύλο: Η εξέταση των προτάσεων µιας 

πολιτικής προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον θα επηρεάσουν τις γυναίκες και τους άνδρες µε 

διαφορετικό τρόπο, µε σκοπό την προσαρµογή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εξουδετέρωση τυχόν 

περιπτώσεων διακριτικής µεταχείρισης και η προώθηση της ισότητας µεταξύ των φύλων. 

Έλεγχος ως προς το Φύλο:  Η ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών, των προγραµµάτων και των 

θεσµών όσον αφορά το βαθµό στον οποίο εφαρµόζουν κριτήρια που έχουν σχέση µε το φύλο.   

Έµµεση διάκριση λόγω φύλου: Η κατάσταση στην οποία κάποιος φαινοµενικά ουδέτερος νόµος, 

κανονισµός, πολιτική ή πρακτική έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στα µέλη του ενός φύλου, εκτός εάν η 

διαφορετική µεταχείριση δικαιολογείται από αντικειµενικούς παράγοντες(Οδηγία 76/207 του Συµβουλίου 

της 9ης Φεβρουαρίου 1976, ΕΕ L 39).  

Ενδυνάµωση: Ο τρόπος για την απόκτηση πρόσβασης σε πόρους  για την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός 

ατόµου µε σκοπό την ενεργό συµµετοχή του στη διαµόρφωση των συνθηκών της ζωής του και της ζωής 

της κοινότητας στην οποία είναι ενταγµένο από οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής άποψης.   

                                                           
2
 Λεξικό όρων για το κοινωνικό φύλο  βασισμένο σε σχετική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

http://www.kethi.gr/greek/ekpaidefsi/epeaek/askhseis_oktovriou.pdf 
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Εξάλειψη των διαχωρισµών στην αγορά εργασίας: Πολιτικές που αποσκοπούν στη µείωση ή  εξάλειψη 

των (κάθετων/ οριζόντιων) επαγγελµατικών διαχωρισµών λόγω φύλου στην αγορά εργασίας  

Επαγγελµατικός διαχωρισµός: Η συγκέντρωση των ανδρών και των γυναικών σε διαφορετικές µορφές 

και σε διαφορετικούς τοµείς δραστηριοτήτων και απασχόλησης, µε τις γυναίκες να περιορίζονται σε 

στενότερο φάσµα επαγγελµάτων(οριζόντιος διαχωρισµός) απ' ότι οι άνδρες και σε χαµηλότερα κλιµάκια 

της ιεραρχίας (κάθετος διαχωρισµός).   

Επαλήθευση ως προς την ένταξη της διάστασης του φύλου: Έλεγχος ο οποίος διεξάγεται σε κάθε 

πρόταση πολιτικής προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν διακριτική µεταχείριση στην οποία θα µπορούσε να 

οδηγήσει η άσκηση της συγκεκριµένης πολιτικής και η διασφάλιση της προώθησης της ισότητας µεταξύ 

των φύλων. 

Θετικές δράσεις:  Μέτρα που στοχεύουν σε µια συγκεκριµένη οµάδα και αποσκοπούν στην εξάλειψη και 

στην πρόληψη των διακρίσεων του υποεκπροσωπούµενου φύλου ή στην αντιστάθµιση της µειονεκτικής 

θέσης, στην οποία µπορεί να βρίσκονται τα µέλη της οµάδας λόγω της στάσης ζωής, της συµπεριφοράς ή 

των δοµών που επικρατούν (ορισµένες φορές αναφέρεται και ως θετική διάκριση). 

Ίσες ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες: Η ίση µεταχείριση αντρών και γυναικών  και η απουσία 

φραγµών µε βάση το φύλο όσον αφορά την οικονοµική, πολιτική και κοινωνική συµµετοχή. 

Ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας: Ίση αµοιβή για εργασία στην οποία αποδίδεται ίση αξία χωρίς 

διακρίσεις λόγω φύλου ή οικογενειακής κατάστασης σε σχέση µε όλες τις πτυχές του ποσού και των 

συνθηκών της αµοιβής. 

Ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών: Ο καταµερισµός των θέσεων εξουσίας και λήψης των 

αποφάσεων (40-60 % εκπροσώπηση ανεξαρτήτως φύλου) µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους 

τοµείς της ζωής ο οποίος αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(σύσταση 96/694/ΕΚ του Συµβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 1996, ΕΕ L 319). 

Ισότητα των φύλων: Με τον όρο ισότητα των φύλων εννοούµε ότι, κάθε άτοµο ανεξαρτήτως του εάν είναι 

άνδρας ή γυναίκα, έχει τα ίδια δικαιώµατα, τις ίδιες ευκαιρίες αλλά και υποχρεώσεις σε όλους τους τοµείς 

της κοινωνικής ζωής και δράσης. Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ελεύθεροι/ες να αναπτύξουν τις 

προσωπικές τους δεξιότητες και επιλογές, χωρίς τους περιορισµούς που καθορίζονται από αυστηρούς 

έµφυλους ρόλους και συµβατικότητες. Οι διαφορετικές συµπεριφορές, φιλοδοξίες και ανάγκες των 

γυναικών και των ανδρών συνεκτιµώνται, αξιολογούνται και ευνοούνται ισότιµα. 

Η έννοια αυτή εκφράζει το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν τις προσωπικές 

τους ικανότητες και να προβούν σε επιλογές χωρίς τους περιορισµούς που θέτουν οι αυστηρώς καθορι-
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σµένοι ρόλοι των φύλων και ότι οι διαφορετικές συµπεριφορές, επιδιώξεις και ανάγκες των γυναικών και 

των ανδρών θεωρούνται, εκτιµώνται και ευνοούνται εξίσου. 

Ισοτιµία των φύλων: Η έννοια της ισοτιµίας των φύλων υπερβαίνει το πλαίσιο των ατοµικών δικαιωµάτων 

(ισότητα) ανδρών και γυναικών. Αφορά την ισοτιµία και ισοδυναµία των προτύπων ζωής, των ικανοτήτων 

και δραστηριοτήτων των δυο φύλων. Η έννοια δεν εµπεριέχει καµία ιεράρχηση των φύλων, αλλά περιγράφει 

τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που συνηθίζουµε να διακρίνουµε σε ανδρικά και γυναικεία.  

Η ισοτιµία αποτελεί στόχο που η πολιτεία οφείλει να προσεγγίζει διαρκώς στο πλαίσιο της λειτουργίας της 

δηµοκρατίας. Για τούτο αποτελεί ζητούµενο, όπως άλλωστε και η ισότητα των φύλων και πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη στη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών, εργασιακών και κοινωνικών πολιτικών. ∆ίκαιη  

µεταχείριση  αντρών και γυναικών, η οποία µπορεί να είναι ίση µεταχείριση ή µεταχείριση η οποία είναι 

διαφορετική αλλά θεωρείται ισοδύναµη όσον αφορά τα δικαιώµατα, τις παροχές, τις υποχρεώσεις και τις 

ευκαιρίες. 

Οπτική του φύλου: Η εξέταση και η επισήµανση των διαφορών λόγω του φύλου, οι οποίες ενδέχεται να 

υπάρχουν σε οποιαδήποτε δεδοµένη δραστηριότητα/τοµέα άσκησης πολιτικής. 

Ποσόστωση: Προκαθορισµένο ποσοστό ή µερίδιο θέσεων, εδρών ή διαθέσιµων πόρων που καλύπτεται 

από συγκεκριµένη οµάδα ή χορηγείται σε αυτήν, συνήθως βάσει ορισµένων κριτηρίων η κανόνων και 

αποσκοπεί στη διόρθωση κάποιας προηγούµενης ανισότητας. Συνήθως εφαρµόζονται σε θέσεις λήψης 

αποφάσεων ή στην πρόσβαση σε θέσεις κατάρτισης ή εργασίας. 

Ρόλοι των φύλων: Ένα σύνολο στερεότυπων για τη δράση και τη συµπεριφορά των ανδρών και των 

γυναικών, το οποίο αποτυπώνεται και διατηρείται µε τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο «Κοινωνικό 

συµβόλαιο των φύλων». 

Στατιστικές κατά φύλο : Η συλλογή και ο διαχωρισµός των δεδοµένων και των στατιστικών στοιχείων 

κατά φύλο ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική ανάλυση (Τα στοιχεία αναφέρονται ορισµένες φορές και ως 

δεδοµένα κατά φύλο). 

Στοιχεία κατά φύλο: Η συλλογή και ο διαχωρισµός των στατιστικών δεδοµένων και πληροφοριών κατά 

φύλο ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική τους ανάλυση τους µε βάση το φύλο. 

Συνδυασµός επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής:  Η εισαγωγή συστηµάτων γονικής άδειας ή 

άδειας για οικογενειακούς λόγους, ρυθµίσεων για τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωµένων και η  
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ανάπτυξη µιας δοµής και µιας οργάνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, οι οποίες θα διευκολύνουν το 

συνδυασµό των επαγγελµατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η οικογένεια και το 

νοικοκυριό για τις γυναίκες και τους άνδρες. 

Σχεδιασµός που εντάσσει τη διάσταση του φύλου : Ενεργητική προσέγγιση του σχεδιασµού, βάση της 

οποίας θεωρείται το φύλο, —µε την κοινωνική έννοια— ως βασική παράµετρο ή κριτήριο και επιδιώκεται 

η ρητή ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στην εκάστοτε πολιτική ή δράση.  

Σχέσεις φύλου: Η σχέση και η άνιση κατανοµή της εξουσίας µεταξύ των γυναικών και των ανδρών η 

οποία χαρακτηρίζει οποιοδήποτε συγκεκριµένο σύστηµα βασισµένο στο φύλο. 

Φύλο (Βιολογικό):Τα βιολογικά χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία διακρίνονται οι άνθρωποι σε άνδρες 

και γυναίκες. 

Φύλο (Κοινωνικό):Έννοια η οποία αναφέρεται στις κοινωνικές διαφορές σε αντίθεση µε τις βιολογικές 

διαφορές, µεταξύ γυναικών και ανδρών που έχουν διδαχθεί και ενδέχεται να µεταβληθούν µε την πάροδο 

του χρόνου παρουσιάζοντας ευρύτατες διακυµάνσεις τόσο εντός, όσο και µεταξύ των διαφόρων 

πολιτισµικών αντιλήψεων (που καλλιεργούνται µέσα από αντιλήψεις, προκαταλήψεις, στερεότυπα, 

νοοτροπία). 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πορεία των γυναικών για ίση και ισότιµη παρουσία και συµµετοχή µε τους άντρες σε όλους 

τους τοµείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής ήταν και συνεχίζει να είναι ένα 

δύσκολο εγχείρηµα.  Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα 

και κοινή αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Ε έχει συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην 

προώθηση των γυναικών και στη βελτίωση της ζωής των γυναικών και των ανδρών, µέσω 

µιας σηµαντικής νοµοθεσίας περί ίσης µεταχείρισης και µέσω της ρητής ενσωµάτωσης της 

διάστασης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές και στα µέσα της ΕΕ. Υπάρχει µια θετική 

τάση για µια κοινωνία και αγορά εργασίας µε µεγαλύτερη ισότητα των φύλων, ωστόσο οι 

ανισότητες των φύλων επιµένουν, κυρίως εις βάρος των γυναικών.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην Ε.Ε,  ιδιαίτερα 

στο πεδίο των θεσµών και της νοµοθεσίας- όσον αφορά στην Ισότητα των Φύλων και στην 

Ισότητα των Ευκαιριών, παραµένει το ζήτηµα της αλλαγής των συλλογικών κοινωνικών 

στάσεων, των κυρίαρχων στερεότυπων αντιλήψεων και προκαταλήψεων που συνδέονται µε 

τα φύλα και επηρεάζουν τον κοινωνικό/ατοµικό τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς και 

διατηρούν το «έµφυλο όριο», δηλαδή τις προσιδιάζουσες στο κάθε φύλο συµπεριφορές (τις 

επιθυµητές/αναγνωρισµένες κοινωνικά), οι οποίες κατά κανόνα είτε τονίζουν υπερβολικά τις 

όποιες διαφορές µεταξύ των φύλων είτε δηµιουργούν άλλες «ψευδείς» που εδράζονται στα 

βιολογικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων (π.χ. αναπαραγωγική ικανότητα των γυναικών3). Η 

νοµοθεσία για την ισότητα των δύο φύλων, ενώ είναι αναµφισβήτητα προοδευτική, δεν έχει 

καταφέρει να αλλάξει τη συµπεριφορά και τη νοοτροπία της κοινωνίας στο σύνολο της. Θα 

ήταν χρήσιµη και πολύ υποβοηθητική η ανάληψη µιας συντονισµένης προσπάθειας 

ανατροπής των παραδοσιακών αντιλήψεων για τους έµφυλους ρόλους και αλλαγής της 

νοοτροπίας των ανδρών, µέσα από καµπάνιες ευαισθητοποίησης παιδιών και ενηλίκων, τη 

διερεύνηση των αξιών που οδηγούν τους άνδρες να συµµετέχουν στις ευθύνες φροντίδας της 

οικογένειας και του νοικοκυριού και τη διοργάνωση συζητήσεων4. 

 

                                                           
3 Γκασούκα, Μ για Α.Σ ΕΛΑΝΗ(2007). ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 
4
 Πηλαβάκη,Α(2007).«Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ∆ιεθνώς και στην Κύπρο: 

Προσωπικότητα και Παράγοντες Επιτυχίας» 
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Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι τα επιτεύγµατα όσον αφορά την 

ισότητα των φύλων διατρέχουν κίνδυνο και ότι οι επιπτώσεις της ύφεσης θα ασκήσουν 

µεγαλύτερη πίεση στις γυναίκες. Η ύφεση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα για 

να περιοριστούν ή να περικοπούν τα µέτρα σχετικά µε την ισότητα των φύλων, και η 

ανάλυση των εθνικών απαντήσεων στην κρίση επιβεβαιώνει αυτόν τον κίνδυνο. Εντούτοις, 

αυτή η εποχή της κρίσης προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία αλλαγής, δεδοµένου ότι η ισότητα 

των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιµη ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα 

και κοινωνική συνοχή. Οι φορείς χάραξης πολιτικής έχουν την ευκαιρία να εφαρµόσουν 

πολιτικές που θα καταστήσουν την αγορά εργασίας και την κοινωνία περισσότερο ίσες ως 

προς τα φύλα στο µέλλον.  

 

Μολονότι το οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο έχει αλλάξει, η κρίση δεν έχει µεταβάλει τις 

σχετικές προκλήσεις, όπως η καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας, η βιωσιµότητα και 

η επάρκεια της κοινωνικής προστασίας ή η γήρανση της κοινωνίας. Οι πολιτικές για την 

ισότητα των φύλων αποτελούν µέρος της απάντησης σ’ αυτές τις αλλαγές, αλλά η κρίση 

ενισχύει την ανάγκη να καταδείξουν οι εν λόγω πολιτικές την καλή σχέση 

κόστους/αποτελεσµατικότητάς τους. Η καταπολέµηση των επίµονων ανισοτήτων µεταξύ των 

φύλων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας είναι µια µακροπρόθεσµη πρόκληση, δεδοµένου ότι 

συνεπάγεται διαρθρωτικές αλλαγές και αλλαγές συµπεριφοράς, καθώς και 

επαναπροσδιορισµό των ρόλων των γυναικών και των ανδρών. Η πρόοδος είναι αργή και οι 

διαφορές µεταξύ των φύλων επιµένουν όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης, την πληρωµή, 

τις ώρες εργασίας, τις θέσεις ευθύνης, τον επιµερισµό της φροντίδας του νοικοκυριού και των 

οικιακών καθηκόντων, καθώς και τον κίνδυνο φτώχειας5. 

 

Τα τελευταία χρόνια τα θέµατα της ισότητας των φύλων έχουν πρωτεύουσα θέση στις 

ευρωπαϊκές στρατηγικές και παροτρύνουν τα κράτη µέλη της Ε.Ε να εργαστούν ουσιαστικά 

και πρακτικά για την προώθησή τους. Ωστόσο, το ζήτηµα της ισότητας αντρών και γυναικών 

είναι αρκετά πολύπλοκο, αφού έχει διαφανεί ότι δεν αρκεί η υιοθέτηση ενός πρωτοποριακού 

νοµοθετικού πλαισίου, αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα µεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουν  

νοοτροπίες, αντιλήψεις και στερεότυπα που διαιωνίζουν το πρόβληµα και κατά συνέπεια τις 

ανισότητες µεταξύ των δυο φύλων. 

 

 

                                                           
5
 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα, κάλεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να ζητήσει από τα 

κράτη µέλη να ανταποκριθούν χωρίς καθυστέρηση στις ακόλουθες προκλήσεις: 

-ενίσχυση της διάστασης της ισότητας των φύλων για όλους τους τοµείς της στρατηγικής της 

ΕΕ για το 2020, συµπεριλαµβανοµένων της αποτελεσµατικότερης χρήσης της ενσωµάτωσης 

της διάστασης της ισότητας των φύλων και των ειδικών δράσεων και στόχων για την ισότητα 

των φύλων στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση 

- µείωση των µισθολογικών διαφορών µεταξύ των φύλων µέσω ειδικών στρατηγικών που να 

συνδυάζουν όλα τα διαθέσιµα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων, κατά περίπτωση 

- διασφάλιση του ότι η πολυµορφία στα διοικητικά συµβούλια των εισηγµένων εταιρειών 

υιοθετεί ένα ισόρροπο και µακροπρόθεσµα προσανατολισµένο περιβάλλον λήψης 

αποφάσεων και του ότι οι γυναίκες θα ενθαρρύνονται να συµµετέχουν στα διοικητικά 

συµβούλια των εισηγµένων εταιριών 

- βελτίωση των µέτρων συµφιλίωσης τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, 

συµπεριλαµβανοµένων των αδειών που σχετίζονται µε την οικογένεια, των υπηρεσιών 

φροντίδας, των ρυθµίσεων ευέλικτου ωραρίου εργασίας και της ενθάρρυνσης για ίσο 

επιµερισµό των ιδιωτικών και των οικογενειακών ευθυνών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 

εργασία πλήρους απασχόλησης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες 

- εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας που 

συνδέεται µε το φύλο 

- διασφάλιση του ότι οι πολιτικές δίνουν σηµασία στις γυναίκες, και ιδίως σε εκείνες που 

είναι σε ευάλωτη θέση – για παράδειγµα, οι γυναίκες µε επισφαλή εργασία, οι ηλικιωµένες 

εργαζόµενες γυναίκες, οι γυναίκες που είναι επικεφαλής µονογονεικών οικογενειών, οι 

γυναίκες µε αναπηρία, οι γυναίκες που προέρχονται από µετανάστες και από εθνοτικές 

µειονότητες και οι γυναίκες Ρόµα 

- διασφάλιση του ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων θα ενσωµατωθεί στις απαντήσεις 

που θα δοθούν στην ύφεση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, λαµβανοµένου 

υπόψη του διαφορετικού αντίκτυπου της κρίσης στις γυναίκες και στους άνδρες 

- ανανέωση της δέσµευσης που αναλήφθηκε από τα κράτη µέλη στο ευρωπαϊκό σύµφωνο για 

την ισότητα των φύλων και ενίσχυση της σύµπραξης και της συνέργειας µεταξύ των 

ευρωπαϊκών οργάνων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών6 

                                                           
6
 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 

THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
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Οι ίσες ευκαιρίες αντρών και γυναικών πρέπει να γίνει στόχος που παρακολουθείται στενά 

και ελέγχεται σε κάθε τοµέα και κάθε δράση. Χρειάζεται µια συστηµατική εκστρατεία 

παρακολούθησης και καταγραφής της βελτίωσης της κατάστασης στο τοµέα των ίσων 

ευκαιριών αντρών και γυναικών και αυτό απαιτεί και προϋποθέτει  ευαισθητοποίηση όλων 

των αρµόδιων κυβερνητικών λειτουργών  σε θέµατα ισότητας, αλλά και των ίδιων των 

εργαζοµένων.   

Η υιοθέτηση πολιτικών και η εφαρµογή του gender mainstreaming σε κρατικές πολιτικές, 

στα πολιτικά κόµµατα, στις επιχειρήσεις, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και γενικά σε 

όλους τους τοµείς, θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η υφιστάµενη κατάσταση. Βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχία και αποτελεσµατικότητα των πολιτικών ισότητας αποτελεί η 

υιοθέτηση ολοκληρωµένης προσέγγισης του προβλήµατος µε στόχο την προώθηση δράσεων 

και µέτρων που αντιµετωπίζουν το σύνολο των ειδικών αναγκών των γυναικών τόσο σε 

βραχυπρόθεσµη όσο και µακροπρόθεσµη βάση.  

 
 
 
 
1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης έµφυλης 

διάστασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου σε ότι αφορά την απασχόληση, ανεργία, χάσµα 

αµοιβών, συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας, προστασία της µητρότητας, θέσεις ευθύνης 

κτλ. Αναπόσπαστο µέρος αυτής της διάστασης αποτελούν οι  νοµοθεσίες που προστατεύουν 

και προωθούν την έµφυλη ισότητα, καθώς και οι δηµόσιες πολιτικές απασχόλησης και οι 

µηχανισµοί και τα εργαλεία που προωθούν την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας και 

εφαρµόζονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ταυτόχρονα καταγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης 

και εντοπίζονται  καλές πρακτικές και  προσεγγίσεις (σε επίπεδο σχεδιασµού, υλοποίησης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης) που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στην Κύπρο.  

Ως επιµέρους στόχοι της µελέτης ορίζονται: 

• Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας(κυρίως πρόσφατης) και άλλων διαθέσιµων πηγών σε ό,τι 

αφορά τις πολιτικές απασχόλησης και της θεωρούµενες «καλές πρακτικές» σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και σε επίπεδο επιµέρους χωρών για την προώθηση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας και για την άρση και εξάλειψη των έµφυλων διακρίσεων. 

                                                                                                                                                                      
Strategy for equality between women and men 2010-2015, Brussels, 21.9.2010, COM(2010) 491 final 
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• Η καταγραφή και αποτύπωση των επιµέρους πτυχών της προώθησης των γυναικών στην 

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

κλίµακα όσο και στο πλαίσιο των επιµέρους χωρών. 

• Ο συσχετισµός των πολιτικών που ακολουθούνται στο επίπεδο της ΕΕ και των χωρών 

µελών της µε τις αντίστοιχες εθνικές, µε συνεκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της κυπριακής  

πραγµατικότητας. 

Στη µελέτη αυτή δίνεται επίσης έµφαση στη διερεύνηση, ταυτοποίηση και καταγραφή 

καινοτόµων προσεγγίσεων που εµφανίζονται να εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων 

γονέων στο σύγχρονο και σύνθετο εργασιακό περιβάλλον για να εξυπηρετήσουν τη 

συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας αλλά και τις εξατοµικευµένες ανάγκες τους(ιδιωτική 

ζωή). 

 

 

1.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για τη συγγραφή αυτής της µελέτης ακολουθήθηκε η µεθοδολογία της Έρευνας- 

βιβλιογραφικής έρευνας (Research – literature survey). Σύµφωνα µε τους R. Murray Thomas, 

L. Brukey (2008)7, αυτός ο τύπος µεθοδολογίας χρησιµοποιείται όταν µια µελέτη δε βασίζεται 

σε πληροφορίες και µαρτυρίες που απαιτούνται άµεσα από τους ανθρώπους. Βασίζεται 

περισσότερο σε µελέτες που έγιναν προηγουµένως και αναλύουν το ερώτηµα της µελέτης που 

διεξάγεται και αφορά την έµφυλη ισότητα στην αγορά εργασίας της Κύπρου. Η βιβλιογραφική 

έρευνα εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς, όπως: 1) σύνθεση µελετών, 2) αποκάλυψη της 

διαφορετικότητας 3) παράθεση ευµεταβλησίας και εξαιρέσεων 4) απεικόνιση εφαρµογών 5) 

γενίκευση προτάσεων/εισηγήσεων και αρχών. Σύµφωνα µε τους ίδιους συγγραφείς η 

σύνθεση µελετών παρέχει πολλά ωφελήµατα. Το πιο σηµαντικό είναι ότι απαριθµεί 

πληροφορίες και µαρτυρίες που πάρθηκαν από µια ποικιλία µελετών σε διάφορες χρονικές 

περιόδους, τοποθεσίες και διαφορετικούς ανθρώπους και αυτό έχει ως αποτέλεσµα ένα πιο 

γενικό συµπέρασµα.  

Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε η σύγχρονη διεθνής και ευρωπαϊκή αρθογραφία και 

βιβλιογραφία για τα ζητήµατα της έµφυλης ισότητας στην αγορά εργασίας. ∆ιερευνήθηκαν 

επίσης επίσηµα κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην προώθηση της 

έµφυλης ισότητας. Τέλος διερευνήθηκαν δεδοµένα που καταγράφονται σε ευρωπαϊκές και 

διεθνείς βάσεις δεδοµένων για την έµφυλη ισότητα, για τη συστηµατική αποτύπωση της 

                                                           
7
 
7
 Murray Thomas, L. Brukey (2008). Theses and dissertations, A Guide to Planning, Research and Writing. 2

nd
 edition 

Corwin Press (SAGE) 
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παρούσας κατάστασης και των τάσεων που παρατηρούνται στην ισότητα αντρών και 

γυναικών στην αγορά εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

 

 

1.3 ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η µελέτη χωρίζεται σε επτά µέρη. Σε κάθε µέρος της µελέτης  και σε κάθε υποενότητα 

παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση στην Κύπρο και στην Ευρώπη  και καταγράφονται 

προτάσεις πολιτικής για βελτίωση της θέσης των γυναικών σε κάθε τοµέα που πραγµατεύεται 

η µελέτη αυτή. 

Στο πρώτο µέρος γίνεται µια γενική εισαγωγή σε ότι αφορά την προώθηση της έµφυλης 

ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο δεύτερο µέρος καταγράφεται  η νοµοθετική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων σε 

διεθνές, ευρωπαϊκό και κυπριακό επίπεδο.  

Το τρίτο µέρος επικεντρώνεται στην καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της έµφυλης 

ισότητας στην αγορά εργασίας σε ευρωπαϊκό και κυπριακό επίπεδο σε ότι αφορά στην 

απασχόληση, στην ανεργία, στο χάσµα αµοιβών, στη ανέλιξη, ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης, στα µέτρα συµφιλίωσης οικογένειας κι εργασίας κτλ 

Το τέταρτο µέρος αναφέρεται στις παρεχόµενες άδειες σε γονείς, στη µητρότητα, πατρότητα 

και σε άλλες παρεχόµενες γονεικές άδειες που παρέχονται σε άλλες χώρες.  

Το πέµπτο µέρος αναφέρεται στις υφιστάµενες δοµές φροντίδας παιδιών και ηλικιωµένων 

ατόµων. 

Στο έκτο µέρος γίνεται µια ειδικότερη αναφορά στις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην 

έµφυλη ισότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και στην Κύπρο, για να διαφανεί πόσο και 

σε ποιους τοµείς επηρέασε την προώθηση της ισότητας των φύλων.  

Τέλος στο έβδοµο και τελευταίο µέρος καταγράφονται τα συµπεράσµατα και προτάσεις 

πολιτικής που δεν καταγράφονται στην κάθε ενότητα της µελέτης αυτής ξεχωριστά.  
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Σύντοµο Ιστορικό 

Η πρώτη διάταξη που αφορούσε την ισότητα των φύλων ήταν η διάταξη για ίση αµοιβή 

(άρθρο 116) που περιλήφθηκε στη Συνθήκη της Ρώµης το 1957.  Ακολούθησαν µια σειρά 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες, αποφάσεις και µέτρα, ως τη Συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997 

µέσω της οποίας η ισότητα ανδρών και γυναικών απέκτησε αυτοτελή νοµική βάση και έκτοτε 

αποτελεί καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πορεία από τον αρχικό στόχο για ίσες 

ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών8 µέσω της εφαρµογής θετικών µέτρων και δράσεων 

υπέρ των γυναικών – που εισάγεται για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο -  ως τη διπλή στρατηγική (dual strategy) για την ισότητα – η 

οποία αναδύεται στα µέσα της δεκαετίας του 1990 και αφορά αφενός στην ένταξη της 

οπτικής του φύλου (gender mainstreaming)
9 στο σύνολο των πολιτικών και µέτρων που 

χρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και αφετέρου στην υλοποίηση 

θετικών δράσεων – σηµατοδοτήθηκε από νοµικές δεσµεύσεις και εξελίξεις στην προσέγγιση, 

την έννοια και το περιεχόµενο των πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κυρίως επικεντρώθηκαν στην 

ισότητα στην απασχόληση και στην εργασία10.  

Το 1996 γίνεται η πρώτη επίσηµη αναφορά στην «ενσωµάτωση της ισότητας ευκαιριών 

µεταξύ γυναικών και ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων» [COM (6) 

τελικό, 21/2/1996], ενώ στις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για την αναπροσαρµογή των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 1997-1999 η ισότητα 

ευκαιριών αποτελεί «οριζόντια προτεραιότητα». Και στην προγραµµατική περίοδο που 

ακολουθεί (2000–2006) η προώθηση της ισότητας ευκαιριών είναι βασική προτεραιότητα 

που διέπει το σύνολο των πολιτικών και παρεµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα 

                                                           
8
 Μέχρι το 1988 οι πολιτικές για την ισότητα των ευκαιριών στην ΕΕ περιορίζονταν στα Μεσοπρόθεσµα 

Προγράµµατα ∆ράσης για τις Ίσες Ευκαιρίες και στη χρηµατοδότηση σχεδίων επαγγελµατικής κατάρτισης και 
απασχόλησης των γυναικών. 
9 Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι η Κοινότητα άρχισε να εργάζεται για την ενσωµάτωση της οπτικής 
του φύλου από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 επιχειρώντας να αναπτύξει µια πιο συνεκτική προσέγγιση για 
θέµατα ισότητας σε συνέχεια του Παγκόσµιου Συνεδρίου Γυναικών που διοργανώθηκε στο Πεκίνο το 1995, όπου 
για πρώτη φορά ο όρος gender mainstreaming άρχισε να αποκτά πιο σαφές και απτό περιεχόµενο. 
10 Ίση µεταχείριση στα θέµατα και στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, προστασία της µητρότητας και γονικές 
άδειες, ίση πρόσβαση στην απασχόληση, την ένταξη και επανένταξη, ίση πρόσβαση στην επαγγελµατική 
κατάρτιση, ισότητα στις συνθήκες εργασίας, προστασία της αξιοπρέπειας ανδρών και γυναικών στην εργασία, 
προβλέψεις για τη φύλαξη των παιδιών, προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, καταπολέµηση της 
ανεργίας των γυναικών, ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας, κλπ. 
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Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία11 και όπως προαναφέρθηκε προωθείται µέσω της διπλής 

στρατηγικής.  

Επίσης, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει και στο γεγονός ότι η ισότητα ευκαιριών αποτελούσε 

αναπόσπαστη διάσταση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση12 και ήταν ένας 

από τους τέσσερις πυλώνες13 βάση των οποίων αρθρώνονται οι στόχοι, τα µέσα και οι 

κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης στα κράτη µέλη της ΕΕ. Τέλος, θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (2000), εκτός από τον 

νέο στρατηγικό στόχο για την τρέχουσα δεκαετία14 αποφασίστηκε η λήψη µέτρων για την 

αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών σε 60% ως το 2010, ενώ στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Βαρκελώνης συµφωνήθηκαν στόχοι που διευκολύνουν τη συµφιλίωση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και αναµένεται να συµβάλλουν σηµαντικά στην 

αύξηση της απασχόλησης των γυναικών (παροχή φροντίδας για το 90% των παιδιών ηλικίας 

τριών ετών έως σχολικής ηλικίας και παροχή φροντίδας για το 33% τουλάχιστον των παιδιών 

που είναι κάτω των τριών ετών). 

Η Κοινοτική Στρατηγική- πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2001-200515  

πήρε τη µορφή συνεκτικότερης στρατηγικής η οποία συµπεριλάµβανε όλες τις κοινοτικές 

πολιτικές προωθώντας και εφαρµόζοντας αφενός προληπτικές ή/και προβλεπτικές 

παρεµβάσεις (pro-active intervention) και αφετέρου συγκεκριµένες ενέργειες και ειδικά 

µέτρα παρέµβασης (reactive intervention) για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών16. 

Στόχος της στρατηγικής πλαίσιο ήταν η προώθηση και διάδοση των αξιών και πρακτικών που 

αφορούν στην ισότητα των φύλων, να βελτιώσει την κατανόηση των ζητηµάτων της ισότητας 

των φύλων µέσω της αξιολόγησης των συναφών πολιτικών και πρακτικών, της 

παρακολούθησης της υλοποίησής τους και της αποτίµησης των επιπτώσεών τους, να 

                                                           
11

 Στην αλλαγή της πολιτικής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων συνέβαλλαν τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης 
για την ΕΕ – όπως τροποποιήθηκαν από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ – τα οποία αποτελούν τη νοµική 
βάση για την ανάληψη δράσης για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές, επισηµοποιούν 
τη δέσµευση της ΕΕ και επιτρέπουν την καθιέρωση της ισότητας ως καθήκον και οριζόντιο στόχο που 
επηρεάζει όλους τους τοµείς. Η ένταξη της ισότητας ευκαιριών σε όλες τις πολιτικές αποτελεί 
υποχρέωση των κρατών µελών, αλλά και των κοινοτικών οργάνων. Εξαίρεση αποτελεί το ΕΚΤ το 
οποίο ήδη από το 1993 είχε θέσει τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών ως µία από τις 
τέσσερις προτεραιότητές του.  
12 Η οποία αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το 1997.  
13 Βελτίωση απασχολησιµότητας, ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος, ενθάρρυνση 
προσαρµοστικότητας επιχειρήσεων, ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
14 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της δυναµικότητας της οικονοµίας της γνώσης ώστε να είναι 
ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε 
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. 
15  Η οποία παρατάθηκε µέχρι το τέλος του 2006. 
16 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών. Προς µια Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων, 
2001-2005. COM (2000) 335 τελικό. 
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αναπτύξει περαιτέρω την ικανότητα των εµπλεκοµένων µέσω της ενίσχυσης της ανταλλαγής 

πληροφοριών, της διάχυσης των καλών πρακτικών και της δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε ότι αφορά την απασχόληση θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τέσσερις είναι οι 

σηµαντικότερες προκλήσεις που συνδέονται µε ανάγκη για τη λήψη µέτρων που  προωθούν 

την ισότητα των φύλων: Α) η γεφύρωση του χάσµατος της απασχόλησης και η αύξηση του 

ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, Β) η γεφύρωση του χάσµατος της ανεργίας και η 

µείωση των ποσοστών ανεργίας των γυναικών, Γ) η µείωση του χάσµατος των αµοιβών που 

παραµένει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ και αποτελεί έναν από τους 

κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και ∆) η άρση της 

έµφυλης ανισότητας στην εργασία και η άρση του έµφυλου εργασιακού διαχωρισµού 

(κάθετου και οριζόντιου). 

Ο Χάρτης Πορείας για την Ισότητα Μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 2006-2010 αποτέλεσε 

συνέχεια της στρατηγικής πλαίσιο για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και στοχεύει 

στην προώθηση του προγράµµατος της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Στο πλαίσιο του 

Χάρτη προσδιορίζονται έξι τοµείς προτεραιότητας, καθώς και στόχοι, δράσεις καίριας 

σηµασίας και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου των στόχων που τίθενται για κάθε 

τοµέα προτεραιότητας17: 

1. Επίτευξη οικονοµικής ανεξαρτησίας µε ίσους όρους για γυναίκες και άνδρες 

2. Ενίσχυση της συµφιλίωσης εργασίας, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

3. Προώθηση της ισότιµης συµµετοχής γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων 

4. Εξάλειψη της έµφυλης βίας και της διακίνησης ανθρώπων µε σκοπό την εµπορία 

(trafficking) 

5. Εξάλειψη των έµφυλων στερεότυπων 

6. Προώθηση της ισότητας των φύλων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(Σεπτέµβρης 2010), υιοθέτησε τη στρατηγική της για 

την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη για τα έτη 2010-2015. Η στρατηγική 

σκοπεύει να αξιοποιήσει καλύτερα τις δυνατότητες των γυναικών, συνδράµοντας µε αυτό τον 

τρόπο στην κάλυψη των οικονοµικών και κοινωνικών στόχων της Ε.Ε. Κάνει αναφορά στις 

αρχές του χάρτη γυναικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συµπεριλαµβανοµένης της 

συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και στην καταπολέµηση της βίας που βασίζεται 

στο φύλο.  Η στρατηγική θέτει συγκεκριµένες δράσεις γύρω από πέντε προτεραιότητες: την 

                                                           
17

 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions. A Roadmap for equality between women and men, 2006-
2010. COM (2006) 92 final, Brussels, 1/3/2006. 
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οικονοµία, την αγορά εργασίας, την ίση αµοιβή, τις θέσεις ευθύνης, τη βία ενάντια στις 

γυναίκες και προωθεί την έµφυλη ισότητα πέραν της Ε.Ε. Περιλαµβάνει: 

• Αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας για να φτάσει το στόχο 

της Ε.Ε για το 2020 που είναι 75% συµµετοχή αντρών και γυναικών στην 

απασχόληση 

• Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για αύξηση του αριθµού των γυναικών σε θέσεις 

ευθύνης, όπου λαµβάνονται αποφάσεις 

• Προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και αυτοαπασχόλησης 

• Θεσµοθέτηση µιας ευρωπαϊκής ηµέρας για την ίση αµοιβή για να αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση για το γεγονός ότι οι γυναίκες αµείβονται κατά µέσο όρο γύρω στο 

18% λιγότερο από τους άντρες στην Ε.Ε 

• Να εργαστούν µαζί όλα τα κράτη µέλη για να καταπολεµήσουν τη βία ενάντια στις 

γυναίκες και να εξαλείψουν το γυναικείο ακρωτηριασµό στην Ευρώπη και εκτός Ε.Ε 

Υιοθετεί επίσης ένα ετήσιο διάλογο υψηλού επιπέδου στον οποίο θα συµµετέχουν η 

ευρωβουλή, το συµβούλιο προεδριών, οι κοινωνικοί εταίροι και η τοπική κοινωνία για να 

αξιολογούν την εφαρµογή της στρατηγικής. 

Θα δούµε στη συνέχεια τη νοµοθετική κατοχύρωση της έµφυλης ισότητας σε παγκόσµιο, 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως αυτή απορρέει από διεθνείς συµβάσεις, οδηγίες κτλ 

2.1 ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ 

 i) Κείµενα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

• Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ (1945): Αναφέρεται στην απαγόρευση διάκρισης λόγω 

φύλου. 

• Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

(1948): ∆ιακηρύσσεται η ισότητα των δικαιωµάτων ανδρών και γυναικών. 

• ∆ιεθνές Σύµφωνο της Νέας Υόρκης για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 

∆ικαιώµατα (1966): Ορίζεται στο άρθρο 7 το δικαίωµα «κάθε προσώπου να απολαµβάνει 

δίκαιους και ευνοϊκούς όρους εργασίας, οι οποίοι να εξασφαλίζουν ειδικότερα αµοιβή που 

παρέχει σε όλους τους εργαζοµένους, σαν ελάχιστο όριο: 

α) […] Ι. ένα µισθό δίκαιο και αµοιβή ίση µε την αξία της εργασίας χωρίς καµία διάκριση. 

Ειδικότερα οι γυναίκες πρέπει να έχουν την εγγύηση ότι οι προσφερόµενοι σ’ αυτές όροι 

εργασίας δεν είναι κατώτεροι από εκείνους που απολαµβάνουν οι άνδρες, και να λαµβάνουν 

την ίδια όπως και αυτοί αµοιβή για την ίδια εργασία […] ». 
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• ii) Η ρύθµιση της ισότητας στις ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας 

• Με την υπ’ αρ. 100 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας (1951) «περί της ισότητος αµοιβής µεταξύ 

αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας», κατοχυρώνεται η αρχή της ίσης 

αµοιβής για εργασία ίσης αξίας. 

• Στην υπ’ αρ. 103 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας, περιλαµβάνονται διατάξεις για την 

προστασία της µητρότητας. 

• Με την υπ’ αρ. 111 ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας τα συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµβάνουν 

την υποχρέωση να εφαρµόσουν εθνική πολιτική που να αποβλέπει στην προαγωγή της 

ισότητας ευκαιριών και µεταχείρισης σχετικά µε την απασχόληση και το επάγγελµα, µε 

σκοπό την εξάλειψη κάθε διάκρισης στο αντικείµενο αυτό. 

• Τέλος, µε την υπ’ αρ. 156 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας « Για την ισότητα των ευκαιριών 

και µεταχείρισης των εργαζοµένων των δύο φύλων: Εργαζόµενοι µε οικογενειακές 

υποχρεώσεις», δεσµεύεται κάθε συµβαλλόµενο Μέρος να περιλάβει στους σκοπούς της 

εθνικής του πολιτικής τη διευκόλυνση των προσώπων µε οικογενειακές υποχρεώσεις που 

απασχολούνται ή θέλουν να βρουν απασχόληση, να ασκήσουν αυτό το δικαίωµά τους χωρίς 

να υπόκεινται σε διακρίσεις. _ 

 - η ∆ιεθνής Σύµβαση του Ο.Η.Ε «Σύµβαση Ενωµένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των 

µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών» (CEDAW), που κυρώθηκε µε το Νόµο 78/1985. Η 

Σύµβαση αυτή αποτελεί, ίσως, το πιο δυνατό εργαλείο για τη διεκδίκηση και εφαρµογή της  

 

αρχής της ισότητας καθώς και την παρακολούθηση της από τα όργανα των Ηνωµένων 

Εθνών. Σύµφωνα µε αυτή τη σύµβαση τα κράτη - µέλη είναι υποχρεωµένα να λάβουν όλα τα 

κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων και των νοµοθετικών, σε όλους τους τοµείς, ιδίως 

στον πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό, για να εξασφαλίσουν την πλήρη 

ισότητα, ανάπτυξη και πρόοδο των γυναικών σε βάση ισότητας µε τους.  

- το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ΟΗΕ στη «∆ιεθνή Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των 

µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών» και παρέχεται η δυνατότητα ακόµα και σε άτοµα ή 

οµάδες ατόµων να προσφύγουν στην Επιτροπή του ΟΗΕ που συστήθηκε γι' αυτό το λόγο, 

προκειµένου να εξετάσει περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της ισότητας των φύλων18. 

- η δηµιουργία Τµήµατος Γυναικών(2010), για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΟΗΕ µε 

στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και την εµπλοκή όλων των κρατών  µελών του 

Οργανισµού. Το Τµήµα ονοµάζεται UN WOMEN και θα λειτουργήσει το Γενάρη του 2011 

και αναµένεται ότι θα είναι µια δυνατή πρωτοβουλία για τις γυναίκες και τα κορίτσια, 

                                                           
18

 ∆αγτόγλου Π., ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο (1989) 
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δίνοντας τους φωνή σε παγκόσµιο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Θα ενισχύσει και δεν θα 

αντικαταστήσει άλλες υπηρεσίες των Η.Ε, όπως η UNICEF, η UNDP και η UNFPA, που θα 

συνεχίσουν να έχουν  ευθύνη να εργάζονται στους τοµείς τους για την ισότητα των φύλων 

στο πεδίο της εµπειρογνωµοσύνης τους.  Το UN Women θα έχει δυο ρόλους κλειδιά:  Θα 

υποστηρίζει διακυβερνητικά τµήµατα όπως η Επιτροπή για την κατάσταση των 

γυναικών(Commission on the Status of Women) στον καθορισµό πολιτικών, κανόνων και 

προτύπων και θα βοηθά τα κράτη µέλη των Η.Ε να τα εφαρµόζουν και να είναι σε θέση να 

παρέχουν επαρκή τεχνική και οικονοµική  υποστήριξη  στις χώρες που θα ζητήσουν τέτοια 

βοήθεια, καθώς και να δηµιουργήσουν αποτελεσµατικούς συνδέσµους µε την κοινωνία των 

πολιτών. Επίσης θα βοηθήσει το ίδιο το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών να ελέγχει την 

πρόοδο που επιτυγχάνεται σε παγκόσµιο επίπεδο19.  

 

2.2 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η ισότητα, ως παγκόσµια αξία, η οποία προστατεύεται στο σκληρό πυρήνα των θεµελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων κάθε δηµοκρατικής κοινωνίας, συνδέεται άρρηκτα µε την αρχή της 

απαγόρευσης των διακρίσεων και αποτελεί έκφραση της αντίληψης ότι όλοι οι άνθρωποι 

γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώµατα, χωρίς καµία δυσµενή 

διάκριση και, κυρίως, χωρίς διάκριση φύλου. Αντιλήψεις σχετικές µε δυσµενή διάκριση 

επικρατούσαν µέχρι τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, οπότε και έκαναν την εµφάνισή τους οι 

πρώτες ∆ιεθνείς Συµβάσεις και στη συνέχεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρύθµιζαν 

θέµατα κατάργησης των διακρίσεων20. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο άρχισε το 1957 η ένταξη της διάστασης του φύλου σε ευρωπαϊκά 

κείµενα. Στη συνέχεια καταγράφεται η πορεία αυτή µέχρι σήµερα. 

1957: Θεσµοθέτηση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων ως προς τις αµοιβές λόγω 

φύλου (Συνθήκη της Ρώµης). 

1970 έως 1980: Έκδοση πέντε Οδηγιών για την ισότητα στην απασχόληση. 

1992: Έκδοση έκτης Οδηγίας για την προστασία των εγκύων. 

1996: Έκδοση έβδοµης Οδηγίας για τις γονικές άδειες. 

1999: Ενίσχυση της νοµικής βάσης για την προώθηση των δικαιωµάτων των γυναικών, στο 

χώρο εργασίας και όχι µόνο (Συνθήκη του Άµστερνταµ). 
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2007: ∆ιακήρυξη της επέκτασης της εφαρµογής της ισότητας των φύλων, εκτός από τον 

τοµέα τον αµοιβών και στους τοµείς της εργασίας και της απασχόλησης (Μεταρρυθµιστική 

Συνθήκη της Λισσαβόνας)21. 

 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  

 ΑΡΘΡΟ 2 Η Κοινότητα έχει ως αποστολή µεταξύ άλλων την ισότητα µεταξύ ανδρών και 

γυναικών.  

ΑΡΘΡΟ 3  προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος: «Σε όλες τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να 

προαχθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών».  

ΑΡΘΡΟ 117  

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη, έχοντας υπόψη τα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα όπως 

αυτά που ορίζονται στον  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 

Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων 

των Εργαζοµένων του 1989, έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρµόνισή τους 

µε παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό 

διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές 

επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέµηση του αποκλεισµού22.   

ΑΡΘΡΟ 118  Προκειµένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 117, η Κοινότητα 

υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών µεταξύ άλλων στην ισότητα 

µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη 

µεταχείριση στην εργασία.  

 

2.2.1 ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η Κοινοτική έννοµη τάξη υπακούει σε ένα συγκεκριµένο σχήµα, τη βάση του οποίου 

αποτελούν οι ιδρυτικές Συνθήκες. Στο παράγωγο δίκαιο εντάσσονται και οι διεθνείς 

συµβάσεις που συνάπτει η Κοινότητα µε τρίτα κράτη ή άλλους διεθνείς οργανισµούς, αφού η 
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σύναψη των σχετικών συνθηκών προβλέπεται ως δράση των οργάνων της Κοινότητας και 

σύµφωνα µε αυστηρά προδιαγραµµένη διαδικασία.  

Οι διεθνείς συνθήκες αποτελούν µια ιδιόµορφη πηγή του κοινοτικού δικαίου. Η ιδιαιτερότητα 

συνίσταται στο γεγονός ότι η σύναψη αυτών των συνθηκών θεµελιώνεται στο πρωτογενές 

δίκαιο, είναι όµως δεσµευτικές για τα όργανα κατά τη θέσπιση του παραγώγου δικαίου, έτσι 

ώστε οι κανόνες που περιέχονται στις διεθνείς συνθήκες να καταλαµβάνουν µια ενδιάµεση 

θέση µεταξύ πρωτογενούς και παραγώγου δικαίου. 

 
-  Συνθήκη  ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  

Στη Συνθήκη της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το µόνο άρθρο που αφορούσε την 

ισότητα ανδρών και γυναικών στον τοµέα της εργασίας ήταν το άρθρο 119.  Η ένταξη, όµως, 

του άρθρου αυτού στη συνθήκη της ΕΟΚ ήταν πολύ σηµαντική δεδοµένου ότι στο κείµενό 

του διατηρήθηκε και εκφράστηκε η αρχή της ίσης αξίας εργασίας.  Το άρθρο 119 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 141 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. το οποίο, όπως και οι 

Οδηγίες, έχει γενικό πεδίο εφαρµογής, κάτι που πηγάζει από τη φύση της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης. Για το λόγο αυτό τα µέτρα τα οποία αναφέρονται  στο άρθρο 141  και στις 

Οδηγίες εφαρµόζονται τόσο στον ιδιωτικό τοµέα, όσο και στο δηµόσιο τοµέα, καθώς και 

στους αυτοαπασχολούµενους.  Γενικά το  άρθρο 141 και οι σχετικές Οδηγίες που έχουν 

εκδοθεί, σχηµατίζουν ένα σώµα στο οποίο αλληλοσυµπληρώνονται και ενισχύονται, 

συµβάλλοντας από κοινού σε µια νέα κοινωνική και οικονοµική δυναµική23.  

Το κείµενο του άρθρου 141 έχει ως εξής: Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει την εφαρµογή της 

αρχής της ισότητας της αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών για όµοια εργασία ή για 

εργασία της αυτής αξίας. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «αµοιβή» νοούνται οι συνήθεις 

βασικοί ή κατώτατοι µισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη, που παρέχονται άµεσα ή 

έµµεσα, σε χρήµατα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόµενο, λόγω της σχέσεως 

εργασίας. 

Το Συµβούλιο µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει 

µέτρα µε τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης 

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της ισότητας αµοιβής για όµοια εργασία ή για εργασία της 

αυτής αξίας. Προκειµένου να εξασφαλιστεί εµπράκτως η πλήρης ισότητα µεταξύ ανδρών και 

γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να 

διατηρήσουν ή να θεσπίσουν µέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα, τα οποία 
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διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούµενο φύλο να συνεχίσει µια επαγγελµατική 

δραστηριότητα ή προλαµβάνουν ή αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα στην επαγγελµατική 

σταδιοδροµία.  

  

Η ισότητα των φύλων στις Συνθήκες της ΕΕ 

Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των δύο 

φύλων ενισχύθηκαν σηµαντικά µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1999) η οποία εισήγαγε στις 

Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αρχές της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των 

διακρίσεων µε βάση το φύλο ή το σεξουαλικό προσανατολισµό. Η ισότητα ανδρών και 

γυναικών θεσπίζεται πλέον ως θεµελιώδης αρχή του Κοινοτικού ∆ικαίου και κηρύσσεται 

ρητά ως «καθήκον» και «στόχος» της Κοινότητας. Η συνθήκη του Άµστερνταµ εισήγαγε µια 

νέα διάταξη προκειµένου να ενισχύσει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που 

συνδέεται άµεσα µε την ισότητα των ευκαιριών. Το άρθρο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα 

λήψης από το Συµβούλιο των αναγκαίων µέτρων για την καταπολέµηση κάθε µορφής 

διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού24.  

Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε το 

∆εκέµβριο του 2000, περιλαµβάνει κεφάλαιο µε τίτλο «Ισότητα», το οποίο στο άρθρο 21 

προβλέπει τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ισότητας ανδρών και γυναικών 

και της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυµορφίας.  Το άρθρο 23 αναφέρει ότι  

η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, µεταξύ 

άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές.  Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει 

τη διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του 

υποεκπροσωπούµενου φύλου.  

2.2.2 ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Α.  Μέτρα µε δεσµευτική ισχύ 

Με τα µέτρα αυτά εξασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της ισότητας αµοιβής για όµοια εργασία ή για εργασία  ίσης 

αξίας. 
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Β. Κανονισµοί 

-Κανονισµός αριθµός 2836/98, 22.12.1998 : περί της ενσωµάτωσης των θεµάτων φύλου 

στη συνεργασία για την ανάπτυξη. 

Ο Κανονισµός αυτός εκδόθηκε επειδή κρίθηκε ότι η ανισότητα των φύλων και, ειδικότερα, η 

διάκριση εις βάρος των γυναικών, συνιστούν σηµαντικό εµπόδιο για την ανάπτυξη. Αποτελεί 

δε συνέχεια  πολυάριθµων πρωτοβουλιών της Κοινότητας στον τοµέα αυτό, όπως είναι, 

κυρίως, η Ανακοίνωση για την ενσωµάτωση των θεµάτων του φύλου στη συνεργασία για την 

ανάπτυξη (18.9.1995) και το Ψήφισµα του Συµβουλίου της 20.12.1995 που αφορά το ίδιο 

θέµα. Στόχος του πιο πάνω Κανονισµού ήταν η δηµιουργία γενικού πλαισίου για την 

προσέγγιση της εφαρµογής της ισότητας στην εργασία κατά τρόπο αποτελεσµατικότερο. Ο 

Κανονισµός αυτός αναφέρει επίσης τα µέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση των 

δεσµεύσεων που ανέλαβε η Κοινότητα στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις γυναίκες στο 

Πεκίνο και την πλατφόρµα δράσης, που υπογράµµισε την ανάγκη κατάργησης των εµποδίων, 

ώστε να εφαρµοστεί η ισότητα των φύλων25.    

Γ. Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Από το 1975, έχει εκδοθεί σειρά οδηγιών που επεκτείνουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης 

στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην επαγγελµατική 

προώθηση µε στόχο την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης στον χώρο εργασίας και στους 

τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης, των νοµικών καθώς και των επαγγελµατικών καθεστώτων. 

Συγκεκριµένα εκδόθηκαν οι ακόλουθες οδηγίες: 

1. Οδηγία 2006/54/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή 

της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα 

εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση).  
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2. Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συµβουλίου της 13 ης ∆εκεµβρίου 2004 για την εφαρµογή της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 

παροχή αυτών.  

3. Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 

2002 για την τροποποίηση της 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί της εφαρµογής της αρχής της 

ίσης µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.  

4. Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε το βάρος αποδείξεως 

σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου.  

5. Οδηγία 97/75/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 για την τροποποίηση και την 

επέκταση, στο Ηνωµένο Βασίλειο, της οδηγίας 96/34/ΕΚ, σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για 

τη γονική άδεια που συνήφθη από την UNICE,τη CEEP και τη CES26.  

6. Oδηγία 96/97/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1996 που τροποποιεί την οδηγία 

86/378/ΕΟΚ για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα 

επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης.  

7. Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για 

τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE τη CEEP και τη CES.  

8. Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή 

µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των 

εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων.  

9. Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 1986 σχετικά µε την εφαρµογή της 

αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, 

συµπεριλαµβανοµένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της µητρότητας.  

10. Οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου1986 για την εφαρµογή της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης.  

11. Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1978 περί της προοδευτικής 

εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως µεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέµατα κοινωνικής 

ασφαλίσεως.  

12. Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρµογής της 

αρχής της ίσης µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, 

την επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.  
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 Η οποία τροποποιήθηκε και ενισχύθηκε το περιεχόµενο της το 2009 
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13. Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των αµοιβών 

µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και γυναικών27.  

 

Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να εναρµονίζουν το εθνικό τους δίκαιο µε το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

 

∆. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Σύσταση της 27.11.1991 για την προστασία της αξιοπρέπειας γυναικών και ανδρών κατά την 

εργασία. Με τη Σύσταση αυτή  στο προοίµιο της οποίας αναφέρεται ότι η σεξουαλική παρενόχληση 

η οποία µπορεί να εκδηλωθεί από µέρους ιεραρχικά ανωτέρων ή και οµοιοβάθµων συνιστά 

απαράδεκτη παραβίαση της αξιοπρέπειας των εργαζοµένων και µπορεί να είναι αντίθετη στην ίση 

µεταχείριση, η Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη µέλη να επιδιώξουν την ανάπτυξη θετικών µέτρων για 

τη  δηµιουργία στην εργασία ενός κλίµατος µέσα στο οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες θα σέβονται 

αµοιβαία την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

Τα Προγράµµατα δράσης εκδίδονται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, που τείνει να συντονίσει τη 

δράση των κρατών, για ένα ελάχιστο ποσοστό εναρµόνισης σχετικά µε διάφορους τοµείς. Σχετικά 

µε την εφαρµογή της αρχής της ισότητας στην εργασία έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα  επτά 

προγράµµατα πλαίσιο δράσης και βρισκόµαστε τώρα στο 7ο Πρόγραµµα (2007 – 2013). 

 

2.3 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

2.3.1 ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Στην Κυπριακή έννοµη τάξη η ισότητα των φύλων αποτελεί θεµελιώδη αρχή και θεµελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωµα το οποίο κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα και από τις συµβάσεις που έχει 

κυρώσει η ∆ηµοκρατία. Η αρχή της ισότητας, που διασφαλίζεται από το Άρθρο 28 του 

Συντάγµατος, κρίθηκε νοµολογιακά ότι κατοχυρώνει ένα αυτόνοµο, εκτεταµένο δικαίωµα 

ισότητας και ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, το οποίο αναγνωρίζει παράλληλα την  

ιδιαιτερότητα του φύλου της γυναίκας. Επιβάλλει, τον έλεγχο των αποτελεσµάτων που επιφέρουν 
                                                           
27

 Δαγτόγλου Π., ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο (1989) 
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τα µέτρα που λαµβάνονται: ∆ηλαδή στόχος είναι η ουσιαστική ισότητα. Περιλαµβάνει: ισότητα 

ενώπιον του νόµου και της διοίκησης, ισότητα ευκαιριών, ισότητα αξιοπρέπειας. Είναι από τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα των οποίων το Κράτος και οι αρχές, µε συνταγµατική επιταγή, έχουν 

υποχρέωση να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή. 

 

2.3.2 Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Η  κυπριακή νοµοθεσία περιλαµβάνει τους ακόλουθους νόµους: 

- Ο περί προστασίας της µητρότητας νόµος του 1997  

- Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανώτερης Βίας, Νόµος του 2002  

- Ο περί Ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση, Νόµος του 2002  

- Ο περί παροχής επιδόµατος µάνας, Νόµος του 2003  

- Ο περί ίσης αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας, Νόµος του 

2002  

- Ο περί ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελµατικά σχέδια κοινωνικής 

ασφάλισης, Νόµος του 2002  

 

Ταυτόχρονα η ισότητα προωθείται µέσα από την υλοποίηση των ακόλουθων προγραµµάτων: 

- Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 2007-2013  

- Το Εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα ανδρών και γυναικών 2007-2013  

- Το Εθνικό πρόγραµµα δράσης για τη στρατηγική της Λισσαβόνας (Κεφάλαιο 

Απασχόλησης), βασική παράµετρος του οποίου αποτελεί η έµφαση σε στοχευµένα       

      ειδικά µέτρα που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της ένταξης γυναικών στην αγορά 

εργασίας µέσα από την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων 

κατάρτισης/ εργασιακής εµπειρίας σε συνδυασµό µε τη στήριξη και τοποθέτηση τους 

σε κατάλληλες θέσεις εργασίας, και  

- Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας στην 

οικογένεια όπως και το εθνικό σχέδιο κατά της διακίνησης και εµπορίας ατόµων.  

Παρά την ύπαρξη τόσων πρωτοποριακών νοµοθεσιών, εν τούτοις αποδεικνύεται δυστυχώς 

στην πράξη ότι δεν αρκεί απλά η ύπαρξη ενός θεωρητικού νοµικού πλαισίου αλλά και ενός 

ισχυρού µηχανισµού επιθεώρησης της εφαρµογής της νοµοθεσίας µε ταυτόχρονη ενηµέρωση 

των εργαζοµένων για τα δικαιώµατα τους. 

Σύµφωνα µε µελέτη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του 2010, στην Απασχόληση και 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση-ΕΙΦ που αφορά τη στατιστική ανάλυση των παραπόνων για 
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έµφυλες διακρίσεις στην απασχόληση, που υποβλήθηκαν είτε στην ΕΙΦ, είτε στην Αρχή 

Ισότητας της Επιτρόπου ∆ιοίκησης, από 1/1/2009-30/6/2010, υποβλήθηκαν συνολικά 151 

καταγγελίες για απαγορευµένες µε νόµο έµφυλες διακρίσεις στην απασχόληση. 

Συγκεκριµένα, το 2009, υποβλήθηκαν 121 καταγγελίες και το 2010 µέχρι 30/6 υποβλήθηκαν 

30 καταγγελίες και στους δυο θεσµούς. Πενήντα καταγγελίες στο Τµήµα Εργασίας 

αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, ποσοστό (50.53%) και 43 για 

απόλυση λόγω µητρότητας, ποσοστό (43.45%). Η Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου ∆ιοίκησης 

δέχτηκε 55 καταγγελίες αφορούσαν έµφυλες διακρίσεις που εµπίπτουν στη νοµοθεσία για την 

ίση µεταχείριση στην απασχόληση και επαγγελµατική εκπαίδευση και αφορούσαν 24 

διακρίσεις λόγω φύλου(31%), 31 καταγγελίες λόγω µητρότητας(39%), 5 καταγγελίες για  

σεξουαλική παρενόχληση(6%), 11 για πρόσβαση στην απασχόληση(3%), 3 για οικογενειακή 

κατάσταση(4%) πέντε καταγγελίες αφορούσαν άντρες για διάκριση στη σύνταξη 

χηρείας(6%). Και για τα δυο έτη που εξετάζονται φαίνεται ότι υπερτερούν αριθµητικά οι 

καταγγελίες για διακρίσεις λόγω µητρότητας. Τη δεύτερη θέση καταλαµβάνουν οι 

καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και την τρίτη οι καταγγελίες για διακρίσεις λόγω 

φύλου. ∆εν υποβλήθηκαν καταγγελίες για αρκετές άλλες µορφές έµφυλων διακρίσεων στην 

απασχόληση(π.χ γονική άδεια, αν- ίση αµοιβή κτλ) και αυτό δε σηµαίνει ότι δεν γίνονται. 

∆υστυχώς δεν οδηγήθηκαν υποθέσεις σε δικαστήριο και δεν δοκιµάστηκαν στα κυπριακά 

δικαστήρια οι νοµοθεσίες που αφορούν τις έµφυλες διακρίσεις28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Πηλαβάκη, Α(2010). (Για την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση-ΕΙΦ). Ανάλυση στατιστικών δεδοµένων παραπόνων για έµφυλες διακρίσεις στην απασχόληση στην 
Κύπρο. 
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3. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία σταδιακή βελτίωση της θέσης των γυναικών στην 

αγορά εργασίας της Κύπρου, οι οποίες το 2008, σε σύγκριση µε το 2004, παρουσίαζαν 

ψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας, µεγαλύτερη συµµετοχή και 

µερίδιο στα διευθυντικά επαγγέλµατα και γενικότερα στην εξειδικευµένη µη χειρωνακτική 

εργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από ψηλότερες αµοιβές. Κατά το 2008, σε κάθε 100 

γυναίκες ηλικίας 15-64 χρόνων, οι 63 εργάζονταν, οι 3 ήταν άνεργες και οι 34 ήταν αδρανείς 

σε σύγκριση µε 59 απασχολούµενες, 4 άνεργες και 37 αδρανείς το 2004. Kατά την περίοδο 

2004-2008 η απασχόληση των γυναικών παρουσίαζε ταχύτερο ρυθµό ανάπτυξης σε σχέση µε 

τους άνδρες, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξης του 3,8% έναντι 2,7% των ανδρών. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη σµίκρυνση του χάσµατος στα επίπεδα των ποσοστών 

απασχόλησης µεταξύ των δύο φύλων σε 16,3 ποσοστιαίες µονάδες το 2008, από 21 το 2004. 

Εντούτοις, η διαφορά αυτή εξακολουθεί να παραµένει µεγαλύτερη από τη διαφορά που 

παρουσιάζουν οι µέσοι όροι των ποσοστών απασχόλησης των 27 κρατών µελών της ΕΕ που 

ήταν 13,7 ποσοστιαίες µονάδες το 200829. 

 

Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Κύπρο βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα (62,9%)30, 

είναι αρκετά ψηλότερο από τον µέσο όρο της ΕΕ (58,3% το 2007) ενώ από το 2006 έχει 

ξεπεράσει τον αντίστοιχο στόχο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.  Παρά τις πιο πάνω 

θετικές εξελίξεις, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην πρόσβαση 

τους στην αγορά εργασίας, λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες από τους άνδρες στην απασχόληση 

και περισσότερες δυσκολίες στην ανέλιξη τους. Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής των 

γυναικών στο εργατικό δυναµικό (65,7%), όσο και το ποσοστό συµµετοχής τους στην 

απασχόληση (62,9%) παραµένουν αρκετά χαµηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών 

(82,0% και 79,2% αντίστοιχα). Από το σύνολο, του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας των 

γυναικών (267.795 άτοµα), το 62.9% (168.326 άτοµα) ήταν απασχολούµενες, το 2,8% (7.557 
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 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – 
2008, 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/D07DF0A35F00B247C2256DB0004B1B45/$file/%CE%91%CE%9D% 
2008.pdf  
 
30

 Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού που εκδίδει η Στατιστική 
Υπηρεσία και αφορούν το έτος 2008 εκτός στις περιπτώσεις που γίνεται διαφορετική αναφορά.  
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άτοµα) ήταν άνεργες και το 34.3% (91.912) ήταν αδρανείς όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 

που ακολουθεί.  

 

Πηγή: Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ 

Με βάση τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού31, που διενεργείται σύµφωνα µε 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό, για το 2ο τρίµηνο του 2010, το ποσοστό απασχόλησης των ατόµων 

ηλικίας 20-64 ετών ήταν 75,7% (άνδρες 82,7% και γυναίκες 68,9%) σηµειώνοντας µικρή αύξηση 

από το προηγούµενο τρίµηνο. Το Εργατικό ∆υναµικό (δηλαδή οι απασχολούµενοι και οι 

άνεργοι) το 2ο τρίµηνο του 2010 ανερχόταν στα 414.288 άτοµα (άνδρες 225.023 και γυναίκες 

189.265). Το 1ο τρίµηνο του 2010 το Εργατικό ∆υναµικό ανερχόταν στα 409.499 άτοµα (άνδρες 

222.709 και γυναίκες 186.790). Το 1ο τρίµηνο του 2009 το Εργατικό ∆υναµικό αποτελείτο από 

403.780 άτοµα (άνδρες 222.354 και γυναίκες 181.426). Το ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή ο 

αριθµός των απασχολουµένων ηλικίας 20-64 ως ποσοστό του πληθυσµού των ηλικιών 20-64, 

ήταν 75,7%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 81,7% και για τις γυναίκες 67,9%. Το 

1ο τρίµηνο του 2010 το ποσοστό ήταν 74,6% (άνδρες 81,2%, γυναίκες 68,0%) ενώ το 2ο τρίµηνο 

του 2009 το ποσοστό ήταν 76,2% (άνδρες 84,2%, γυναίκες 68,4%)32.  
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Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου(Σεπτέµβρης/10). Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίµηνο, 2ο 

τρίµηνο 2010 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/833FD78FB469029DC22577A80031D095?OpenDocument&sub=1&e=  
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Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου(Σεπτέµβρης/10). Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίµηνο, 2ο 

τρίµηνο 2010 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/833FD78FB469029DC22577A80031D095?OpenDocument&sub=1&e=  
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  1
Ο
-2

Ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 

ΦΥΛΟ 1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 

2009 

1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 

2010 

2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 

2009 

2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 

2010 

ΑΝΤΡΕΣ 81.7% 81.2% 84.2% 82.7% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 67.9% 68.0% 68.4% 68.9% 

Σε ότι αφορά την κατανοµή της απασχόλησης κατά τοµέα, το 1ο τρίµηνο του 2010 οι γυναίκες 

απασχολούνταν στις υπηρεσίες 75,6%, στη βιοµηχανία 20,8% και στη γεωργία 3,6%. Στον πιο 

κάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά απασχόλησης των αντρών και των γυναικών κατά ηλικιακή 

οµάδα καθώς και το αντίστοιχο χάσµα µεταξύ των δύο φύλων. Το χάσµα στα ποσοστά 

απασχόλησης µεταξύ των δύο φύλων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον προκαθορισµένο ρόλο 

ανάµεσα στα δύο φύλα και ειδικά στη διαφορετική σηµασία που έχει η αµειβόµενη εργασία και ο 

καταµερισµός των οικογενειακών ευθυνών για άντρες και γυναίκες.   

Ποσοστό Απασχόλησης κατά ηλικιακή οµάδα και φύλο/2008 

  2008 

  Άντρες Γυναίκες 

Χάσµα Απασχόλησης µεταξύ των 

φύλων 

15-19 11.8% 8.0% 3.8 

20-24 64.6% 62.7% 1.9 

25-29 82.8% 80.9% 1.9 

30-34 94.4% 82.6% 11.8 

35-39 93.6% 75.9% 17.7 

40-44 92.9% 77.1% 15.8 

45-49 94.2% 72.7% 21.5 

50-54 91.4% 66.2% 25.2 

55-59 83.0% 50.7% 32.3 

60-64 56.0% 25.8% 30.2 

15-64 79.2% 62.9% 16.3 

65+ 21.4% 4.5% 16.9 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού(2010) 
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Η Κύπρος έχει συγκριτικά µε τους εταίρους της ένα ψηλό ποσοστό συµµετοχής γυναικών 

ηλικίας 15-64 ετών στην εργασία. Συγκεκριµένα, ενώ ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βρίσκεται στο 58,6% και των ανδρών στο 70,9%, στην Κύπρο τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 

68.9% και 82.7%. Σε χώρες µέλη όπως η ∆ανία και η Σουηδία  τα ποσοστά της συµµετοχής 

των γυναικών ξεπερνούν το 70%. 

 

Σε ότι αφορά το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών της Κύπρου σε σχέση µε την 

οικογενειακή τους κατάσταση, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 

2008 είχε ως ακολούθως: 

 

 

 Γυναίκες  Άνδρες  Γυναίκες Άνδρες  

  
χωρίς 

παιδιά 

µε 

παιδιά 

χωρίς 

παιδιά 

µε 

παιδιά 
∆ιαφορά ∆ιαφορά 

Ποσοστό απασχόλησης γυναικών και 

ανδρών (ετών 25-49) µε ή χωρίς 

παιδιά33 

82.2 73.6 87.2 95.6 -8.7 8.3 

 

Παρατηρείται ότι το ποσοστό των γυναικών µε παιδιά µειώνεται περίπου 9% σε σχέση µε 

αυτές που δεν έχουν παιδιά, ενώ αντίθετα αυξάνεται των αντρών µε παιδιά σε αντίστοιχο 

περίπου ποσοστό. 

 

Κατά την περίοδο 2004-2008 παρατηρήθηκε βελτίωση στο µορφωτικό επίπεδο των 

απασχολούµενων γυναικών, γεγονός που συµβάλλει στην σύγκλιση των επιπέδων 

απασχόλησης, ανεργίας και αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων. Συγκεκριµένα, το 2008, σε κάθε 

100 απασχολούµενες γυναίκες εργάσιµης ηλικίας, οι 44 ήταν απόφοιτες τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, οι 37 απόφοιτες λυκείου και οι 19 µε µόρφωση κατώτερη του λυκείου σε 

σύγκριση µε 36, 37 και 26 αντίστοιχα το 200434. Η δυσκολία πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας περιορίζεται σηµαντικά για τις γυναίκες µε ψηλά εκπαιδευτικά προσόντα. 

Συγκεκριµένα, κατά το 2008, από το σύνολο των γυναικών µε τριτοβάθµια µόρφωση, ηλικίας 
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15-64 χρόνων, το 83% ήταν απασχολούµενες, ποσοστό αρκετά ψηλότερο από το µερίδιο των 

απασχολούµενων γυναικών µε µόρφωση κάτω του λυκείου(40%). Επίσης, η διαφορά των 

ποσοστών απασχόλησης µεταξύ των ανδρών και γυναικών, ηλικίας 15-64 χρόνων αποφοίτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (6,9 ποσοστιαίες µονάδες) ήταν αρκετά µικρότερη από τη διαφορά 

των συνολικών ποσοστών απασχόλησης των δύο φύλων (16,3 ποσοστιαίες µονάδες) και 

αισθητά µικρότερη από την αντίστοιχη διαφορά ανδρών και γυναικών µε µόρφωση κάτω του 

λυκείου (23,4 ποσοστιαίες µονάδες). Είναι άλλωστε τεκµηριωµένο διεθνώς ότι όσο 

περισσότερο ανεβαίνει το επίπεδο µόρφωσης και δεξιοτήτων των γυναικών, τόσο η τάση 

τους για συµµετοχή στην απασχόληση αυξάνει συστηµατικά35. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό αντρών και γυναικών, ηλικίας 20-24 

ετών,  που έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον το λύκειο για το έτος 2008 στην Κύπρο. 

 

2008 Γυναίκες Άνδρες ∆ιαφορά 

Εκπαίδευση36 (τουλάχιστον λύκειο) γυναικών και ανδρών 20 – 24 

ετών 
89.5 80.1 -9.4 

 

Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο από αυτό των αντρών κατά 9.4%. 

Παρά τη σχετικά καλύτερη θέση στην οποία βρίσκεται σήµερα η Κύπρος ως προς την 

απασχόληση των γυναικών, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και περαιτέρω εξισορρόπησης 

της συµµετοχής των φύλων στην απασχόληση. Η εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο 

στον τοµέα της προώθησης ίσων ευκαιριών και γενικότερα της αρχής της ισότητας των 

φύλων, συνέβαλε αναµφίβολα στη συνειδητοποίηση της ανάγκης ενσωµάτωσης της 

διάστασης της ισότητας ευκαιριών σε όλες τις πολιτικές, µε αποτέλεσµα την επίσπευση όχι 

µόνο της βελτίωσης των υφιστάµενων νοµοθεσιών αλλά και την εισαγωγή εντελώς νέων 

νοµοθεσιών.  

Οι γυναίκες της Κύπρου εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην αγορά 

εργασίας, που δηµιουργούν ανισότητες. Μεταξύ άλλων:  

• Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα 

εξακολουθεί να είναι δύσκολη.  
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• Οι γυναίκες εργάζονται συχνότερα σε θέσεις µερικής απασχόλησης και διακόπτουν τη 

σταδιοδροµία τους για οικογενειακούς λόγους, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν 

συνέπειες και στην αµοιβή τους.  

• Οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε µικρό αριθµό επαγγελµάτων, κυρίως χαµηλόµισθων, 

έναντι της διάσπαρτης απασχόλησης των ανδρών στα περισσότερα επαγγέλµατα.  

• Στην επαγγελµατική κατηγορία διευθυντικών και διοικητικών στελεχών, για κάθε 

εκατόν τέτοια στελέχη, µόλις τα δεκαέξι είναι γυναίκες.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν σε όλα τα κράτη-µέλη, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 

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

ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. Η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης µεταξύ 

ανδρών και γυναικών ανέρχεται περίπου κατά µέσο όρο στο 20%. Το ποσοστό απασχόλησης 

των γυναικών µειώνεται όταν αυτές έχουν παιδιά, ενώ το αντίθετο ισχύει για τους άνδρες. Ο 

διαχωρισµός ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας παραµένει κύριο πρόβληµα για την 

Ε.Ε. Ακόµη και οι χώρες εκείνες στις οποίες οι γυναίκες έχουν επιτύχει υψηλά ποσοστά 

απασχόλησης, διαθέτουν διαχωρισµένες επαγγελµατικές δοµές. Η αµοιβή των γυναικών είναι 

µικρότερη από αυτή των ανδρών για την ίδια ή για ίσης αξίας εργασία, 17% στην Ε.Ε. Το 

φαινόµενο αυτό είναι εντονότερο στην Κύπρο, όπου το ποσοστό της διαφοράς ανέρχεται 

γύρω στο 22%. Ο περιορισµός των παραδοσιακά «γυναικείων» επαγγελµάτων από την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών καθιστά αναγκαία την επαγγελµατική 

κατάρτιση/επανειδίκευση των γυναικών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των νέων θέσεων εργασίας37. 

Οι γυναίκες διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες, εν µέρει λόγω των 

χαµηλότερων αποδοχών, της υψηλότερης έκθεσης σε συνθήκες επισφαλούς και µε µικρότερη 

αξία απασχόλησης, και των µη αµειβόµενων καθηκόντων φροντίδας. Η φτώχεια πλήττει τις 

γυναίκες που είναι συνήθως σε ευάλωτη θέση, όπως οι γυναίκες που είναι επικεφαλής 

µονογονεικών οικογενειών, οι ηλικιωµένες γυναίκες χωρίς σύζυγο, οι γυναίκες µε αναπηρία, 

καθώς και οι γυναίκες που προέρχονται από µετανάστες και από εθνοτικές µειονότητες.  Οι 

έµφυλες διακρίσεις στην αγορά εργασία επιµένουν. Οι γυναίκες συνεχίζουν να έχουν 

υψηλότερο µερίδιο  σε άτυπες και ευάλωτες µορφές εργασίας, να καταγράφουν υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας και διακρίσεων στην επαγγελµατική κατάρτιση και στην ανέλιξη τους. 

 

 Η ισότητα των φύλων δεν είναι µόνο θέµα πολυµορφίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά 

και προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης, της απασχόλησης, 
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της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Η επένδυση σε πολιτικές για την 

ισότητα των φύλων έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης 

των γυναικών, συµβολής των γυναικών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, έσοδα από τη 

φορολογία και βιώσιµα ποσοστά γονιµότητας38.  

 

Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό 

στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, επειδή η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 

έχει αποδειχθεί βιώσιµη λύση για τις παλιές και τις νέες προκλήσεις. Οι πολιτικές για την 

ισότητα των φύλων πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται µακροχρόνια επένδυση και όχι 

βραχυπρόθεσµο κόστος. 

 

Έχει αποδειχθεί ότι η επένδυση στην απασχόληση και στην οικονοµική ανεξαρτησία των 

γυναικών, καθώς και στη θέσπιση µέτρων εξισορρόπησης της εργασίας µε την ιδιωτική ζωή 

τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες οδηγεί σε ενίσχυση της οικονοµικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης.  Η εξάλειψη των υφιστάµενων ανισοτήτων µεταξύ γυναικών και 

ανδρών µέσω πολιτικών για την ισότητα των φύλων µπορεί να θεωρηθεί παράγοντας ώθησης 

της ανάπτυξης και όχι κόστος για την κοινωνία. Η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας 

µπορεί να επιτρέψει στα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το δυνητικό εργατικό 

δυναµικό, ιδίως ενόψει των µελλοντικών ελλείψεων δεξιοτήτων39. 

  

Τα συστήµατα φόρων και παροχών πρέπει να παρέχουν οικονοµικά κίνητρα, για τις γυναίκες 

και τους άνδρες, ώστε να αρχίζουν, να παραµένουν και να επιστρέφουν στην εργασία. Όπου 

απαιτείται, τα συστήµατα αυτά πρέπει να µεταρρυθµιστούν, έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα 

οικονοµικά αντικίνητρα όσον αφορά τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας των ατόµων που 

συµβάλλουν δευτερευόντως στο εισόδηµα του νοικοκυριού και των ατόµων που φροντίζουν 

κυρίως τα εξαρτώµενα άτοµα, καθώς και να εξασφαλιστεί ίση οικονοµική ανεξαρτησία για 

τις γυναίκες και τους άνδρες, επίσης όσον αφορά την εξασφάλιση συνταξιοδοτικών 

δικαιωµάτων, µολονότι θα προστατεύονται παράλληλα τα άτοµα µε ανεπίσηµα πρότυπα 

σταδιοδροµίας. 
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 Συµπερασµατικά, η επιδίωξη της προώθησης της ισότητας ανάµεσα στα φύλα υπηρετείται 

πρωτίστως µέσω έµφασης στην αύξηση της απασχολησιµότητας των γυναικών. Τούτο 

συνίσταται σε τρεις κεντρικούς στόχους:  

- Στην άρση των εµποδίων που κρατούν τις γυναίκες µακριά από το χώρο της 

εργασίας, 

- Στην ενθάρρυνση των γυναικών να συµµετέχουν περισσότερο ενεργά σε 

προγράµµατα κατάρτισης ή/και επανεκπαίδευσης, και  

- Στην προώθηση µέτρων που επιτρέπουν τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και 

της οικογενειακής ζωής, µέσω ενθάρρυνσης εργασιακών προτύπων και 

πρακτικών απασχόλησης φιλικών προς την οικογένεια40. 

 

∆ιαχρονικά οι γυναίκες, τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες κρατούν τα ηνία στο 

ποσοστό ανεργίας, εξαιρουµένης της περιόδου που διανύουµε λόγω της οικονοµικής κρίσης, 

που και πάλι σε ότι αφορά την Κύπρο µε ένα µικρό ποσοστό προηγούνται αρνητικά των 

αντρών. 

 

3.1 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στην αγορά εργασίας άρχισαν να 

εµφανίζονται στην Κύπρο από το Νοέµβριο του 2008, µε αποτέλεσµα έκτοτε η απασχόληση 

να παρουσιάζει µία φθίνουσα πορεία µέχρι το τέλος του 2009 και η ανεργία µία σταθερά 

ανοδική τάση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού ο µέσος όρος 

ανεργίας το 2009 ανήλθε στο 5,3% σε σύγκριση µε 3,7% το 2008, ενώ κατά το πρώτο 

τρίµηνο του 2010 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 7,2%. Το ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 

15-64 ετών) µειώθηκε από 70,9% το 2008 σε 69,9% το 2009 και σε 68.8% κατά το πρώτο 

τρίµηνο του 2010, παρά την αύξηση που σηµειώθηκε στο ποσοστό απασχόλησης των 

γυναικών. Το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιών 20-64 ετών µειώθηκε από 75.7% (µέσος 

όρος του 2009) σε 74.6% κατά το πρώτο τρίµηνο του 201041. 

Το δεύτερο τρίµηνο του 2010, το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 6,4% του εργατικού 

δυναµικού (άνδρες 6,1% και γυναίκες 6,7%) σηµειώνοντας αισθητή µείωση από το 

προηγούµενο τρίµηνο, 7,2% (άνδρες 7,2% και γυναίκες 7,3%). Επίσης, µείωση σηµειώθηκε 

και στο ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-24 ετών όπου ανερχόταν στο 18,6% του 

                                                           
40

 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010, 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694:FIN:EL:PDF  
41

 Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ, Αγορά Εργασίας, Αύγουστος 2010 



 

 37

εργατικού δυναµικού των ηλικιών αυτών σε σύγκριση µε 20,4% το προηγούµενο τρίµηνο42. 

 

Συγκρίνοντας τον Αύγουστο του 2010 και του 2009 παρατηρούνται τα ακόλουθα:: 

− Ο κατά φύλο, ο αριθµός των άνεργων αντρών (9,974 άτοµα) ήταν, όπως και κατά 

τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο, χαµηλότερος από τον αντίστοιχο των γυναικών 

(12,391), σε αντίθεση µε τη τάση που επικρατούσε τους προηγούµενους µήνες, ενώ ο 

αριθµός των ανέργων γυναικών ήταν (12,391).  

 Τις µεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν οι πιο κάτω επαγγελµατικές κατηγορίες: 

- των ανειδίκευτων εργατών (αύξηση κατά 973 άτοµα), λόγω απολύσεων ή/και 

µειωµένων προσλήψεων κυρίως στους τοµείς των 

κατασκευών(ανδροκρατούµενος τοµέας), των υπαλλήλων υπηρεσιών (αύξηση 

κατά 807 άτοµα), λόγω απολύσεων ή/και µειωµένων προσλήψεων κυρίως 

στους τοµείς του εµπορίου και των ξενοδοχείων/ 

εστιατορίων(γυναικοκρατούµενος), 

- των γραφέων/ δακτυλογράφων, π.χ. υπάλληλοι υποδοχής, (αύξηση κατά 724 

άτοµα) -(γυναικοκρατούµενος) 

- των τεχνιτών παραγωγής (αύξηση κατά 679 άτοµα), λόγω απολύσεων ή/και 

µειωµένων προσλήψεων κυρίως στον τοµέα των κατασκευών και της 

µεταποίησης(ανδροκρατούµενος τοµέας), και 

- των νεοεισερχοµένων (αύξηση κατά 686 άτοµα)43. 

 

Με βάση τα µηνιαία στοιχεία τα οποία είναι προσαρµοσµένα σε εποχικές διακυµάνσεις 

και υπολογίζονται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT), η οποία 

λαµβάνει επίσης υπόψη τα στοιχεία της εγγεγραµµένης ανεργίας της ∆ΥΑ και της 

Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της Στατιστικής Υπηρεσίας, εξάγονται τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα:  

 

• Κατά το µήνα Ιούνιο/2010 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 7,1% και σηµείωσε αύξηση 

κατά 1,6 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του προηγούµενου χρόνου. 
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• Το ποσοστό ανεργίας των αντρών παρουσίασε αύξηση στο 7,3%, από 5,5% το ίδιο 

µήνα του 2009, και είναι ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες (6,9% 

και 5,5% αντίστοιχα). 

• Το εργατικό δυναµικό παρουσίασε αύξηση στα 409,499 άτοµα (αύξηση κατά 3.7%). 

• Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες 20-64 µειώθηκε από 75,2% σε 

74,6%, το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης των ανδρών µειώθηκε από 83,0% σε 

81,2% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκε από 67.6% σε 

68.0%.  

• Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε στις 29,618 χιλιάδες (αύξηση κατά 63%). 

• Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 7,2% από 4.6%. Αύξηση σηµειώθηκε τόσο  στο 

ποσοστό ανεργίας των ανδρών (7,2% από 4,1%) όσο και στο ποσοστό ανεργίας των 

γυναικών (7,3% από 5.2%).   

 

Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων τον Αύγουστο, 

διορθωµένος ώστε να απαλειφθούν οι εποχικές διακυµάνσεις,  αυξήθηκε κατά 2,4% σε 

σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα (Ιούλιο). Εξάλλου, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

EUROSTAT (διαθέσιµα µε ένα µήνα καθυστέρηση, επίσης καθαρά από εποχιακές 

διακυµάνσεις) η ανεργία κατά το µήνα Ιούλιο ανήλθε στο 7,1% από 7,2% τον µήνα Ιούνιο. 

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή (EUROSTAT) το ποσοστό ανεργίας των αντρών είναι ψηλότερο 

απ΄ αυτό των γυναικών (7,3% έναντι 6,9% αντίστοιχα).   

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 56,1% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για 

εργασία για περίοδο κάτω από 6 µήνες, το 25,6% για περίοδο 6-11 µήνες, ενώ ποσοστό 

18,3% έψαχνε για εργασία για ένα χρόνο και άνω. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1o τρίµηνο 

του 2010 ήταν (61,7%, 21,5%, 16,8%) ενώ για το 2ο τρίµηνο του 2009 ήταν (73,0%, 18,3% 

και 8,7%)44. 

Το πρόβληµα ανεργίας παρουσιάζεται εντονότερο για τις γυναίκες µε µόρφωση κάτω του 

λυκείου (5,8%) σε σύγκριση µε 3,4% που ήταν το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 

αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 4,4% των αποφοίτων λυκείου. Σχεδόν µία στις 

πέντε γυναίκες που αναζητούν εργασία είναι νεοεισερχόµενες στην αγορά εργασίας. Μεγάλη, 

αναλογικά, συγκέντρωση γυναικείας ανεργίας παρουσιάζεται στους τοµείς των 

ξενοδοχείων/εστιατορίων και του χονδρικού /λιανικού εµπορίου/επισκευών.  

                                                           
44

 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου(Σεπτέµβρης/10). Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίµηνο, 2ο 

τρίµηνο 2010 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/833FD78FB469029DC22577A80031D095?OpenDocument&sub=1&e=  
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Ανάλυση των ανέργων κατά ηλικία δείχνει ότι το ποσοστό ανεργίας είναι ψηλότερο για τους 

νέους 15-24 ετών όπου έφθανε στο 18,6% του εργατικού δυναµικού των ηλικιών αυτών 

(άνδρες 18,1% και γυναίκες 18,9%). Το 1ο τρίµηνο του 2010 το ποσοστό ήταν 20,4% 

(άνδρες 21,0% και γυναίκες 19,8%) ενώ το 2ο τρίµηνο του 2009 το ποσοστό ήταν 13,0% του 

εργατικού δυναµικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 12,9% και γυναίκες 13,1%)45 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούνιο παρέµεινε στο 9,6%, ποσοστό 

που δεν παρουσιάζει µεταβολή από το Φεβρουάριο, ενώ στην Ευρωζώνη το ποσοστό της 

ανεργίας παρέµεινε στο 10%, όσο είναι από το Μάρτιο του 2010. Τα µεγαλύτερα ποσοστά 

ανέργων έχουν η Ισπανία (20%), Λετονία (20%) και Εσθονία (19%). Το µικρότερο πρόβληµα 

αντιµετωπίζουν η Αυστρία (3,9%) και η Ολλανδία (4,4%).  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας στην Ε.Ε τον περασµένο  

Ιούνιο ήταν άνεργοι 23,1 εκ. άνθρωποι. Από αυτούς τα 15,8 εκ. ήταν στην Ευρωζώνη. Σε 

ετήσια βάση, το ποσοστό ανεργίας των αντρών στην ευρωζώνη ανήλθε στο 9,8% από 9,3% 

τον Ιούνιο του 2009 και στην ΕΕ στο 9,7% από 9,1%. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 

αυξήθηκε από 9,7% σε 10,2% στην Ευρωζώνη και στο 9,5% από 8,9% στην ΕΕ.  

Μεγάλο πρόβληµα ανεργίας αντιµετωπίζουν οι νέοι. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 

µέχρι 25 ετών ανήλθε τον Ιούνιο του 2010 στο 19,6% στην Ευρωζώνη και στο 20,3% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοντά στο επίπεδο αυτό βρίσκεται και η ανεργία µεταξύ των νέων στην 

Κύπρο. Σύµφωνα µε την Eurostat, το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας µέχρι 25 ετών στην 

Κύπρο ανέρχεται στο 19,5% έναντι 12,9% που ήταν τον Ιούνιο του 200946.  

Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες είναι  ο επαγγελµατικός 

διαχωρισµός µε τη συγκέντρωση τους σε παραδοσιακά αποκαλούµενα γυναικεία 

επαγγέλµατα µε αρνητικά αποτελέσµατα στην ανέλιξη, µισθοδοσία και επαγγελµατική 

κατάρτισης τους, όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα 

 

 

                                                           
45

 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου(Σεπτέµβρης/10). Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίµηνο, 2ο 

τρίµηνο 2010 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/833FD78FB469029DC22577A80031D095?OpenDocument&sub=1&e=  
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3.2 ΕΜΦΥΛΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Ο επαγγελµατικός διαχωρισµός εις βάρος των γυναικών συνεχίζει να υφίσταται στις µέρες 

µας, δηµιουργώντας προβλήµατα στην επαγγελµατική δραστηριότητα των γυναικών σε 

πολλά επίπεδα. Η κατανόηση του φαινοµένου γίνεται µέσα από δυο διαστάσεις: τον 

οριζόντιο και τον κάθετο επαγγελµατικό διαχωρισµό. 

α. Οριζόντιος ∆ιαχωρισµός 

Ο οριζόντιος διαχωρισµός συµβαίνει όταν έχουµε σηµαντικά µεγαλύτερη συγκέντρωση του 

ενός από τα δυο φύλα σε ένα συγκεκριµένο τοµέα ή επάγγελµα. Αφορά δηλαδή την ύπαρξη 

«ανδρικών» και «γυναικείων» επαγγελµάτων. Για να θεωρηθεί ότι ένας κλάδος 

χαρακτηρίζεται από οριζόντιο διαχωρισµό, θα πρέπει το ένα φύλο να κυριαρχεί κατά 

τουλάχιστον 75% σε αυτόν. Ο οριζόντιος επαγγελµατικός διαχωρισµός µπορεί να οφείλεται 

τόσο σε επιλογές των εργοδοτών (να προτιµούν άνδρες σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα ή 

θέσεις εργασίας) όσο και σε επιλογές των ίδιων των γυναικών (π.χ. επιλέγουν συγκεκριµένες 

κατευθύνσεις σπουδών και διεκδικούν συγκεκριµένες θέσεις εργασίας) 47. 

β. Κάθετος ∆ιαχωρισµός 

Ο κάθετος διαχωρισµός αφορά τις ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη που υφίστανται σε 

ένα χώρο εργασίας για κάθε φύλο. Όταν οι ευκαιρίες αυτές περιορίζονται ανάλογα µε το 

φύλο των ατόµων, θεωρούµε ότι υπάρχει κάθετος διαχωρισµός. Παπαµιχαήλ. Σ (2005). 

Σύγχρονες Τεχνικές Management για την Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών, Προπτυχιακά 

Προγράµµατα Σπουδών για Θέµατα Φύλου και Ισότητας στο ΤΕΙ  Πάτρας 

Γενικά παρατηρείται κάθετος διαχωρισµός σε βάρος των γυναικών σε επίπεδο πρόσβασης σε 

ανώτερες ιεραρχικά θέσεις εργασίας και σε επίπεδο οικονοµικών απολαβών. Το φαινόµενο 

παρατηρείται ακόµα και σε οργανισµούς που απασχολούνται σχετικά πολλές γυναίκες. Τα 

αόρατα εµπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους για επαγγελµατική 

ανέλιξη ονοµάζονται και «γυάλινη οροφή»48 .  

γ. Το φαινόµενο της «γυάλινης οροφής»  

O µεταφορικός όρος «γυάλινη οροφή» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1984 σε άρθρο 

στο περιοδικό Adweek αφιερωµένο σε γυναίκα επαγγελµατικά επιτυχηµένη στο χώρο της 
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 Παπαµιχαήλ. Σ (2005) 
48

 Παπαµιχαήλ. Σ (2005) 
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επικοινωνίας, η οποία σε ένα σηµείο της συνέντευξης έλεγε τα εξής: «Οι γυναίκες έχουν 

φτάσει πλέον σε γυάλινη οροφή. Έχουν ανέβει στα µεσαία διοικητικά επίπεδα και εκεί 

σταµατούν και κολλάνε»49. Έκτοτε ο όρος έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως στον τύπο, στον 

προφορικό και γραπτό λόγο των πολιτικών, αλλά έχει υιοθετηθεί και ως επιστηµονικός όρος 

σε διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους και αποτελεί βασικό σηµείο αναφοράς για τη 

διερεύνηση των κατά φύλο ανισοτήτων στην εργασία. 

Η γυάλινη οροφή παραπέµπει σε αόρατα, αλλά υπαρκτά εµπόδια, που «φρενάρουν» την 

επαγγελµατική εξέλιξη και τις φιλοδοξίες των γυναικών (και των µειονοτήτων) και τους 

περιορίζουν στα χαµηλότερα και µεσαία διοικητικά επίπεδα. ∆ηλαδή, οι γυναίκες 

αποκλείονται από τα διοικητικά επίπεδα που συνδέονται µε δύναµη και εξουσία και υψηλές 

µισθολογικές απολαβές, όχι γιατί δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, αλλά επειδή είναι 

γυναίκες.  

Οι µηχανισµοί µέσω των οποίων αποκλείονται οι γυναίκες από τα υψηλά κλιµάκια της 

επαγγελµατικής ιεραρχίας είναι, µεταξύ άλλων, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις 

ικανότητες και τους ρόλους των γυναικών και ο αποκλεισµός των γυναικών από τα 

ανεπίσηµα δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης50. 

Μία από τις κυριότερες προκλήσεις της αγοράς εργασίας της Κύπρου είναι το θέµα της 

συγκέντρωσης της απασχόλησης τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών σε στενό φάσµα 

επαγγελµάτων, το οποίο οδηγεί και στο υψηλό χάσµα αµοιβών. Συγκεκριµένα, το 50% της 

απασχόλησης των γυναικών περιορίζεται σε µόνο τέσσερις από τους 17 τοµείς και 

συγκεκριµένα στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο, στην εκπαίδευση, στη διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας και στα ιδιωτικά νοικοκυριά, ενώ το 50% της απασχόλησης των ανδρών 

περιορίζεται σε µόλις τρεις από τους 17 τοµείς και συγκεκριµένα στις κατασκευές, στο 

χονδρικό και λιανικό εµπόριο και στη µεταποίηση. Το θέµα του διαχωρισµού της αγοράς 

εργασίας φαίνεται να είναι πιο έντονο στην περίπτωση των γυναικών αφού σχεδόν το 90% 

των απασχολουµένων γυναικών εργάζεται στον τοµέα των υπηρεσιών (έναντι 61% των 

ανδρών)51. 

 

Σύµφωνα µε µελέτη του Τµήµατος  Εργασιακών Σχέσεων του 2007, µε τίτλο «Ανάλυση 

Χάσµατος Αµοιβών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο και Πρακτικές Εισηγήσεις 

                                                           
49
 Η αναφορά είναι από το άρθρο της Falk, E., The Glass Ceiling Persists: The 3rd Annual APPC Report on Women Leaders in 

Communication Companies, The Annenberg Public Policy Center of the University of Pennsylvania, 2003, σ.6. 
50 Baxter,, J., Wright, E. Olin, «The glass ceiling hypothesis, a comparative study of the United States, Sweden, and Australia», 
Gender and Society, 14 (2) 2000, σ.276. 
51
  

 Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  κας Σωτηρούλας Χαραλάµπους,  σε 
ηµερίδα που διοργανώνει η ΠΟΓΟ  µε θέµα “Καταπολέµηση του ελλείµµατος Ισότητας στην απασχόληση  στο 
∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα”  31 Οκτωβρίου 2009 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/All/8708908EF24194F0C22576720030BC49/$file/09102601.pdf  
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για τη Μείωση του52
» οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των εργαζοµένων σε πέντε 

επαγγέλµατα (µε βάση τη διψήφια κατάταξη ISCO): τους υπαλλήλους γραφείου, τους 

βοηθούς ορισµένων επιστηµονικών επαγγελµάτων, τους ανειδίκευτους εργάτες του τοµέα 

των υπηρεσιών, τους υπαλλήλους προσωπικών υπηρεσιών και το διδακτικό προσωπικό. Εάν 

σε αυτές τις πέντε κατηγορίες προστεθούν οι πωλητές και οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης 

πελατών, τότε διαπιστώνεται ότι το 80% των γυναικών απασχολείται σε επτά επαγγέλµατα 

επί συνόλου δεκαοκτώ. Στα µισά (εννέα) επαγγέλµατα συγκεντρώνονται το 90% περίπου των 

γυναικών. Οι άνδρες, αντιθέτως, είναι πολύ περισσότερο διάσπαρτοι στα επαγγέλµατα. Ο 

κατά φύλο διαχωρισµός των επαγγελµάτων σχετίζεται προφανώς µε τους ρόλους των δύο 

φύλων και τις συνακόλουθες προκαταλήψεις περί «ανδρικών» και «γυναικείων» 

επαγγελµάτων. 

 

Όσον αφορά στην κατανοµή της απασχόλησης κατά επαγγελµατική κατηγορία, το 43% της 

απασχόλησης των γυναικών συγκεντρώνεται σε επαγγέλµατα µέσης και χαµηλής 

εξειδίκευσης (σε σύγκριση µε 19% που είναι το µερίδιο των απασχολούµενων ανδρών στα 

επαγγέλµατα αυτά), ενώ το 48% της απασχόλησης των ανδρών συγκεντρώνεται σε 

επαγγέλµατα ανειδίκευτης εργασίας (σε σύγκριση µε 25% που είναι το µερίδιο των 

απασχολούµενων γυναικών στα επαγγέλµατα αυτά). Επίσης, παρά το γεγονός ότι περίπου το 

30% τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών απασχολείται σε επαγγέλµατα ψηλής 

εξειδίκευσης, οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν χαµηλό µερίδιο απασχόλησης στην 

επαγγελµατική κατηγορία των διευθυντικών και διοικητικών στελεχών (µόλις 16%). Το ψηλό 

χάσµα στις αµοιβές που παρατηρείται µεταξύ των δύο φύλων εξηγείται µερικώς από την πιο 

πάνω διαφορετικότητα στη κατανοµή της απασχόληση τους και ειδικότερα στη συγκέντρωση 

των γυναικών σε επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται από χαµηλότερες αµοιβές σε σύγκριση 

µε τους άνδρες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό απασχολούµενων ατόµων σε 

ανδροκρατούµενους ή γυναικοκρατούµενους τοµείς τα έτη 2007 και 2008 στην Κύπρο. 
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 Γυναίκες  Άνδρες  ∆ιαφορά  

 2007 

Ανδροκρα

- τούµενοι 

τοµείς 

Γυναικοκρα

- τούµενοι 

τοµείς 

Ανδροκρα

- τούµενοι 

τοµείς 

Γυναικοκρα

- τούµενοι 

τοµείς 

Ανδροκρα

- τούµενοι 

τοµείς 

Γυναικοκρα

- τούµενοι 

τοµείς 

Ποσοστό 

απασχολούµενων 

ατόµων σε 

ανδροκρατούµενους 

ή 

γυναικοκρατούµενο

υς τοµείς 

14.7 31.2 37.9 19.5 23.2 -11.7 

 2008 

Ανδροκρα

-τούµενα 

επαγγέ- 

λµατα  

Γυναικοκρα

- τούµενα 

επαγγέ- 

λµατα  

Ανδροκρα

- τούµενα 

επαγγέ- 

λµατα  

Γυναικοκρα

- τούµενα 

επαγγέ- 

λµατα  

Ανδροκρα

- τούµενα 

επαγγέ- 

λµατα  

Γυναικοκρα

- τούµενα 

επαγγέ- 

λµατα  

Ποσοστό 

απασχολούµενων 

ατόµων σε 

ανδροκρατούµενα ή 

γυναικοκρατούµενα 

επαγγέλµατα53 

3.7 77.2 38.9 41.8 35.2 -35.4 

Ο επαγγελµατικός διαχωρισµός θεωρείται µια από τις κυριότερες αιτίες του χάσµατος 

αµοιβών, όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα. 

 

3.3 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Το ζήτηµα της ισότητας των αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών απασχολεί την 

ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα εδώ και πολλά χρόνια. Ένας από τους στόχους της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής το 2003 για την απασχόληση ήταν η επίτευξη, έως το 2010, ουσιαστικής 

µείωσης της διαφοράς µεταξύ των φύλων ως προς τις αµοιβές σε κάθε κράτος µέλος, µέσω 
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 European Commission, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=685&langId=el&intPageId=117 
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µιας πολύπλευρης προσέγγισης που θα εστιαζόταν στους παράγοντες που προκαλούν αυτές 

τις αποκλίσεις, όπως οι τοµεακές και επαγγελµατικές διακρίσεις, οι διαφορές στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης και η κατάταξη των καθηκόντων και τα συστήµατα 

αµοιβών. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε την ισότητα 

µεταξύ ανδρών και γυναικών, τον Χάρτη πορείας για την ισότητα µεταξύ ανδρών και 

γυναικών 2006-2010 και στη συνέχεια το 2007 µια ανακοίνωση σχετικά µε την 

καταπολέµηση των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων54. Στις κατευθυντήριες γραµµές 

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση το 2008 επισηµαίνεται η 

σπουδαιότητα της ανάληψης από τα κράτη µέλη αποφασιστικής δράσης για την αύξηση της 

συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση και τη µείωση των διαφορών µεταξύ ανδρών 

και γυναικών σε θέµατα απασχόλησης, ανεργίας και αµοιβών.  

 

Πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά 

µε την ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο εισηγείται την 

ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στα ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή 

σχέδια οικονοµικής ανάκαµψης. 

 

Στην Ευρώπη, το µισθολογικό χάσµα µεταξύ των δύο φύλων ανέρχεται σε περίπου 17,6%, 

γεγονός που σηµαίνει ότι οι ωριαίες αποδοχές των γυναικών είναι κατά 1/5 µικρότερες, κατά 

µέσο όρο, από τις αντίστοιχες αποδοχές των ανδρών (Eurostat, 2007). Ωστόσο, στο ποσοστό 

αυτό δεν συνυπολογίζονται οι διαφορές στις ώρες εργασίας, στα είδη συµβάσεων, κ.λπ. Το 

µισθολογικό χάσµα εξηγείται, από το γεγονός ότι οι γυναίκες τείνουν να απασχολούνται 

συχνότερα σε θέσεις µερικής απασχόλησης, να διακόπτουν περισσότερες φορές και για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία λόγω µητρότητας και 

οικογενειακών ευθυνών(γεγονός που µειώνει τη συνολική διάρκεια της εργασιακής τους 

εµπειρίας), να απασχολούνται σε χαµηλότερα αµειβόµενους κλάδους και τοµείς µε µικρότερη 

συλλογική εκπροσώπηση και διαπραγµατευτική ισχύ. Αυτές είναι ορισµένες από τις βασικές 

διαφορές που εξακολουθούν να υφίστανται σε ό,τι αφορά την απασχόληση ανδρών και 

γυναικών55. 

Το χάσµα αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων είναι η διαφορά µεταξύ του µέσου όρου των 

αποδοχών των ανδρών και του µέσου όρου των αποδοχών των γυναικών για το σύνολο της 
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οικονοµίας. Για παράδειγµα, όταν λέµε ότι το χάσµα αµοιβών των δύο φύλων στην Ε.Ε. είναι 

17,4%, πάει να πει απλά ότι για κάθε €100 που λαµβάνει ο µέσος άνδρας, η µέση γυναίκα 

λαµβάνει €82,60.  

Από τις νέες εκτιµήσεις της Eurostat (µε βάση την έρευνα περί ∆ιάρθρωσης Αποδοχών), 

φαίνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα Κράτη Μέλη ως προς αυτό το 

ζήτηµα, όπου η διαφορά στις αµοιβές κυµαίνεται από ποσοστό µικρότερο από 10% σε Ιταλία, 

Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Ρουµανία, Πορτογαλία και Βέλγιο έως περισσότερο από 20% σε 

Σλοβακία, Κάτω Χώρες, Κύπρο, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Λιθουανία και Ελλάδα και σε 

ποσοστό ανώτερο του 25% σε ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Αυστρία και Εσθονία. 

Ωστόσο, η διαφορά στις αµοιβές δεν αποτελεί δείκτη της γενικής ισότητας µεταξύ ανδρών 

και γυναικών εφόσον αφορά µόνο µισθωτούς. Πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση µε άλλους 

δείκτες που συνδέονται µε την αγορά εργασίας. Αυτό συνήθως αντικατοπτρίζει τα 

διαφορετικά εργασιακά πρότυπα των γυναικών. Στις περισσότερες χώρες στις οποίες το 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι χαµηλό (π.χ. Μάλτα, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία), η 

διαφορά στις αµοιβές είναι χαµηλότερη από το µέσο όρο, γεγονός που µπορεί να 

αντικατοπτρίζει τη µικρή αναλογία γυναικών µε χαµηλή εξειδίκευση ή ανειδίκευτων 

γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Η υψηλή διαφορά στις αµοιβές είναι συνήθως 

χαρακτηριστική µιας αγοράς εργασίας µε πολύ µεγάλο επαγγελµατικό διαχωρισµό (π.χ. 

Κύπρος, Εσθονία, Σλοβακία, Φινλανδία) ή στην οποία µια σηµαντική µερίδα των γυναικών 

εργάζεται µε µερική απασχόληση (π.χ. Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, 

Σουηδία). Θεσµικοί µηχανισµοί και συστήµατα για τον καθορισµό µισθών µπορούν επίσης 

να επηρεάσουν τη διαφορά στις αµοιβές56. 

Σύµφωνα πάντα µε τη µελέτη του ευρωπαϊκού ιδρύµατος για τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και εργασίας του 2010, η οποία αναφέρεται στην αντιµετώπιση του έµφυλου 

µισθολογικού χάσµατος, αποτυπώθηκε από τις εθνικές µελέτες έρευνας  ότι το 

προσαρµοσµένο µισθολογικό χάσµα µεταξύ των δύο φύλων κυµαίνεται από 4% στη ∆ανία 

έως 30% στην Κύπρο. Τα ποσοστά προσαρµόζονται προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι 

παρατηρούµενες διαφορές, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και η εµπειρία στην αγορά 

εργασίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και της επιχείρησης που 

εξηγούν, ενδεχοµένως, το χάσµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις µη προσαρµοσµένου 

µισθολογικού χάσµατος στην Κύπρο, στην Πορτογαλία και στην Ιταλία, η διαφορά στις 

αµοιβές εξηγείται από την παράµετρο της διακριτικής µεταχείρισης, η οποία δεν µπορεί να 

αποδοθεί στα παρατηρούµενα χαρακτηριστικά. Οι πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι η 
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προσαρµογή των παρατηρούµενων διαφορών ενδέχεται να είναι παραπλανητική µόνο σε ό,τι 

αφορά την αιτιολόγηση του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων και τον 

προσδιορισµό του επιπέδου διάκρισης. Πολύ συχνά για το χάσµα ευθύνεται κατά κύριο λόγο 

ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισµός ή το γεγονός ότι οι γυναίκες τείνουν να επιλέγουν 

χαµηλότερα αµειβόµενα επαγγέλµατα, αποκλείονται από τις υψηλότερα αµειβόµενες θέσεις 

στον επαγγελµατικό τοµέα που έχουν επιλέξει ή βλέπουν την εργασία τους να υποτιµάται. 

 

Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι οι δράσεις των κοινωνικών εταίρων, µέσω κεντρικών 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων ή µέσω της θέσπισης και αύξησης των κατώτατων µισθών, 

για παράδειγµα, θα µπορούσαν να µειώσουν σηµαντικά το χάσµα. Σύµφωνα µε µια 

γερµανική µελέτη, πέντε ποσοστιαίες µονάδες του χάσµατος µπορούν να αιτιολογηθούν εάν 

στις εκτιµήσεις συµπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη συµβουλίου 

εργαζοµένων. Στην Ιρλανδία, η κεντρική διαπραγµάτευση µισθών και η υλοποίηση µιας 

εθνικής µισθολογικής συµφωνίας ωφέλησε τις γυναίκες στις αγορές πλήρους και µερικής 

απασχόλησης, ενώ η υψηλή συµµετοχή των ανδρών σε σωµατεία έχει συσχετισθεί µε τη 

διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα 

οι έµφυλοι ρόλοι στη φροντίδα των παιδιών αιτιολογούν πρόσθετες πτυχές του χάσµατος: 

από µια εσθονική µελέτη προκύπτει ότι το εισόδηµα µιας µητέρας µειώνεται κατά 3,6% για 

κάθε παιδί, ενώ το εισόδηµα των ανδρών δεν επηρεάζεται κατά τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, το 

διάστηµα διακοπής της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας είναι ζωτικής σηµασίας: στη 

Γερµανία, για παράδειγµα, διαπιστώθηκε ότι εάν µια γυναίκα επιστρέψει εντός δώδεκα 

µηνών σε θέση πλήρους απασχόλησης µετά από γονική άδεια , το µισθολογικό χάσµα µεταξύ 

των φύλων µειώνεται σε 6%, σε σύγκριση µε 14% για τις γυναίκες που επιστρέφουν στην 

εργασία τους µετά από τρία ή περισσότερα χρόνια γονικής άδειας57. 

 

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την άµεση αντιµετώπιση του µισθολογικού χάσµατος 

µεταξύ των δύο φύλων περιλαµβάνουν συγκεκριµένους νόµους (όπως για παράδειγµα στην 

Ιταλία ή στο Λουξεµβούργο), τη δηµιουργία φορέων παρακολούθησης (όπως για παράδειγµα 

ο φορέας Lonkommissionen στη ∆ανία) ή τη νοµοθετική υποστήριξη των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων, όπως στη Γαλλία όπου ο νόµος Genisson υποστηρίζει το σχέδιο των 

κοινωνικών εταίρων για την κατάργηση του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων 

µέχρι το 2010. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που αναφέρθηκαν είναι  
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έµµεσες και αφορούν την ισότητα των φύλων γενικά. Πριν από την εφαρµογή της 

αναθεωρηµένης κοινοτικής οδηγίας για τη γονική άδεια, πολλές χώρες θέσπισαν ειδική 

νοµοθεσία για τη στήριξη του ισότιµου καταµερισµού ευθυνών για τη φροντίδα των παιδιών 

στην οποία εξετάζεται ο ρόλος του πατέρα, ή προσπάθησαν να αυξήσουν και να στηρίξουν τη 

συµµετοχή των γυναικών µετά την άδεια µητρότητας58.  

 

Σε όλη την Ευρώπη οι γυναίκες κερδίζουν κατά µέσο όρο, περίπου 17% λιγότερα από τους 

άνδρες και σε µερικές χώρες το χάσµα στις αµοιβές µεταξύ των δύο φύλων διευρύνεται. Οι 

διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων έχουν σηµαντική επίπτωση στις συνολικές αποδοχές 

των γυναικών κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους ζωής και αργότερα στα 

συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα. Οι διαφορές των αµοιβών συνδέονται µε σειρά νοµικών, 

κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων. Στην Κύπρο το χάσµα των αµοιβών είναι ακόµα 

πιο ψηλό από τον µέσο όσο της Ευρώπης. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί παραµένει  

περίπου στο 22%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους για την καταπολέµηση της 

µισθολογικής ανισότητας µεταξύ των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την ισότητα των 

φύλων που εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησε προτεραιότητα 

την καταπολέµηση των διαφορών στις αµοιβές των δύο φύλων ενθαρρύνοντας τη δράση σε 

επίπεδο κρατών µελών και συνδικάτων υπέρ της ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας.  

Σύµφωνα µε µελέτη µε θέµα «Μισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών στην Κύπρο και την 

Ε.Ε.» (∆εκέµβριος 2009), που διενήργησε το Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου και που υπογράφουν οι Κωνσταντίνος Βραχίµης, Τµήµα 

Οικονοµικών, Πάνος Πασιαρδής, Τµήµα Οικονοµικών και Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών, 

Αλέξανδρος Πολυκάρπου, Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών και Λούης Χριστοφίδης: 

Η Κύπρος έχει τις µεγαλύτερες µισθολογικές διακρίσεις κατά των γυναικών ανάµεσα στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εύτερο, το µισθολογικό χάσµα, δηλαδή η διαφορά µεταξύ 

του µισθού αντρών και γυναικών ως ποσοστό του µισθού των ανδρών, στην Κύπρο είναι 

24% σε σύγκριση µε 15% που είναι κατά µέσο όρο στην Ε.Ε. Στην Κύπρο οι άντρες 

αµείβονται µε βάση την παραγωγικότητά τους, δηλαδή δεν γίνονται διακρίσεις υπέρ ή 

εναντίον τους στην αγορά εργασίας. Βάσει του συνολικού µισθολογικού χάσµατος, 

εντονότερο είναι το φαινόµενο του «κολλώδους πατώµατος», δηλαδή η απασχόληση 

γυναικών σε χαµηλόµισθα επαγγέλµατα.  
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Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί, ότι σύµφωνα µε τη µελέτη, η Κύπρος ανεβαίνει από την 23η 

στη 19η θέση στην κατάταξη των χωρών, όσον αφορά τη µισθολογική ισότητα των δυο 

φύλων. Χρησιµοποιώντας µόνο το µέρος του µισθολογικού χάσµατος που δυνατόν να 

συνιστά διακρίσεις, παρατηρείται ότι αρκετές χώρες βελτιώνουν την εικόνα τους, επειδή οι 

διαφορές των µισθών µεταξύ των δυο φύλων κατά ένα µεγάλο µέρος οφείλονται στα 

περισσότερα προσόντα των ανδρών.  

Επίσης, µια άλλη έρευνα που εκπόνησε η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, αναφορικά µε 

«το Στατιστικό Πορτρέτο της Κύπριας γυναίκας» και µε χρόνο αναφοράς τον Μάρτιο του 

2008, έφερε στην επιφάνεια ενδιαφέροντα συµπεράσµατα σε σχέση µε τη θέση της γυναίκας. 

Για παράδειγµα καταδεικνύεται ότι:  Σε όλες τις κατηγορίες ηλικιών, το ποσοστό 

απασχόλησης των αντρών είναι µεγαλύτερο από αυτό των γυναικών. Οι διαφορές αυτές είναι 

ακόµη εντονότερες στις ηλικίες µεταξύ 50 και άνω. Τα ποσοστά απασχόλησης γυναικών 

ηλικίας 15-64 ετών στην Κύπρο είναι αρκετά υψηλά σε σύγκριση µε αυτά τις Ε.Ε. Τα 

ποσοστά της Ε.Ε. παρουσιάζουν µια σταθερή αύξηση, ενώ τα ποσοστά στην Κύπρο 

παρουσιάζουν περισσότερες διακυµάνσεις.  Μεταξύ των εργαζοµένων µε τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και τα δυο φύλα έχουν ίση εκπροσώπηση, µε τις γυναίκες, όµως, να 

παρουσιάζουν αυξητική τάση. Αντίθετα, ανάµεσα στους εργαζοµένους µε χαµηλά επίπεδα 

µόρφωσης, το ποσοστό των γυναικών είναι συγκριτικά µικρότερο από αυτό των αντρών.  

Οι προσπάθειες εξάλειψης των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων στην απασχόληση πρέπει να 

συνεχιστούν και να ενταθούν, ως µέρος της νέας στρατηγικής για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, έτσι ώστε να µειωθούν σηµαντικά οι διαφορές όσον αφορά την απασχόληση, 

τις αµοιβές και τη λήψη αποφάσεων, εξασφαλίζοντας καλύτερες θέσεις εργασίας και 

µειώνοντας τον διαχωρισµό της αγοράς εργασίας και τον κίνδυνο φτώχειας.  

 

Η µείωση των µισθολογικών διαφορών µεταξύ των φύλων και η καταπολέµηση των 

σχετικών αιτίων πρέπει να παραµείνουν προτεραιότητα. Η δράση σ’ αυτόν τον τοµέα πρέπει 

να εξασφαλίσει τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων και να συνδυάζει όλα τα διαθέσιµα 

µέσα, συµπεριλαµβανοµένων της αποτελεσµατικής εφαρµογής της υπάρχουσας νοµοθεσίας, 

της αξιολόγησης των µισθολογικών συστηµάτων µε διαφάνεια, της αύξησης της 

ευαισθητοποίησης, καθώς και της καταπολέµησης των στερεοτύπων και της επανεξέτασης 

τον ταξινοµήσεων των επαγγελµάτων59. 
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Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και  

Εργασίας(2010), η αντιµετώπιση του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων απαιτεί 

δράσεις των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων.  Η εξάλειψη του διαχωρισµού που 

παρατηρείται στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση αποτελεί µείζον µέληµα των κοινωνικών 

εταίρων. Απαιτούνται διαφορετικές στρατηγικές πρόσληψης, ή διαµόρφωση όρων 

συµµετοχής κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των γυναικών. Τα διευθυντικά 

στελέχη µπορεί να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά όχι µόνο την ισότητα των 

αµοιβών αλλά και τη διαµόρφωση ευνοϊκού κλίµατος για τον ισότιµο καταµερισµό των 

ευθυνών για τη φροντίδα των παιδιών καθώς και για την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τόσο των 

ανδρών όσο και των γυναικών. Η δυνατότητα των κλαδικών κοινωνικών εταίρων να θέσουν 

το ζήτηµα της ισότητας των αµοιβών στην ατζέντα των κλαδικών αλλά και των διακλαδικών 

προτεραιοτήτων είναι σκόπιµο να προωθηθεί από τους εθνικούς και διακλαδικούς 

κοινωνικούς εταίρους. 

 

Σε χώρες όπου η συλλογική διαπραγµάτευση είναι κεντρική, οι διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων σε ό,τι αφορά τις αµοιβές είναι λιγότερο διαδεδοµένες. Οι κοινωνικοί εταίροι χωρών 

που εφαρµόζουν άλλες πρακτικές συλλογικής διαπραγµάτευσης, όπως οι διαπραγµατεύσεις 

κατά κύριο λόγο σε επίπεδο επιχειρήσεων, µπορούν να υιοθετήσουν ορισµένα από τα 

πλεονεκτήµατα της κεντρικής διαπραγµάτευσης παρέχοντας στα µέλη τους στους χώρους 

εργασίας κοινές κατευθυντήριες γραµµές για συλλογικές διαπραγµατεύσεις που λαµβάνουν 

υπόψη την ισότητα των δύο φύλων Το ζήτηµα του οριζόντιου διαχωρισµού παραµένει 

κεντρικό: ελάχιστες ήταν οι αναφερόµενες πρωτοβουλίες που έχουν ως σαφή στόχο τις 

επιλογές των γυναικών σε ό,τι αφορά το επάγγελµα, τον τοµέα εργασίας και την 

επαγγελµατική σταδιοδροµία. Η ευαισθητοποίηση των νεαρών ατόµων σχετικά µε το 

συγκεκριµένο ζήτηµα και η παρουσίαση επαγγελµάτων και τοµέων σε νεαρές γυναίκες και 

άνδρες χωρίς διακρίσεις µε βάση το φύλο θα µπορούσε να συµβάλει στην αντιµετώπιση των 

βασικών αιτιών του προβλήµατος60. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το έµφυλο ποσοστό χάσµατος αµοιβών στα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2008, µε πρώτη την Εσθονία ως η χώρα. µε το 

υψηλότερο ποσοστό χάσµατος και τελευταία την Ιταλία ως η χώρα µε το χαµηλότερο 

ποσοστό. Η Κύπρος κατέχει την 6η υψηλότερη θέση ανάµεσα στα 27 κράτη µέλη, ενώ πριν 2 

χρόνια κατείχε τη 2η θέση µε ποσοστό 25%. 
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Χώρα 
Χάσµα 

Αµοιβών/2008/% 
 Χώρα 

Χάσµα 
Αµοιβών/2008/% 

Eσθονία 30.3     

Τσεχία 26.2   

Γαλλία                          
Ουγγαρία                 
 
∆ανία 

19.2 
17.5 
 
17.1 

Aυστρία 25.5   Ιρλανδία 17.1 

Γερµανία 23.2   Ισπανία 17.1 

Ελλάδα 22   Mάλτα 9.2 

Κύπρος 21.6   Πορτογαλία 9.2 

Λιθουανία 
Ηνωµένο Βασίλειο 

21.6 
21.4 

  
Βέλγιο                       
Ρουµανία 

9,0 
9.0 

Σλοβακία 20.9   Σλοβενία 8.5 

Φιλανδία 20.0   Ιταλία                  4.9 

Ολλανδία 19.6     

    Ε.Ε 17.5 

      

Πηγή http: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=685&langId=en  (9/11/10) 

Ο µέσος όρος του χάσµατος στην Ε.Ε ήταν 15% πριν 2 χρόνια και σήµερα ανήλθε στο 

17.4%, παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί στις προτεραιότητες της  η καταπολέµηση του έµφυλου 

χάσµατος αµοιβών. Τα ποσοστά τόσο σε επίπεδο Ε.Ε, όσο και κρατών µελών µεταβάλλονται 

θετικά ή αρνητικά σε ετήσια βάση. 

Σύµφωνα µε µελέτη του Τµήµατος  Εργασιακών Σχέσεων του 2007, µε τίτλο «Ανάλυση 

Χάσµατος Αµοιβών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο και Πρακτικές Εισηγήσεις 

για τη Μείωση του61
» η µέση αµοιβή για τους άνδρες ανερχόταν σε 5,49 λίρες έναντι 4,17 

λιρών για τις γυναίκες. Αυτό σηµαίνει ότι το µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και 

γυναικών ανερχόταν σε (5,49-4,17)/5,49 = 24,0%. Τα µέσα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

εργαζοµένων, ανδρών και γυναικών ξεχωριστά, της θέσης εργασίας που κατέχουν και του 

καταστήµατος στο οποίο απασχολούνται, συµβάλλουν στην διαµόρφωση του µισθολογικού 

χάσµατος και έχουν ως εξής: 

- Είναι αξιοσηµείωτη η ελαφρά υπεροχή των γυναικών ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Περισσότερες γυναίκες αποφοιτούν από το Λύκειο και το ποσοστό τους στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση υπερβαίνει σηµαντικά το αντίστοιχο των ανδρών. Η παρελθούσα επαγγελµατική 

πείρα (Potential Experience) των γυναικών είναι κατά 1,5 έτη µικρότερη από την αντίστοιχη 

των ανδρών. Ακόµη µεγαλύτερη είναι η υστέρηση που παρουσιάζουν οι γυναίκες στην 

επαγγελµατική πείρα τους στην τελευταία θέση εργασίας (Tenure): 7,6 έτη έναντι 9,4 ετών 
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των ανδρών, ήτοι διαφορά 1,8 ετών.  Μικρές είναι οι διαφορές που παρουσιάζονται στους 

µέσους όρους ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά την προσωρινή απασχόληση και την 

µερική απασχόληση σε θέσεις ειδικευµένης διανοητικής εργασίας. Αντιθέτως, το ποσοστό 

των γυναικών που απασχολείται µε µερική απασχόληση σε χειρωνακτική ή ανειδίκευτη 

διανοητική εργασία ανερχόταν το 2002 σε 4,2% του συνόλου των εργαζοµένων γυναικών µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας έναντι µόλις 2,1% των ανδρών. Μεταξύ αυτών των 

χαρακτηριστικών τα σηµαντικότερα είναι τα εξής: 

- Μόνον µία στις τέσσερις γυναίκες που απολαµβάνουν υψηλών απολαβών (στο τελευταίο 

δεκατηµόριο της κατανοµής των αµοιβών) καταλαµβάνει διευθυντική θέση, έναντι ενός 

στους δύο για τους άνδρες. Αυτός ο παράγοντας είναι µακρόθεν ο σηµαντικότερος όλων. 

- Επίσης, οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται στις ηµικρατικές επιχειρήσεις, στον κλάδο των 

µεταφορών και επικοινωνιών, στον κλάδο παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και στη 

δηµόσια διοίκηση. 

- Οι γυναίκες βρίσκονται συγκεντρωµένες στην εκπαίδευση, για την οποία οι αµοιβές, στο 

τελευταίο δεκατηµόριο δεν είναι ιδιαίτερα αυξηµένες (συγκριτικά µε άλλα επαγγέλµατα). 

- Η παρελθούσα επαγγελµατική πείρα των γυναικών είναι µικρότερη κατά 5 έτη περίπου από 

την αντίστοιχη των ανδρών. Οι παράγοντες 2 και 3, προφανώς αφορούν στην κλαδική και 

επαγγελµατική κατανοµή των δύο φύλων, ενώ ο παράγοντας 4 αφορά πιθανότατα στον 

οικογενειακό ρόλο των γυναικών. Μόνον ο παράγοντας 1, δηλαδή το γεγονός ότι συγκριτικά 

λίγες γυναίκες καταλαµβάνουν διευθυντικές θέσεις, σε συνδυασµό µε το επίσης µικρό 

ποσοστό γυναικών που ασκούν επίβλεψη θα µπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη ύπαρξης µιας 

«γυάλινης οροφής» που εµποδίζει την ανέλιξη των γυναικών62.  

 

Η αναθεωρηµένη Στρατηγική της Λισσαβόνας διαµορφώνει συνθήκες και δεδοµένα τέτοια 

για την ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών των χωρών της Ε.Ε., την οποία συναρτά άµεσα 

µε την ικανότητά τους να αξιοποιήσουν πλήρως όλο το παραγωγικό δυναµικό τους. Με αυτό 

το δεδοµένο, η ένταξη και παραµονή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την 

επαγγελµατική δραστηριότητα συνιστούν όρο για την αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων.  

 

Ενώ η εξάπλωση της απασχόλησης των γυναικών µοιάζει θεµελιώδης για την επίτευξη των 

στόχων της Λισσαβόνας, είναι κυρίαρχη η αντίληψη ότι, για να ενθαρρυνθεί η είσοδος των 

γυναικών στην αγορά εργασίας και για να επιτευχθεί η παραµονή τους εκεί, επιβάλλεται να 

εξαλειφθούν οι κάθε µορφής διακρίσεις, όπως είναι οι µεγάλες µισθολογικές διαφορές, η 

ανισότητα των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, και το χαµηλό επίπεδο συµµετοχής των 
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ανδρών στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Συνεπώς, η καταπολέµηση των δοµικών 

ανισοτήτων µεταξύ γυναικών και ανδρών θεωρείται ως προϋπόθεση για την απελευθέρωση 

του γυναικείου εργατικού δυναµικού. 

 

Σήµερα, σε καµία χώρα στον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων και των Ευρωπαϊκών, δεν 

υπάρχει «ισότητα αµοιβών» γυναικών και ανδρών. Το φαινόµενο συνεπώς είναι γενικευµένο, 

αφορά τόσο αναπτυγµένες, όσο και αναπτυσσόµενες χώρες, και προφανώς συνδέεται άµεσα 

µε την κατωτερότητα στην κοινωνική θέση των γυναικών, της οποίας και αποτελεί έκφραση. 

Φαίνεται δε ότι, οι χώρες µε το µεγαλύτερο χάσµα αµοιβών ανάλογα µε το φύλο, είναι 

παράλληλα και αυτές στις οποίες οι συνθήκες εργασίες είναι οι λιγότερο «φιλικές» προς την 

οικογενειακή ζωή, ενώ είναι ο επαγγελµατικός διαχωρισµός γυναικών και ανδρών και η δοµή 

των µισθών που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο µέγεθος του σχετικού χάσµατος63. 

 

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων,  η µεγάλη δυσκολία 

συνδυασµού επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και η 

άνιση κατανοµή των οικιακών ευθυνών εξακολουθούν να είναι πολύ έντονες, ενώ το ότι 

προωθούνται όλο και περισσότερο ευέλικτες µορφές απασχόλησης δεν φαίνεται να αποτελεί 

λύση στο πρόβληµα του χάσµατος αµοιβών. Το ότι γίνεται χρήση των σχετικών διατάξεων 

πολύ περισσότερο από γυναίκες έχει σαφώς αρνητικό αντίκτυπο στην θέση τους στην αγορά 

εργασίας και στην οικονοµική ανεξαρτησία τους. Η δε αγορά εργασίας, εξακολουθεί σε 

µεγάλο βαθµό να έχει στεγανά.  

 

Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ισότητα των φύλων –2007, επισηµαίνεται 

ότι η εξέλιξη των δεικτών επαγγελµατικού και κλαδικού διαχωρισµού ανά φύλο δεν 

παρουσιάζει την ελάχιστη ένδειξη σηµαντικής µείωσης. Οι γυναίκες, ως κοινωνική 

κατηγορία, αµείβονται κατά µέσο όρο λιγότερο από τους άνδρες, επειδή υστερούν ως προς το 

ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουν, κι αυτό διότι η κοινωνική κατανοµή των έµφυλων 

ρόλων είναι τέτοια που δεν τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο δηµόσιο 

χώρο στον ίδιο βαθµό µε τους άνδρες.  

 

Παράλληλα, συγκεκριµένες κατηγορίες γυναικών που διαθέτουν ίδιο ανθρώπινο κεφάλαιο µε 

συγκεκριµένες κατηγορίες ανδρών αµείβονται λιγότερο από αυτούς, διότι γίνονται 

αντικείµενα διακρίσεων στην αγορά εργασίας λόγω του φύλου τους. Οι διακρίσεις αυτές 

αποτελούν αφενός έκφραση της κοινωνικής κατωτερότητας των γυναικών και παράγοντα που 
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την αναπαράγει, και αφετέρου λειτουργούν ως αυτοεκπληρούµενη προφητεία, ιδιαίτερα σε 

συνθήκες υπανάπτυξης του κράτους πρόνοιας. Συνεπώς, η ριζική καταπολέµησή του 

χάσµατος αµοιβών ανάλογα µε το φύλο δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς δοµικές παρεµβάσεις, 

και µάλιστα σε έναν από τους βασικούς κοινωνικούς θεσµούς, όπως είναι η οικογένεια, όπου 

και πρωτίστως εκφράζεται και αναπαράγεται η σχετική ανισότητα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

ως πολυπαραγοντικό φαινόµενο που αναπαράγεται µε πολλούς τρόπους και παραπέµπει και 

στο επίπεδο της κοινωνικής κουλτούρας, των αντιλήψεων και των προκαταλήψεων, το χάσµα 

αµοιβών γίνεται αντικείµενο πολύµορφης αντιµετώπισης. Ως πρόβληµα πολιτικής δε, 

επιδέχεται πολλαπλών, διαφορετικών µέτρων σε διαφορετικές κοινωνίες, που σχετίζονται και 

µε το πώς αυτό εννοιολογείται64.  

 

Οι εθνικές πολιτικές στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα σε όσες έχουν 

παράδοση στις πολιτικές έµφυλης ισότητας, επιδεικνύουν µεγάλη ποικιλία µέτρων 

αντιµετώπισης της έκφρασης αυτής της έµφυλης ανισότητας, την οποία συνιστά το χάσµα 

αµοιβών γυναικών και ανδρών. Επιτρέπουν έτσι τον εντοπισµό και την ανάδειξη των 

λεγόµενων καλών πρακτικών (best practices) για την προώθηση της ισότητας στις αµοιβές: 

Νοµοθετικά µέτρα για την ισότητα και επιτροπές ελέγχου της εφαρµογής τους, µέτρα για τη 

συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα µέτρα για τη 

διευκόλυνση γυναικών µε αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις, εκστρατείες για την 

ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας, 

συγκεκριµένα προγράµµατα για την καταπολέµηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, 

προγράµµατα ευέλικτων µορφών εργασίας, επιµόρφωση και διά βίου µάθηση για τις 

γυναίκες, µέτρα για την καταπολέµηση του διαχωρισµού σε «γυναικεία» και «ανδρικά» 

επαγγέλµατα κλπ.  

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΤΕΣ, γίνεται φανερό ότι η αντιµετώπιση του χάσµατος αµοιβών 

επιβάλει τόσο επιµέρους µέτρα πολιτικής σε πολλούς συγκεκριµένους τοµείς που σχετίζονται 

µε τον «εναρµονισµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», όσο και ευρύτερα θεσµικά 

και άλλα µέτρα για την καταπολέµηση της έµφυλης ανισότητας και την κατάργηση των 

στερεοτύπων φύλου. Τέτοια µέτρα θα µπορούσαν να ήταν: 

- Πολιτικές για τη ισότητα αµοιβών, που στοχεύουν στις άµεσες ή έµµεσες µισθολογικές 

διακρίσεις, και είναι κυρίως νοµοθετικής υφής. 
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- Πολιτικές ίσων ευκαιριών, για την διευκόλυνση των γυναικών να διατηρήσουν την 

εργασιακή συνέχεια και για την καταπολέµηση του διαχωρισµού των επαγγελµάτων. 

- Μέτρα για τους µισθούς, µε στόχο την καταπολέµηση της µισθολογικής ανισότητας και τη 

βελτίωση των χαµηλόµισθων ή/και «γυναικοκρατούµενων» επαγγελµάτων. 

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΤΕΣ, η αντιµετώπιση του χάσµατος αµοιβών ανάλογα µε το φύλο 

επιβάλει τόσο επιµέρους µέτρα πολιτικής, σε πολλούς συγκεκριµένους τοµείς που 

σχετίζονται µε την απασχόληση (συµπεριλαµβανοµένου και του εκπαιδευτικού επιπέδου των 

απασχολουµένων), και τον «εναρµονισµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» που να 

αφορά όλες και όλους, όσο και ευρύτερα θεσµικά και άλλα µέτρα για την καταπολέµηση της 

έµφυλης ανισότητας και την κατάργηση των στερεοτύπων φύλου από τα οποία και απορρέει 

το χάσµα αµοιβών. Προϋποθέτει δηλαδή ουσιαστικές παρεµβάσεις και στον ιδιωτικό χώρο, 

που συνδέονται µε την κατανοµή των ρόλων στην οικογένεια και µε αλλαγές στα πρότυπα 

ζωής ανάλογα µε το φύλο, γι αυτό ίσως και η καταπολέµηση του µισθολογικού χάσµατος 

µοιάζει πολύ δύσκολη υπόθεση. Ο δε βαθµός παραδοσιακότητας της κοινωνίας µπορεί να 

λειτουργήσει κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο µε την ευκολία θεσµοθέτησης 

αποτελεσµατικών µέτρων. Καθοριστικό στοιχείο στη διαδικασία διαµόρφωσης των αµοιβών 

είναι το ίδιο το σύστηµα των έµφυλων σχέσεων. Μόνο µε ριζικές αλλαγές σε αυτό το 

τελευταίο θα αλλάξει ουσιαστικά η υποτίµηση του «γυναικείου» που παρατηρείται και στην 

απασχόληση, και συνακόλουθα στις αµοιβές. Συγχρόνως, µπορεί να υποστηριχθεί ότι, 

θεσµικά, νοµοθετικά και οικονοµικά µέτρα που συµβάλουν στη µείωση του χάσµατος 

αµοιβών γυναικών και ανδρών µπορούν µε τη σειρά τους να συµβάλλουν σε σταδιακές 

αλλαγές στο ίδιο το σύστηµα έµφυλων σχέσεων. Kαι επειδή η ριζική καταπολέµηση του 

χάσµατος αµοιβών ανάλογα µε το φύλο πρέπει να στοχεύσει σε πολλαπλούς τοµείς, όπου και 

εκφράζεται η «καθαρή διάκριση», αλλά και να αντιµετωπίζει άµεσα τις εκφράσεις της 

ανισότητας αυτής θα πρέπει να θεσµοθετηθούν πολλά και διαφορετικά µέτρα και να 

µεθοδευτούν παρεµβάσεις σε διαφορετικούς τοµείς65. 

 

Στην περίπτωση της Κύπρου µέσα από τη µελέτη του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων, έγινε 

εισήγηση  οι παρεµβάσεις αυτές  να καλύπτουν οκτώ διακριτά πεδία που αφορούν: 

1) Τη νοµοθεσία και τους µηχανισµούς ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής της 
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2) Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και της 

ευρύτερης κοινωνίας για το ζήτηµα των διακρίσεων στην απασχόληση και ιδιαίτερα στην 

αµοιβή 

3) Τον καθορισµό του επιπέδου αµοιβών µέσω των συλλογικών διαπραγµατεύσεων ή 

γενικότερων ρυθµίσεων 

4) Το εκπαιδευτικό σύστηµα και την άρση των στερεοτύπων και του διαχωρισµού σε 

γυναικεία και ανδρικά επαγγέλµατα 

5) Τη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος κοινωνικής φροντίδας 

6) Την τεχνογνωσία των επιχειρήσεων για την εξακρίβωση και εξάλειψη των διακρίσεων στις 

αµοιβές ανδρών και γυναικών εργαζοµένων 

7) Τις θετικές διακρίσεις και παρεµβάσεις για την προώθηση της επαγγελµατικής εξέλιξης 

των γυναικών 

8) Την περαιτέρω διερεύνηση και τεκµηρίωση του φαινοµένου του χάσµατος αµοιβών66  

 

Ειδικότερα, ορισµένα από τα µέτρα που θα µπορούσαν να συµβάλλουν στον περιορισµό και 

στην εξάλειψη του χάσµατος αµοιβών εκτιµάται από την ίδια µελέτη ότι είναι: 

1. Η ενίσχυση και αναβάθµιση των µηχανισµών παρακολούθησης της Ισότητας στην 

Απασχόληση, µέσω εκπαίδευσης των Επιθεωρητών Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της εκπόνησης πρακτικών εγχειριδίων για το χάσµα αµοιβών, τη 

θεωρητική του τεκµηρίωση, τη νοµοθετική του αντιµετώπιση και τους τρόπους διάγνωσης 

του, καθώς και οδηγών που θα περιέχουν πρακτικές προτάσεις για τη διερεύνηση και το 

χειρισµό σχετικών υποθέσεων και καταγγελιών εργαζοµένων για παραβίαση της νοµοθεσίας 

περί ισοµισθίας και τέλος µέσω της τυποποίησης των σχετικών διαδικασιών εξέτασης 

περιπτώσεων παραβίασης της νοµοθεσίας περί ισοµισθίας. 

2. Η επέκταση του κατώτατου µισθού στο σύνολο των επαγγελµάτων ώστε να βελτιωθεί η 

θέση των χαµηλόµισθων εργαζοµένων, που στην πλειονότητά τους είναι γυναίκες. 

3. Η νοµοθετική κατοχύρωση και εξειδίκευση της ισοµισθίας ανδρών – γυναικών και των 

µέτρων εφαρµογής της, µέσω της πρόβλεψης θετικών διακρίσεων υπέρ των γυναικών και την 

ανάθεση στον Εθνικό Μηχανισµό για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας της ευθύνης προώθησης 

πρακτικών (θετικές διακρίσεις, καµπάνιες ενηµέρωσης, µελέτες κλπ) για την καταπολέµηση 

των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, αλλά και για την παρακολούθηση ετήσιων πλάνων 
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για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών που οφείλουν να διαµορφώσουν οι 

εργοδότες στην επιχείρησή τους. 

4. Η οργάνωση εκπαιδευτικών – ενηµερωτικών δράσεων για δικηγόρους νοµικούς 

συµβούλους, λογιστές, υπεύθυνους προσωπικού, µέσω σεµιναρίων στα οποία θα δίνεται 

ενηµέρωση για τη νοµοθεσία περί ισοµισθίας, τους δικαστικούς και εξωδικαστικούς τρόπους 

ελέγχου των παραβιάσεων της και τους τρόπους εφαρµογής της σε καθηµερινό – πρακτικό 

επίπεδο. 

5. Η οργάνωση µηχανισµού νοµικής αρωγής, ο οποίος είτε µε κάλυψη του κόστους από το 

Κράτος, είτε και µε εθελοντική απασχόληση δικηγόρων θα προσφέρει νοµική συνδροµή σε 

γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις σε ότι αφορά- την αµοιβή τους. 

6. Η υιοθέτηση δέσµευσης - συµφωνίας των κοινωνικών εταίρων για τη συµπερίληψη σε 

όλες τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας ειδικών ρητών προνοιών για την εξάλειψη του 

χάσµατος αµοιβών ανδρών – γυναικών για εργασία ίσης αξίας. Οι ρήτρες αυτές θα πρέπει να 

αναφέρονται ρητώς στην έννοια της ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας και να καλύπτουν 

και τις περιπτώσεις υποκρυπτόµενων διακρίσεων που αναφέρονται σε γυναίκες (π.χ. εργάτης 

κατηγορίας Α και εργάτης κατηγορίας Β) και να είναι απόλυτες µε την έννοια ότι θα πρέπει 

να κατοχυρώνουν πλήρως την ισότητα στην αµοιβή για το ίδιο επάγγελµα και ειδικότητα και 

σε θέση εργασίας µε τα ίδια χαρακτηριστικά.  

7. Η θεσµοθέτηση µέτρων που διευκολύνουν τη συνύπαρξη οικογενειακών και 

επαγγελµατικών υποχρεώσεων, όπως επέκταση των δοµών και µηχανισµών φροντίδας 

παιδιών και ηλικιωµένων, παρεµβάσεις για την ενθάρρυνση των ανδρών εργαζοµένων να 

λαµβάνουν γονική άδεια µε παράλληλη καθιέρωση ορισµένων ηµερών κατ’ έτος πληρωµένης 

γονικής άδειας και υποχρεωτική κατανοµή ενός µέρους της γονικής άδειας και στον πατέρα. 

8. Η προώθηση µέτρων επαγγελµατικού προσανατολισµού για την καταπολέµηση του 

διαχωρισµού σε «γυναικεία» και «ανδρικά» επαγγέλµατα, αλλά και των στερεοτύπων στις 

επιλογές αγοριών και κοριτσιών, ως µέτρο ισότητας.Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η µελέτη 

των µηχανισµών που δηµιουργούν διαχωριστικές επιλογές στην εκπαίδευση και την εργασία, 

αλλά και η λήψη επιµέρους µέτρων για την ώθηση των κοριτσιών προς σπουδές (και 

επαγγέλµατα) που σχετίζονται µε τις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία. Στην κατεύθυνση 

αυτή θα µπορούσε να συµβάλλει η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για 

το ζήτηµα της καταπολέµησης του διαχωρισµού σε «γυναικεία» και «ανδρικά» επαγγέλµατα, 

η απάλειψη αντίστοιχων στερεοτύπων από τα σχολικά βιβλία και τα προγράµµατα σπουδών 

και η προσαρµογή του περιεχοµένου του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού σε 

σύγχρονες κατευθύνσεις που δεν αποδέχονται οριοθετήσεις µε βάση το φύλο. Ιδιαίτερα 

εκτιµάται ότι θα βοηθήσει η επιµόρφωση των συµβούλων επαγγελµατικού προσανατολισµού 

στα σχολεία, ώστε αυτοί να αποκτήσουν συνείδηση για τον περιοριστικό ρόλο του φύλου, και 
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συνειδητά να ωθούν τα παιδιά προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των δεξιοτήτων τους 

πέρα από τα στερεότυπα φύλου, συµβάλλοντας έτσι de facto στην έµφυλη ισότητα. 

9. Η καθιέρωση σε εθελοντική βάση κατ’ αρχήν της εκπόνησης και εφαρµογής σχεδίων 

ισότητας από τις Κυπριακές επιχειρήσεις. Τα σχέδια αυτά θα περιλαµβάνουν και µέτρα που 

συµβάλλουν στην καταπολέµηση του χάσµατος αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών όπως: 

Μέτρηση και αναφορά των επιπέδων αµοιβών για θέσεις εργασίας µε τα ίδια 

χαρακτηριστικά, θετικές δράσεις για τη διευκόλυνση των γυναικών µε οικογενειακές 

υποχρεώσεις να ανέλθουν ιεραρχικά και να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους, 

στοχοθέτηση για εξάλειψη διακρίσεων στη µισθολογική και άλλη µεταχείριση των γυναικών 

κ.ο.κ. 

10. Η προώθηση εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών, δηµοσίων 

φορέων, εργαζοµένων και εργοδοτών πάνω στο θέµα του χάσµατος αµοιβών, καθώς και 

ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ φορέων µε στόχο 

την καταπολέµηση των µισθολογικών διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται επίσης η 

ανάπτυξη και διάχυση εργαλείων ενηµέρωσης, (φυλλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο, 

Ιστοσελίδες κλπ.) για την ευαισθητοποίηση της Κυπριακής κοινωνίας για την κοινωνική 

αδικία την οποία συνιστούν οι διακρίσεις στις αµοιβές και την πίεση προς τους εργοδότες για 

την εξάλειψη των µισθολογικών ανισοτήτων που οφείλονται σε διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών. 

11. Εκπόνηση ειδικών µεθοδολογικών εργαλείων για τη συνδροµή των επιχειρήσεων στην 

παρακολούθηση και εφαρµογής της αρχής της «ίσης αµοιβής». 

12. Ενίσχυση της επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και διά βίου µάθησης των 

γυναικών εργαζοµένων, µέσω ειδικών σχεδίων της ΑνΑ∆ και πριµοδότησης της συµµετοχής 

γυναικών στα υφιστάµενα σχέδια 

13. Ορθολογικότερη ταξινόµηση των επαγγελµάτων που θα επιτρέπει τη σαφέστερη και 

λιγότερο τυπική αποτύπωσή τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η λήψη µέτρων περιορισµού 

του χάσµατος αµοιβών.- 

14. Έρευνα και εις βάθος µελέτη όλων των διαστάσεων και των παραγόντων που 

προσδιορίζουν το χάσµα αµοιβών, µέσω εκπόνησης ειδικών µελετών67  

 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί στο σηµείο αυτό ότι ήδη το Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων του 

ΥΕΚΑ έχει προκηρύξει την υλοποίηση έργου για την προώθηση της ίσης αµοιβής στην 

Κύπρο και περιλαµβάνει σχεδόν όλες τις πιο πάνω δράσεις. Η δράση που δε 
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συµπεριλαµβάνεται και θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική για τα δεδοµένα της Κύπρου είναι η 

κατάρτιση όλων των εµπλεκοµένων µερών στη µεθοδολογία, ουδέτερης ως προς το φύλο, 

αξιολόγησης των απαιτήσεων των επαγγελµάτων και στη συνέχεια της ταξινόµησης τους στις 

κλίµακες µισθοδοσίας. 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι µέσες 

µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2010, εκτιµούνται στα 

€1860 (άνδρες€2047και γυναίκες €1636). Σε σύγκριση µε το δεύτερο τρίµηνο του 2009, οι 

µέσες µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 1,4% (άνδρες 

0,9% και γυναίκες 2,7%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίµηνο 

του 2009, ήταν 4,8%, γεγονός που καταδεικνύει σηµαντική µείωση στο ρυθµό αύξησης των 

απολαβών στην Κύπρο µέσα στο 2010 σε σύγκριση µε το 2009.  Σε σύγκριση µε το πρώτο 

τρίµηνο του 2010 (εποχικά διορθωµένα στοιχεία), σηµειώθηκε οριακή µείωση στις µέσες 

µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά -0,4% (άνδρες -0,7% και γυναίκες 0,3%). Η µείωση 

αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί εργοδότες πλήρωσαν το 14ο µισθό κατά το πρώτο 

τρίµηνο (Μάρτιος) και όχι κατά το δεύτερο τρίµηνο όπως ήταν σύνηθες, επειδή το Πάσχα 

φέτος ήταν πολύ νωρίς (4 Απριλίου). Η αντίστοιχη µεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το 

δεύτερο τρίµηνο του 2009 ήταν 0,7%68. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η συγκριτική µεταβολή του δευτέρου τριµήνου 

του 2010/2009 στις µέσες µηνιαίες απολαβές σε ευρώ των αντρών και γυναικών.  

 

Μέσες µηνιαίες απολαβές σε ευρώ 

 

Φύλο Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010/2009 Μεταβολή (%)  

 

Άντρες 2,115 0.9 

Γυναίκες 1,719 2.7 

Σύνολο  1936 1.4 

                                                               

                                                           
68

  
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου(Σεπτέµβρης/10). Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίµηνο, 2ο 

τρίµηνο 2010 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/833FD78FB469029DC22577A80031D095?OpenDocument&sub=1&e=  
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

 

Κύπρου 

  

 

 

Το κυπριακό νοµοθετικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων ειδικά έχει διευρυνθεί και 

αναβαθµιστεί µετά την εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο, είναι πλέον πολύ ισχυρό και 

διασφαλίζει την απαραίτητη θερµική βάση για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. Ωστόσο, το νοµοθετικό πλαίσιο για να είναι 

αποτελεσµατικό στην πράξη χρειάζεται υποστηρικτικές πολιτικές και µέτρα στα πλαίσια µιας 

ολοκληρωµένης και συνεκτικής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων.  

Για παράδειγµα, χωρίς επαρκή και στοχευµένη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η 

νοµοθεσία από µόνη της δεν µπορεί να εξαλείψει τον επαγγελµατικό διαχωρισµό γυναικών 

και ανδρών αλλά ούτε και την ανισοµισθία που απορρέει από τον επαγγελµατικό διαχωρισµό. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010, διοργανώνει σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε ενηµερωτική 

εκστρατεία µε σύνθηµα «Κλείστε το χάσµα αµοιβής µεταξύ των δύο φύλων», µε σκοπό την 

ευαισθητοποίηση στο θέµα της διαφοράς αµοιβών και στους τρόπους καταπολέµησής της. 

Σηµαντική αιτία για το χάσµα στις αµοιβές ανδρών – γυναικών, πέραν του επαγγελµατικού 

διαχωρισµού,  είναι τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις όσον αφορά στους παραδοσιακούς 

ρόλους των δύο φύλων, τα οποία επηρεάζουν τις επιλογές σπουδών και επαγγέλµατος των 

µαθητών, µε αποτέλεσµα να απουσιάζουν οι γυναίκες από επαγγέλµατα που σχετίζονται µε 

τις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία, ενώ συντείνουν και στη διατήρηση του χάσµατος 

αµοιβών. Παράλληλα, συχνή διακοπή της επαγγελµατικής καριέρας των γυναικών και η 

µεγαλύτερη εκπροσώπησή τους στην προσωρινή και µερική απασχόληση, κυρίως λόγω της 

ανάληψης του µεγαλύτερου βάρους των οικογενειακών ευθυνών, επηρεάζει αρνητικά τις 

ευκαιρίες ανέλιξής τους και κατ’ επέκταση τα επίπεδα αµοιβών τους.  

Αναµένεται ότι µε την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την εξάλειψη του 

χάσµατος αµοιβών στην Κύπρο, θα υπάρξουν και ανάλογα αποτελέσµατα σµίκρυνσης και 

σταδιακής εξάλειψης του έµφυλου χάσµατος αµοιβών. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες γυναίκες δεν σταµατούν στις άνισες 

αµοιβές αλλά υφίστανται αρκετές φορές σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους. 
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Στη συνέχεια θα δούµε τις συνέπειες αυτής της διάκρισης στην εργασιακή και οικογενειακή 

τους ζωή αλλά και τρόπους αντιµετώπισης της.. 

 

3.4 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

 

Το φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι ευρέως διαδεδοµένο στον εργασιακό χώρο 

µε καταστροφικές συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτοµο όσο και τον οργανισµό, παρά το γεγονός 

ότι η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί διάκριση στο χώρο εργασίας και τιµωρείται από τη 

νοµοθεσία τόσο στην Κύπρο, όσο και στα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύµφωνα µε την Κυπριακή Νοµοθεσία, όπως ορίζεται στο Νόµο για την Ίση Μεταχείριση στην 

Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

 Σεξουαλική παρενόχληση σηµαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της 

συµπεριφορά σεξουαλικής φύσης που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως σκοπό ή 

αποτέλεσµα την προσβολή  της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα 

εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον, κατά την 

απασχόληση ή την επαγγελµατική εκπαίδευση ή  κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε 

απασχόληση ή επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση. Ο νόµος απαγορεύει οποιαδήποτε 

πράξη, η οποία συνιστά παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή αποτελεί άµεση ή έµµεση 

δυσµενή µεταχείριση. Οι εργοδότες οφείλουν να  προστατεύουν τους εργαζόµενους  από 

τέτοιες πράξεις και αν περιέλθει σε γνώση τους τέτοια περίπτωση πρέπει να  ενεργήσουν µε 

κάθε πρόσφορο τρόπο ή µέτρο για την παύση ή µη επανάληψη τους , καθώς και για την άρση 

των συνεπειών τους. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου µε το πρόσωπο 

που είναι αρµόδιο ή υπεύθυνο που διέπραξε τις απαγορευµένες πράξεις69. 

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως στην Ευρώπη, το 40-75% των γυναικών και ένα 13-31% 

των ανδρών υφίστανται κάποια µορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασιακή τους ζωή 

χωρίς όµως απαραίτητα αυτό να καταγράφεται ή να αντιµετωπίζεται. Η σεξουαλική 

παρενόχλησή αποτελεί ένα από τα πιο καταστροφικά εµπόδια στην ανέλιξη των γυναικών στον 

εργασιακό τους χώρο και έχει συνδεθεί µε πολύ αρνητικές επιπτώσεις όπως συχνές απουσίες, 

έλλειψη εργασιακής ικανοποίησης, χαµηλή αποδοτικότητα, στρες και επαγγελµατική 

εξουθένωση70.  
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Αν και το φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι υπαρκτό, ωστόσο δεν φαίνεται να  

αντιµετωπίζεται επαρκώς ούτε από τις/τους εργαζόµενες/ους, ούτε από τους εργοδότες 

διαιωνίζοντας έτσι ένα µεγάλο πρόβληµα στον εργασιακό χώρο. Η σεξουαλική παρενόχληση 

είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παράλληλα 

παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης.  Αποτελεί δε, ιδιαίτερα στο χώρο της εργασίας, µία 

σχετικά συχνή, προσβολή εις βάρος των εργαζοµένων και κυρίως των γυναικών. Αναφέρεται 

πως στην Αµερική ένα 40-75% των γυναικών και ένα 13-31% των ανδρών υφίστανται κάποια 

µορφή σεξουαλικής παρενόχλησης. Η σεξουαλική παρενόχληση συνιστούσε για δεκαετίες - και 

εν µέρει συνεχίζει να συνιστά - µία υπαρκτή αλλά αθέατη κατάσταση, η οποία θεωρείται και  

αντιµετωπίζεται ως ένα ταµπού.. Στο χώρο  εργασίας το φαινόµενο αυτό είχε ως συνέπεια τη 

θυµατοποίηση των εργαζόµενων και κυρίως των γυναικών, οι οποίες αφενός υφίσταντο µία 

άνιση µεταχείριση και αφετέρου αποσιωπούσαν το γεγονός, φοβούµενες κυρίως το διασυρµό 

και την κοινωνική κατακραυγή, αλλά και την επιδείνωση των εργασιακών τους συνθηκών71. 

 Η διοίκηση της επιχείρησης, τις περισσότερες φορές δεν αντιλαµβάνεται το γεγονός, ενώ 

ακόµη και στις περιπτώσεις που η παρενόχληση γίνεται αντιληπτή, δεν λαµβάνονται δραστικά 

µέτρα υπέρ του θύµατος,  Οι συνάδελφοι  των θυµάτων σεξουαλικής παρενόχλησης ή µάρτυρες 

περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης αν και αντιλαµβάνονται σε αρκετές περιπτώσεις το 

περιστατικό, δεν αντιδρούν. Η παρενόχληση έχει σοβαρές επιπτώσεις, οι οποίες µπορεί να 

λάβουν  τη µορφή µειωµένης αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας, ενίσχυσης της 

επικριτικής στάσης απέναντι στον εργοδότη και έλλειψης εµπιστοσύνης προς αυτόν, 

γενικότερης αίσθησης ανασφάλειας, αύξησης των προβληµάτων συνεργασίας, υψηλού 

ποσοστού απουσίας λόγω ασθένειας, καταχρήσεων, φυγής του προσωπικού, γενικότερης 

αίσθησης δυσφορίας, µεγέθυνσης µικροπροβληµάτων και συνέχισης της αναζήτησης νέων 

εξιλαστήριων θυµάτων72.  

Υπάρχουν επίσης αρνητικές συνέπειες της σεξουαλικής παρενόχλησης και για τους 

εργοδότες. Αυτή έχει άµεση επίπτωση στην αποδοτικότητα της επιχείρησης της οποίας το 

προσωπικό επιζητά τη λήψη άδειας λόγω ασθενείας ή παραιτείται της εργασίας του λόγω 

σεξουαλικής όχλησης καθώς και στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης  
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όπου η παραγωγικότητα των εργαζοµένων µειώνεται λόγω του γεγονότος ότι βρίσκονται 

υποχρεωµένοι να εργάζονται σε περιβάλλον στο οποίο δεν γίνεται σεβαστή η ακεραιότητα 

του ατόµου. Όσον αφορά το κόστος της παρενόχλησης, οι υπολογισµοί που έγιναν δείχνουν 

τελείως διαφορετικά αποτελέσµατα. Σε γενικές γραµµές, η παρενόχληση στο χώρο εργασίας 

µπορεί να έχει κόστος υπό µορφή µειωµένης αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, αύξησης 

των απουσιών λόγω ασθενείας και φυγής του προσωπικού. Εδώ µπορεί να προστεθεί και το 

κόστος υπό µορφή  επιδείνωσης της ποιότητας και της εικόνας της επιχείρησης καθώς και 

απώλειας πελατών. Σε κοινωνικό επίπεδο η παρενόχληση µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 

κόστους, µεταξύ άλλων, για παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας, απουσίες λόγω 

ασθενείας και πρόωρη συνταξιοδότηση.  

Εκτιµάται ότι µια στις τρεις γυναίκες παγκοσµίως θα υποστεί κάποια µορφή διάκρισης µε 

βάση το φύλο, στη διάρκεια της ζωής της. Παρά τις προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα και 

τη δέσµευση της πλειοψηφίας των κρατών να καταπολεµήσουν τις διακρίσεις κατά των 

γυναικών, όπως µέσω της επικύρωσης του Συµφώνου για την Καταπολέµηση Όλων των ∆ια-

κρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), οι γυναίκες παραµένουν θύµατα βίας και διάκρισης 

σε όλες τις περιοχές του κόσµου. Η βία κατά των γυναικών παίρνει διάφορες µορφές και 

συµπεριλαµβάνει – µεταξύ άλλων – τη βία στο σπίτι, το βιασµό, το trafficking κοριτσιών και 

γυναικών και την εξαναγκαστική πορνεία. Η βία κατά των γυναικών είναι πολύπλευρη και 

συνδέεται µε τις ανισότητες στους ρόλους των δύο φύλων και στις κοινωνικο-οικονοµικές 

δοµές εξουσίας, τόσο στη δηµόσια, όσο και στην ιδιωτική σφαίρα. Η βία ενδυναµώνει και 

διαιωνίζει την ανισότητα των φύλων73. Έτσι, η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα βασικό 

θέµα για τη µελέτη της ανισότητας και των διακρίσεων µε βάση το φύλο, όπως και για τη 

µελέτη βασικών αναπτυξιακών ζητηµάτων, όπως η υγεία και η φτώχεια. Η βία κατά των 

γυναικών παίρνει διάφορες µορφές και συµπεριλαµβάνει – µεταξύ άλλων – τη βία στο σπίτι, 

το βιασµό, το trafficking κοριτσιών και γυναικών και την εξαναγκαστική πορνεία. 

 

Η βία κατά των γυναικών είναι πολύπλευρη και συνδέεται µε τις ανισότητες στους ρόλους των 

δύο φύλων και στις κοινωνικο-οικονοµικές δοµές εξουσίας, τόσο στη δηµόσια, όσο και στην 

ιδιωτική σφαίρα. Η βία ενδυναµώνει και διαιωνίζει την ανισότητα των φύλων. Έτσι, η βία κατά 

των γυναικών αποτελεί ένα βασικό θέµα για τη µελέτη της ανισότητας και των διακρίσεων µε 

βάση το φύλο, όπως και για τη µελέτη βασικών αναπτυξιακών ζητηµάτων, όπως η υγεία και η 
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φτώχεια. Πολλές µελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες απειλούνται ιδιαιτέρως από τη βία στο χώρο 

εργασίας.  

Μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση της Ζωής και της Εργασίας έδειξε ότι 

ανάµεσα στις 31 Ευρωπαϊκές χώρες υπό µελέτη, συµπεριλαµβανοµένων των 27 Κρατών 

Μελών της Ε.Ε., οι εργαζόµενες γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειµένες στον εκφοβισµό 

(bullying) στο χώρο εργασίας, σε σηµαντικό βαθµό σε σχέση µε τους άνδρες συναδέλφους 

τους. Η διαφορά είναι ακόµα µεγαλύτερη στην περίπτωση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

όπου 3 φορές περισσότερες γυναίκες εργαζόµενες αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική 

παρενόχληση τους τελευταίους 12 µήνες, σε σχέση µε τους άνδρες συναδέλφους τους. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό. Κατ’ αρχήν οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε πολλά 

επαγγέλµατα «υψηλού-κινδύνου» όπως η διδασκαλία, η κοινωνική εργασία, η νοσηλευτική και 

άλλα επαγγέλµατα υγείας, εργασία σε τράπεζες, καταστήµατα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και 

εργοστάσια. Ο συνεχής διαχωρισµός των γυναικών σε δουλειές χαµηλής αµοιβής και κύρους 

επίσης συνεισφέρει στο πρόβληµα. Τέλος, διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται µε την 

εργασία συνδέονται µε περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Αυτοί περιλαµβάνουν τις δύσκολες 

συνθήκες εργασίας (υπερβολικός φόρτος εργασίας, γρήγοροι ρυθµοί δουλειάς κ.λ.π.), διάφορες 

παραµέτρους του πλαισίου εργασίας (µείωση µισθών, έλλειψη στήριξης από τους εργοδότες 

κ.λ.π.) και κάποια στοιχεία που συνδέονται µε την οργάνωση της εργασίας (διοικητικές µέθοδοι 

που ευνοούν τον ανταγωνισµό των εργαζοµένων, κ.λ.π.)74. 

Ως κανόνας οι γυναίκες αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των θυµάτων σεξουαλικής 

παρενόχλησης, χωρίς να αποκλείεται η θυµατοποίηση και των ανδρών, σε µικρότερο όµως 

βαθµό.  Από σχετικές έρευνες που έγιναν σε 11 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προέκυψε ότι το 30%-50% των εργαζοµένων γυναικών υπήρξαν θύµατα σεξουαλικής 

παρενόχλησης, ενώ µόλις 10% των ανδρών75.  

 

Πέρα από το γεγονός όµως ότι αποτελεί ένα ζήτηµα ταµπού, υπάρχει και το µεγάλο θέµα της 

άγνοιας για το τι είναι ή τι συνιστά πραγµατική θεατή, αισθητή ή και αθέατη σεξουαλική 

παρενόχληση. Έτσι προκύπτει η πρώτη και άµεση ανάγκη εξήγηση και νοµική ερµηνεία της 

σεξουαλικής παρενόχλησης και πώς µπορεί κάποιος/α να την αναγνωρίσει και να την 
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προσδιορίσει πριν προχωρήσει στην αντιµετώπιση της όταν το φαινόµενο υπάρχει και 

εξελίσσεται76.  

 Η σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση βάσει φύλου µπορεί να εκδηλωθεί µε διάφορους 

τρόπους, όπως, για παράδειγµα: 

Συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόµενη στο φύλο, εκφραζόµενη µε πράξεις: 

• Ανεπιθύµητα ή και προσβλητικά αγγίγµατα, θωπείες ή φιλιά σε οποιοδήποτε µέρος 

του σώµατος. 

• Αχρείαστη οικειότητα.  

• Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, εντός ή/και εκτός εργασίας. 

• Συµπεριφορά που µπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκηµα µε βάση τον Ποινικό Κώδικα, 

όπως, για παράδειγµα, κοινή επίθεση, άσεµνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεµνη 

επίθεση εναντίον άντρα κ.ο.κ. 

 

Συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόµενη στο φύλο, εκφραζόµενη µε λόγια: 

• Ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια ή «αστεία». 

• Ανεπιθύµητες προσκλήσεις για ραντεβού ή για σεξουαλική επαφή. 

• ∆ιεισδυτικές ερωτήσεις αναφορικά µε την προσωπική ζωή ή το σώµα και σεξουαλικά 

υπονοούµενα. 

• Προφορικά ερωτόλογα και ενοχλητικό φλερτάρισµα. 

• Προσβολές ή πειράγµατα σε σχέση µε το φύλο ή/και το σεξουαλικό 

προσανατολισµό. 

 

Συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόµενη στο φύλο, µη εκφραζόµενη µε λόγια: 

• Επίµονα κοιτάγµατα ή πρόστυχες χειρονοµίες και νοήµατα µε τα µάτια, χέρια, 

γλώσσα, σφυρίγµατα κ.ο.κ. 

• Μηνύµατα µέσω κινητών τηλεφώνων µε προσβλητικό περιεχόµενο. 

• Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών κ.ο.κ. σεξουαλικού 

περιεχοµένου, µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο. 

• Γραπτά ερωτόλογα.  
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Σίγουρα λοιπόν δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση ένα αθώο κοµπλιµέντο, ή η εκδήλωση 

ειλικρινούς και αγνού ενδιαφέροντος προς το άλλο φύλο. Παρενόχληση σηµαίνει ότι η 

πιεστική συµπεριφορά κάποιου, που ασκεί εξουσία πάνω στον/στην εργαζόµενο/η, είναι 

τέτοια που δηµιουργεί µία κατάσταση δυσφορίας για το θύµα, που θίγει την προσωπική του 

υπόσταση και αξιοπρέπεια και κάνει την επαγγελµατική του ζωή δύσκολη77.  

Από σχετικές µε το θέµα έρευνες φαίνεται ότι στο 50% των περιπτώσεων, ο δράστης είναι 

οµόβαθµος µε το θύµα, ενώ σε 30% ο δράστης είναι ο προϊστάµενος ή ιεραρχικά ανώτερος.  

Εν πάση περιπτώσει, ο βαθµός σοβαρότητας της σεξουαλικής παρενόχλησης από τους 

διευθυντές ή προϊστάµενους κρίνεται συνήθως αυξηµένος, καθώς εµπεριέχει συχνά τον 

εξαναγκασµό, ή τον «ηθικό εκβιασµό», όπου η συµµόρφωση του θιγόµενου ατόµου µε τα 

σεξουαλικά αιτήµατα του δράστη γίνεται κριτήριο για την µη βλαπτική µεταβολή των 

συνθηκών εργασίας του πρώτου ή/και την εκχώρηση εργασιακών προνοµίων και ωφελειών. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του θύµατος είναι τα ακόλουθα: 

• Το θύµα ανήκει σε µια από τις εξής οµάδες – νέες, άγαµες και διαζευγµένες γυναίκες, 

γυναίκες χωρίς παιδιά, γυναίκες που είναι σχετικά νέες στην εργασία ή που 

βρίσκονται σε περίοδο δοκιµασίας ή έχουν προσωρινή σύµβαση εργασίας, καθώς και 

εργαζόµενες σε µη παραδοσιακές για το φύλο τους εργασίες, γυναίκες µε χαµηλή 

αυτοεκτίµηση. 

• Το θύµα γίνεται ευερέθιστο και νευρικό. 

• Το θύµα παρουσιάζει συµπτώµατα κατάθλιψης ή άλλα συµπτώµατα που συνδέονται 

µε το άγχος. 

• Το θύµα ζητά συχνά άδεια ασθενείας ή/και επηρεάζεται η ποιότητα της εργασίας του. 

• Το θύµα αναγκάζεται να εγκαταλείψει την εργασία του. 

• Προηγούµενες καταγγελίες ή αναφορές από άλλες συναδέλφους για παρόµοια 

περιστατικά εναντίον του ίδιου δράστη78. 

  

Οι εργοδότες οφείλουν να υιοθετήσουν πολιτικές πρόληψης και καταστολής της σεξουαλικής 

παρενόχλησης. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να περιλαµβάνουν:  

                                                           
77

 Πηλαβάκη,Α & ∆ιοµήδους, ∆ (2007) για ΤΙΣΙΜ-∆ΕΟΚ. «Σεξουαλική Παρενόχληση στον Εργασιακό Χώρο – 

Ένας Αθέατος Εφιάλτης» 

 
78

 Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως(2007). ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 



 

 66

- Μια ρητή δέσµευση για εξάλειψη και αποτροπή της σεξουαλικής παρενόχλησης και µια    

ρητή απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης.  

- Έναν ορισµό της σεξουαλικής παρενόχλησης..  

- Μια εξήγηση των κυρώσεων (συµπεριλαµβανόµενης της απόλυσης) που θα επιβάλει ο 

εργοδότης για επιβεβαιωµένα περιστατικά παρενόχλησης.  

- Μια αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής παραπόνων εκ µέρους των 

εργαζοµένων.  

- Μια διακήρυξη ότι όποιος/α αποδειχθεί ένοχος/η για παρενόχληση θα υπόκειται σε 

άµεσες και κατάλληλες πειθαρχικές κυρώσεις. 

- Μια διακήρυξη σχετικά µε την παρενόχληση από τρίτα άτοµα, όπως πελάτες κλπ. 

- Επιπλέον πηγές ή αρµόδια άτοµα διαθέσιµα για υποστήριξη και συµβουλευτική 

- Μια ρητή δέσµευση να παραµένουν όλα τα παράπονα και οι διαδικασίες για παρενόχληση 

εµπιστευτικά. 

- Παροχές για εκπαίδευση των εργαζοµένων σε όλα τα επίπεδα...  

- Πολιτικές κατά των αντιποίνων σε όσους καταγγέλλουν την παρενόχληση και τους 

µάρτυρες  

- Πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να υιοθετούνται κατόπιν διαπραγµάτευσης και    

διαβούλευσης µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων79. 

 

Η εξάλειψη των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης µε θύµατα τις εργαζόµενες 

γυναίκες στο χώρο εργασίας πρέπει να είναι ένας σαφής και ρητά διατυπωµένος στόχος κάθε 

επιχείρησης η οποία προτίθεται να προσφέρει σε όλες και όλους τους εργαζόµενους της, ένα 

περιβάλλον εργασίας το οποίο καλλιεργεί τον σεβασµό και την εκτίµηση µεταξύ των 

εργαζοµένων. Συνιστά διάκριση στο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από ανώτερα 

στην ιεραρχία στελέχη, και συχνά οδηγεί τις γυναίκες είτε σε παραίτηση είτε τις υποχρεώνει 

στο να υπόκεινται σε συµπεριφορές οι οποίες επηρεάζουν την καλή ψυχολογική τους 

κατάσταση και την εργασιακή τους απόδοση. Κάθε επιχείρηση οφείλει να λάβει 

συγκεκριµένα µέτρα (διαδικασίες παραπόνων και υποστήριξης των θυµάτων) τα οποία θα 

καθιστούν σαφές ότι δεν θα επιτρέψει τέτοιου τύπου συµπεριφορές στο χώρο εργασίας. 

 

Τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κύπρο στη Στρατηγική προώθησης της ισότητας 

ανδρών και γυναικών εξαιρετική και εξέχουσα προτεραιότητα αποδίδεται στο κρίσιµο 

πρόβληµα της σεξουαλικής παρενόχλησης που ταλανίζει τις γυναίκες κατά συντριπτική 
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πλειοψηφία εργαζόµενες. Η προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα κατευθύνεται στο στόχο να 

καταστούν οι χώροι εργασίας και οι επιχειρήσεις «Καθαροί από τη σεξουαλική 

παρενόχληση». Σ’ αυτήν την πανευρωπαϊκή δράση ουσιαστικό ρόλο έχουν να 

διαδραµατίσουν τα ικανά και καταρτισµένα επαρκώς στελέχη των συνδικαλιστικών και 

εργοδοτικών οργανώσεων, αλλά και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων και οι 

Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας που έχουν διοριστεί για την πρακτική εφαρµογή του 

Νόµου για  την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, στον 

οποίο περιλαµβάνεται και η σεξουαλική παρενόχληση80.  

Η ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα δικαιώµατα τους, η ενθάρρυνση τους να µην 

ανέχονται τέτοια περιστατικά και η παροχή βοήθειας και στήριξης στα θύµατα σεξουαλικής 

παρενόχλησης είναι πολύ σηµαντικά εργαλεία στην καταπολέµηση του φαινόµενου. 

 

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι γονείς και 

ειδικότερα οι εργαζόµενες γυναίκες είναι  αυτό της συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας. 

Οι γυναίκες ενώ έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας, εν τούτοις δεν µειώθηκε η προσφορά 

τους στην οικογενειακή φροντίδα, µε ότι αυτό περιλαµβάνει. Όπως θα δούµε στη συνέχεια 

αυτό το πρόβληµα καθιστά τις γυναίκες πολύ ευάλωτες στην επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία και επιβάλλεται η άµεση λήψη µέτρων για επίλυση του. 

 

3.5 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα δίληµµα που αφορά 

στην κοινωνική πολιτική της. Από τη µια στοχεύει στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης 

προκειµένου να εξασφαλίσει συνεχή οικονοµική ανάπτυξη και από την άλλη να προωθήσει 

την κοινωνική ένταξη. Ωστόσο η επίτευξη του σκοπού αυτού προϋποθέτει την παροχή στους 

πολίτες τρόπων διευκόλυνσης για την εναρµόνιση των εργασιακών και των οικογενειακών 

υποχρεώσεών τους, ώστε να είναι σε θέση – πρωτίστως, οι γυναίκες – να εισέλθουν στην 

αγορά εργασίας. Είναι γεγονός ότι παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί ως προς την επίτευξη 
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µεγαλύτερης ισότητας µεταξύ των φύλων, οι γυναίκες εξακολουθούν να  βρίσκονται σε 

δυσµενέστερη θέση από τους άνδρες στην αγορά εργασίας81.  

 

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

δυναµικού και η βελτίωση της θέσης αρκετών εργαζοµένων γυναικών στην επαγγελµατική 

ιεραρχία αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια παράγοντες που σταδιακά υποσκάπτουν την 

έµφυλη κατανοµή των ρόλων και τις παραδοσιακές αλληλεξαρτήσεις της. Αδιαµφισβήτητα, η 

εµπλοκή των γυναικών στη σύγχρονη οικονοµική παραγωγή µε την αµειβόµενη 

επαγγελµατική απασχόληση ανατρέπει τη λεπτή παγιωµένη ισορροπία µεταξύ ιδιωτικού – 

γυναικείου χώρου και δηµόσιου – ανδρικού. Ενώ οι γυναίκες εντάσσονται ενεργά στην 

παραγωγική διαδικασία και συµµετέχουν εξίσου µε τους συντρόφους τους στον αγώνα του 

βιοπορισµού, δεν παρατηρείται ανάλογη συµµετοχή των ανδρών στις ευθύνες του σπιτιού.  

 

Οι άνδρες κατά κανόνα είναι απαλλαγµένοι από επίπονες και χρονοβόρες οικογενειακές 

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

γονέων, καθώς και η ενασχόληση µε τις οικιακές εργασίες. Επικεντρώνονται στην 

επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και επιτυχία, µε αποτέλεσµα να κατακτούν συχνότερα από 

τις γυναίκες, υπεύθυνες και ανώτερες ιεραρχικά θέσεις. Αντιθέτως οι γυναίκες στην 

προσπάθεια τους να ανταποκριθούν επαρκώς σε όσα έχει καθιερωθεί να ονοµάζονται 

«οικογενειακά καθήκοντα», - τα οποία µεταφράζονται σε αυτονόητη γυναικεία απλήρωτη 

οικιακή εργασία - προσανατολίζονται εκ των πραγµάτων στην αναζήτηση άλλων µορφών 

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

έχει προοπτική κοινωνικής καταξίωσης, επαγγελµατικής εξέλιξης και καριέρας µε 

φιλόδοξους στόχους, και µερικές φορές αποσύρονται (εγκαταλείπουν) από την παραγωγική 

διαδικασία. ∆εν είναι τυχαίο το ό,τι ο γυναικείος πληθυσµός συχνά ωθείται σ αυτή τη λύση 

ανάγκης ευέλικτων µορφών εργασίας και µειωµένου ωραρίου αφού έτσι παρέχεται η 

δυνατότητα να συνδυαστεί η αµειβόµενη εργασία µε τη µη αµειβόµενη οικογενειακή εργασία  

την οποία οι καταναγκασµοί της πατριαρχικής κοινωνίας καθιστούν «υποχρεωτική» για τις 

γυναίκες82.  

 

Καθώς στόχος της ισότητας των ευκαιριών είναι η ενθάρρυνση µια πιο ισότιµης συµµετοχής 

των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, πρέπει να ενισχυθεί η παροχή τυπικής µέριµνας. Λόγω 

των δυσκολιών που συνεπάγεται ο συνδυασµός των απαιτήσεων της εργασίας και της 

                                                           
81

 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, 2009, Ισορροπία µεταξύ 
επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου – Επίλυση του διλήµµατος 
82
 Γκασούκα,Μ για Α.Σ ΕΛΑΝΗ. συγκριτική κοινωνική µελέτη για τις γυναίκες, 2006 

 



 

 69

οικογένειας είναι  γεγονός ότι οι οικογένειες αποκτούν λιγότερα παιδιά. Ο συνδυασµός της 

µείωσης των ποσοστών γεννητικότητας και της αύξησης του προσδόκιµου ζωής σηµαίνει ότι 

ο πληθυσµός της Ευρώπης γερνά. Ο διογκούµενος πληθυσµός των ηλικιωµένων ασκεί ήδη 

πιέσεις στα συστήµατα κοινωνικής στήριξης. Επιπλέον, οι οικογένειες επωµίζονται 

µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης για τη φροντίδα των ηλικιωµένων. Παρ’ όλα αυτά, σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, οι χώροι εργασίας, οι µηχανισµοί κοινωνικής πρόνοιας και οι 

πολιτικές απασχόλησης δεν επιτρέπουν εύκολα στους ανθρώπους να εργάζονται και 

ταυτόχρονα να φροντίζουν τις οικογένειές τους. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται στην έκθεση 

Kok µε τίτλο «Η αντιµετώπιση των προκλήσεων: η στρατηγική της Λισσαβόνας για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση», η οποία επιβάλλει λήψη µέτρων που «θα δώσουν την 

δυνατότητα στους εργαζόµενους να παραµένουν στην απασχόληση … ιδρύοντας δοµές µέσα 

στις οποίες οι εργαζόµενοι/ες θα µπορούν να συνδυάζουν τις επαγγελµατικές και τις µη 

επαγγελµατικές τους ευθύνες83». 

 

Οι πολιτικές της ΕΕ που αποσκοπούν στον συνδυασµό επαγγελµατικής και οικογενειακής 

ζωής έχουν σταδιακά µετατοπίσει το ενδιαφέρον τους από την ίση µεταχείριση γυναικών και 

ανδρών στην εργασία προς την ανάγκη αύξησης της απασχόλησης για τόνωση της 

οικονοµικής ανάπτυξης, τους τρόπους επίτευξης καλύτερης ισορροπίας µεταξύ 

επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής και, πιο πρόσφατα, προς τα µέσα ενθάρρυνσης της 

αύξησης των γεννήσεων. Την τελευταία δεκαετία ειδικότερα, οι πολιτικές αυτές 

επανασχεδιάστηκαν για να υπογραµµίσουν το γεγονός ότι η ισορροπία µεταξύ 

επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής, ο καταµερισµός της αµειβόµενης και άµισθης 

εργασίας βάσει φύλου και η αύξηση των γεννήσεων αποτελούν εξίσου σηµαντικούς τοµείς 

πολιτικής. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «οι πολιτικές συνδυασµού της 

επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής είναι βασικά µέσα αντιµετώπισης των 

µακροπρόθεσµων οικονοµικών και δηµογραφικών προκλήσεων και πρέπει, ως εκ τούτου, να 

ενισχυθούν ώστε µε τη σειρά τους να ενισχύσουν την ανάπτυξη»84. 

 

Τα πορίσµατα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 

∆ιαβίωσης και Εργασίας του 2010, υποδηλώνουν ότι τα οικογενειακά µοντέλα της Ευρώπης 

εµφανίζουν αξιοσηµείωτη πολυµορφία σε επίπεδο χωρών και οµάδων χωρών. Η συµβίωση 

ως ζευγάρι µε παιδιά είναι ο επικρατέστερος τρόπος οργάνωσης της ζωής µεταξύ των ατόµων 
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ηλικίας 35–49 ετών και παρουσιάζει διακρατικά τη µικρότερη διακύµανση. Ο φόρτος 

εργασίας στο νοικοκυριό επιµερίζεται κυρίως σε ευθύνες φροντίδας. Ο οικιακός χρόνος που 

αφιερώνεται στα παιδιά είναι πολύ µεγαλύτερος από τον χρόνο που αφιερώνεται στη  

φροντίδα των ηλικιωµένων και των συγγενών µε αναπηρία. Υπάρχουν σηµαντικές 

αποκλίσεις µεταξύ των ηλικιακών οµάδων και µεταξύ των φύλων όσον αφορά τον χρόνο που 

αφιερώνεται στην άµισθη εργασία και στην καθηµερινή ενασχόληση µε τη φροντίδα και τις 

οικιακές εργασίες. Τα άτοµα ηλικίας 35–49 ετών, κυρίως οι γυναίκες, επωµίζονται τον 

µεγαλύτερο άµισθο φόρτο εργασίας, ακολουθούµενα από τα άτοµα ηλικίας 25–34 ετών. 

Αντίθετα µε την περίπτωση των ανδρών, ο χρόνος που αφιερώνουν οι γυναίκες στην άµισθη 

εργασία και στην καθηµερινή ενασχόληση µε το νοικοκυριό δεν διαφέρει σηµαντικά µεταξύ 

των χωρών.  

 

Σύµφωνα µε έρευνα του Ευρωπαϊκού ιδρύµατος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

και εργασίας(2010), η απόσταση που χωρίζει τα δύο φύλα σχετίζεται µε τις αντιλήψεις για 

τους ρόλους των φύλων, µε την υποκειµενική αξιολόγηση της ανισότητας των φύλων στο 

σπίτι να είναι συνεπής µε την πραγµατική εικόνα: οι άνδρες επιβεβαιώνουν ότι κάνουν 

λιγότερα από το δίκαιο µερίδιό τους επί των οικιακών εργασιών και οι γυναίκες δηλώνουν ότι 

κάνουν περισσότερα από το δίκαιο µερίδιο που τους αντιστοιχεί. Σε γενικές γραµµές, οι 

Ευρωπαίοι είναι δυσαρεστηµένοι περισσότερο µε τον χρόνο που περνούν µε την οικογένειά 

τους και λιγότερο µε τον χρόνο που περνούν στην εργασία τους, καθώς προσαρµόζουν 

περισσότερο την οικογενειακή ζωή στις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις παρά το 

επαγγελµατικό τους πρόγραµµα στην οικογενειακή ζωή. Οι λόγοι για τους οποίους η 

ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής κρίνεται µη ικανοποιητική 

διαφέρουν ουσιαστικά από χώρα σε χώρα. Στις σκανδιναβικές χώρες, όπως και στη Γαλλία, η 

αδυναµία εξεύρεσης ικανοποιητικής ισορροπίας ανάµεσα στην προσωπική ζωή και την 

εργασία αποδίδεται στην έλλειψη χρόνου. Η εξισορρόπηση επαγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής φαίνεται να είναι ευκολότερη στις γερµανόφωνες και στις 

αγγλοσαξωνικές χώρες. Αυτό µπορεί να εξηγείται από τη µικρότερη αναλογία ζευγαριών µε 

διπλό εισόδηµα και εργαζόµενων ανύπαντρων µητέρων στις συγκεκριµένες χώρες. Η 

ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής εξαρτάται επίσης από τον αριθµό 

των παιδιών και την ηλικία τους. Η χρονική πίεση αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθµός των 

παιδιών και είναι εντονότερη για τους γονείς µε µικρά παιδιά85. Παρότι η φροντίδα των 

ηλικιωµένων συγγενών είναι λιγότερο διαδεδοµένη από τη φροντίδα των παιδιών, η εργασία 
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αυτή αποδεικνύεται εξίσου απαιτητική µε τη φροντίδα των παιδιών για όσους πρέπει να τη 

φέρνουν εις πέρας σε καθηµερινή βάση. 

 

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα το αίσθηµα του υπερβολικού φόρτου εργασίας είτε λόγω 

επαγγελµατικών είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων περιορίζει ουσιαστικά τον βαθµό 

ικανοποίησης από τη ζωή. Οι γυναίκες που εργάζονται εκτός σπιτιού και βιώνουν το 

πρόβληµα της σύγκρουσης εργασίας-οικογένειας τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιηµένες 

από τη ζωή τους σε σχέση µε τις γυναίκες που εργάζονται αποκλειστικά στο σπίτι. Η ανεργία, 

ωστόσο, είναι η παράµετρος µε τον πιο αρνητικό αντίκτυπο στον βαθµό ικανοποίησης από τη 

ζωή: ακόµη και όσοι αναφέρουν έντονη σύγκρουση µεταξύ επαγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από τη ζωή τους, και µάλιστα κατά 

πολύ, σε σχέση µε τους ανέργους. Αναφορικά µε τη σχέση εργασίας – οικογένειας 

διαπιστώνεται ότι:  

• Οι γυναίκες βιώνουν µεγαλύτερες δυσκολίες από τους άνδρες προκειµένου να 

συµφιλιώσουν την επαγγελµατική µε την ιδιωτική τους ζωή και,  

• Οι ευθύνες για οικογένεια και φροντίδα ακόµα δεν µοιράζονται δίκαια. Το καθήκον 

της φροντίδας των εξαρτωµένων µελών της οικογένειας το φέρουν ως επί το 

πλείστον οι γυναίκες. Πολύ περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες επιλέγουν να 

πάρουν γονική άδεια. Αυτό το γεγονός µαζί µε τη σχετική έλλειψη υποδοµών για 

τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωµένων, σηµαίνει ότι οι γυναίκες υποχρεώνονται 

συχνά να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας86.  

 

      Αυτές οι γενικές διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται και από πολλές έρευνες και µελέτες που έγιναν 

και στην Κύπρο. Η έλλειψη επαρκών δοµών φροντίδας ειδικότερα για τα βρέφη, το ωράριο 

λειτουργίας αυτών των δοµών, όπως και το ψηλό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

αναδεικνύονται ως σοβαροί ανασταλτικοί παράγοντες στην σταθερή πορεία της γυναίκας στον 

εργασιακό βίο. Συνήθως, οι αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις και ο άνισος καταµερισµός 

των ευθυνών στο σπίτι, υποχρεώνει συχνότερα τις γυναίκες από τους άντρες να επιλέγουν 

ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Στην Κύπρο, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται µε        

µερική απασχόληση (11,4% στο σύνολο των απασχολούµενων γυναικών) είναι αρκετά ψηλότερο 

από το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες (4,8%). Είναι αξιοσηµείωτο ότι το 2008 από το 

σύνολο των γυναικών που εργάζονταν µε µερική απασχόληση µόνο το 18% έκανε αυτή την       

επιλογή λόγω φροντίδας παιδιών ή ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες, ενώ ένα άλλο 40% δήλωσε ως 

λόγο επιλογής της µερικής απασχόλησης, άλλους οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους. 
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Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια πηγή, το 12,1% του συνόλου του αδρανούντος γυναικείου 

πληθυσµού δηλώνει ως λόγο αδράνειας τη φροντίδα παιδιών ή ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες και 

µόνο το 4,5% για άλλους οικογενειακούς/ προσωπικούς λόγους. Εντελώς διαφορετική εικόνα 

παρουσιάζει η ηλικιακή οµάδα 55-64 ετών όπου το ποσοστό αδράνειας λόγω φροντίδας παιδιών 

ή ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες ανέρχεται στο 36.5%, γεγονός που καταδεικνύει ότι η σχετικά 

χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση αυτής της ηλικιακής οµάδας εν µέρει 

οφείλεται στην ανάληψη αυξηµένων υποχρεώσεων φροντίδας µελών της οικογένειας (εγγόνια 

και ηλικιωµένους γονείς) 87.  

 

      Με βάση ειδική έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, µε θέµα τη συµφιλίωση της 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής που διεξήχθη το 2005 στα πλαίσια της Έρευνας 

Εργατικού ∆υναµικού, προέκυψε ότι:   

− Το 50% των απασχολούµενων αντρών µε παιδί µέχρι 14 ετών δήλωσε ότι η φροντίδα 

των παιδιών προσφέρεται από το σύντροφο που ζει στο ίδιο νοικοκυριό σε αντίθεση 

µε το 7% των γυναικών, αντίστοιχα.  

− Το 40% των απασχολούµενων ηλικίας 25-34 ετών µε παιδί µέχρι 14 ετών αναθέτει 

τη φροντίδα των παιδιών σε συγγενείς/γείτονες/φίλους (χωρίς αµοιβή)88, το 25% σε 

σύντροφο που ζει στο ίδιο νοικοκυριό και το 27% σε σταθµούς ή φροντιστές/στριες 

(µε αµοιβή). 

− Το 43% των πλήρως απασχολούµενων γυναικών που επιπλέον έχουν την ευθύνη να 

φροντίζουν παιδία ή/και ενήλικες θα ήθελαν να εργάζονται λιγότερο, ενώ µόνο το 

4% των γυναικών µε µερική απασχόληση θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο. 

− Το 49% των απασχολούµενων γυναικών ηλικίας 25-34 ετών µε ευθύνες φροντίδας 

παιδιών ή/και ενηλίκων θα ήθελαν να εργάζονται λιγότερο σε αντίθεση µε το 24% 

των γυναικών ηλικίας 45-54 ετών. 

− Το 31% των απασχολούµενων έχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης της ώρας 

έναρξης/ λήξης του εργασιακού τους ωραρίου (κατά τουλάχιστο µία ώρα) για 

οικογενειακούς λόγους ενώ το 18% έχει τη δυνατότητα απουσίας µίας ή 

περισσότερων ηµερών χωρίς να γίνεται χρήση της άδειας διακοπών89.  

 Η σχέση οικογένειας και εργασίας καλύπτει µια διάσταση βαθιά κοινωνική, πολιτιστική, 

οικονοµική και πολιτική. Η συµφιλίωση της οικογένειας µε την εργασία, ή όπως έχει 
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µετεξελιχθεί ό όρος τα τελευταία χρόνια, η «εξισορρόπηση της ζωής µε την εργασία» 

(work-life balance) έχει αποκτήσει πλέον βαρύνουσα σηµασία στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές κοινωνίες, στο πλαίσιο των οποίων βρίσκεται υπό διαµόρφωση το 

απαραίτητο σχετικό θεσµικό πλαίσιο σε εναρµόνιση µε τις Συστάσεις και Οδηγίες της 

ΕΕ. Στις νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν στη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας 

εµπίπτουν όλες εκείνες οι διατάξεις, οι οποίες, άµεσα και έµµεσα, υποβοηθούν τους 

εργαζόµενους και κυρίως τις εργαζόµενες να συνδυάζουν την αµειβόµενη απασχόληση 

µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Σε αυτές περιλαµβάνεται η νοµοθεσία που έχει 

ως στόχο την προστασία της οικογένειας και της µητρότητας, η νοµοθεσία που προάγει 

την ισότητα των δύο φύλων, η νοµοθεσία για την παροχή φύλαξης και φροντίδας σε 

εξαρτηµένα άτοµα, η νοµοθεσία για την ευελιξία του χρόνου και των µορφών 

απασχόλησης, καθώς και για την παροχή διαφόρων µορφών αδείας, η νοµοθεσία που 

κατοχυρώνει την παροχή διαφόρων επιδοµάτων, όπως και η νοµοθεσία που αφορά στα 

ωράρια λειτουργίας της κοινωνικής υποδοµής της χώρας. Ένα ευρύτατο φάσµα θεσµικών 

προβλέψεων καλύπτεται µε τον τρόπο αυτό οι οποίες συµπληρώνονται και από τις 

διατάξεις των συλλογικών συµβάσεων εργασίας τόσο του ιδιωτικού όσο και του 

δηµόσιου τοµέα. Κοινό τόπο για το σύνολο των κρατών- µελών θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι αποτελούν οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνουν τα εξής90:  

- Άδεια µητρότητας: αφορά άδεια που λαµβάνεται µετά τον τοκετό και της οποίας η χρονική 

διάρκεια και το επίπεδο αποζηµίωσης ποικίλει από χώρα σε χώρα  

- Γονική άδεια : Εδώ το είδος, η διάρκεια και η πληρωµή ποικίλουν όπως επίσης και οι 

πολιτικές κατά την υιοθέτησή της ,καθώς κάποιες χώρες έχουν θεσπίσει ειδικά κίνητρα για 

την ανάληψή της κι από τους δύο γονείς  

- Άδεια υιοθεσίας  

- Άδεια έκτακτης ανάγκης  

- Εκπαιδευτική άδεια  

- Επιδοτούµενη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας: κι εδώ υπάρχει ποικιλία κατά την 

εφαρµογή, καθώς λαµβάνει από παραδοσιακές µέχρι πολύ καινοτόµες µορφές (όπως 

χρηµατικό επίδοµα σε γονείς που φροντίζουν οι ίδιοι τα παιδιά τους91. 

 

Η ΕΕ επιχείρησε να εξετάσει το ζήτηµα του συνδυασµού της επαγγελµατικής και της 

οικογενειακής ζωής στην εκάστοτε χάραξη πολιτικής. Στην Πράσινη Βίβλο του 2005, η 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει: «Εάν η Ευρώπη επιθυµεί να ανατρέψει αυτή τη φθίνουσα 

δηµογραφική τάση θα πρέπει οι οικογένειες να ενθαρρύνονται από κρατικές πολιτικές που να 

επιτρέπουν στις γυναίκες και στους άνδρες να συµφιλιώνουν την οικογενειακή και την 

επαγγελµατική τους ζωή». Η πείρα καταδεικνύει ότι όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν 

οικογενειακές πολιτικές, οι συγκεκριµένες ανάγκες των οικογενειών γίνονται περισσότερο 

εµφανείς –ιδίως όσον αφορά τα ζητήµατα της φροντίδας των παιδιών, της γονικής άδειας και 

της άδειας για την φροντίδα ηλικιωµένων συγγενών. Ωστόσο, οι ειδικές οικογενειακές 

πολιτικές θεωρούνται ότι υπάγονται στην αρχή της επικουρικότητας και, εποµένως, 

αποτελούν µέληµα των επιµέρους κρατών µελών. Ως εκ τούτου, οι οικογενειακές πολιτικές 

δεν αναφέρονται ρητά σε καµία από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και, έτσι, κανένα βασικό 

πρόγραµµα για την οικογενειακή πολιτική δεν συµπεριλήφθηκε, για παράδειγµα, στην 

ατζέντα για την κοινωνική πολιτική του 2000 ή στην ανακοίνωση για την κοινωνική ατζέντα 

του 2005 της Επιτροπής92. 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δικαίωµα συνδυασµού οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

αναγνωρίζεται από το ίδιο το Σύνταγµα ως αναφαίρετο δικαίωµα όλων των εργαζοµένων 

µόνο στην Πορτογαλία και σε καµία άλλη χώρα. Στην Ιταλία και Ισπανία υπάρχει σχετικός 

νόµος για την συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Στην Ιταλία ο νόµος 

53/2000 της 8ης Μαρτίου σχετικά µε τη γονική άδεια για το συνδυασµό του χρόνου εργασίας 

και της ζωής εκτός εργασίας και στην Ισπανία ο νόµος 39/1999 της 5ης Νοεµβρίου σχετικά 

µε την προώθηση του συνδυασµού της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των 

εργαζοµένων. Σε αρκετές άλλες χώρες, όπως στην Αυστρία, τη ∆ανία, τη Φινλανδία, την 

Πορτογαλία και τη Σουηδία δεν υπάρχουν ειδικοί νόµοι για το συνδυασµό οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής. Ωστόσο, έχουν θεσπιστεί νόµοι, όπως για παράδειγµα σχετικά µε τις 

ίσες ευκαιρίες, τη γονική άδεια, την ίση µεταχείριση κατά την πρόσβαση στην εργασία, την 

άδεια µητρότητας κλπ. Πρόκειται για νόµους οι οποίοι περιλαµβάνουν τόσο τον συνδυασµό 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής όσο και διάφορα άλλα θέµατα σχετικά µε τους όρους 

εργασίας γυναικών και ανδρών. Εκτός όµως από την κοινή νοµοθεσία που συναντάται στο 

σύνολο των χωρών ορισµένες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προβεί σε κάποιες πρόσθετες 

ρυθµίσεις οι οποίες θα µπορούσαν να φανούν αρκετά ευνοϊκές στο στόχο της εναρµόνισης 

οικιακής και εργασιακής ζωής. Για παράδειγµα:  
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- Ευνοϊκές ρυθµίσεις των γονεϊκών αδειών. Στην Ιταλία για παράδειγµα, ο πατέρας 

δικαιούται επιπλέον άδεια αν κάνει αυτός αποκλειστική χρήση της γονεϊκής άδειας, ενώ σε 

άλλες χώρες υπάρχει το δικαίωµα διαµοιρασµού της άδειας µεταξύ των δύο γονέων  

- Εφαρµογή της τηλεργασίας: Στην Ιταλία όπως και σε άλλες χώρες εφαρµόζεται πιλοτικά η 

εφαρµογή της τηλεργασίας 2 µε 3 φορές την εβδοµάδα  

- Εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης  

- Ευέλικτη ρύθµιση ωραρίων: Στην Ολλανδία από το 2000 ισχύει νόµος κατά τον οποίο οι 

εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να αυξοµειώνουν τις ώρες τους ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα 

τους.  

- Αύξηση των δοµών παροχής φροντίδας µε τη δηµιουργία παιδικών σταθµών µέσα ή κοντά 

στις επιχειρήσεις  

- Παροχή συµβουλευτικής και στήριξης για θέµατα που αφορούν την υγεία και την φροντίδα 

των παιδιών ή άλλα προσωπικά προβλήµατα των εργαζοµένων  

- Άδειες απουσίας πέραν των προβλεπόµενων93  

Ανατρέχοντας στη νοµοθεσία, διαπιστώνει κανείς ότι σε κοινοτικό επίπεδο υπάρχουν αρκετές 

διατάξεις που αφορούν στη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Παρόλα 

αυτά η διάσταση του προσωπικού χρόνου δεν συµπεριλαµβάνεται στις υπάρχουσες 

διατάξεις94. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι -σε µικροοικονοµικό επίπεδο- οι πολιτικές 

προσωπικού που εµπεριέχουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων είναι ωφέλιµες όχι µόνο 

για τους/τις εργαζόµενους/ες, αλλά και για τους/τις εργοδότες/τριες, αφού συµβάλλουν στη 

µείωση των απουσιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας - ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και γενικότερα, της ευρύτερης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης, 

σε µακροοικονοµικό επίπεδο, η ενδυνάµωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας 

µε την καταπολέµηση των έµφυλων ανισοτήτων καθώς και µε την καλύτερη εξισορρόπηση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής κρίνεται ως απαραίτητη, προκειµένου να 

αµβλυνθούν οι συνέπειες των δηµογραφικών εξελίξεων που προκαλούν µείωση του 

εργατικού δυναµικού και έλλειψη δεξιοτήτων σε πολλά επαγγέλµατα και κλάδους της 

οικονοµίας. Έτσι λοιπόν εάν η άνιση µέχρι τις µέρες µας κατάσταση των γυναικών και στο 

εσωτερικό της οικογένειας δεν αλλάξει, αν όπως πολύ σωστά λέγεται δεν ανθίσει και στο 

εσωτερικό της οικογένειας η δηµοκρατία, οι όποιες κατακτήσεις των γυναικών στη δηµόσια 

σφαίρα θα παραµένουν υποθηκευµένες95.   

                                                           
93
 Α.Σ ΕΛΑΝΗ. συγκριτική κοινωνική µελέτη για τις γυναίκες, 2006 

 
94

 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΖΕΥΞΗ»2007- «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ», εκπονήθηκε στο πλαίσιο ∆ράσης 2 
του έργου «∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. 
95

 Α.Σ ΕΛΑΝΗ. συγκριτική κοινωνική µελέτη για τις γυναίκες, 2006 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται καλές πρακτικές άλλων χώρων για τη 

συµφιλίωση οικογένειας κι εργασίας στην E.E.   

 

Ενδεικτικός κατάλογος καλών πρακτικών για τη συµφιλίωση  

οικογένειας κι εργασίας στην E.E. 

Είδος καλής πρακτικής Χώρα 

Νόµος 53/2000 «∆ιατάξεις για την προστασία της µητρότητας και της πατρότητας, 

για το δικαίωµα στη φροντίδα και επιµόρφωση, και για τον συντονισµό των ωραρίων 

των πόλεων» 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

Νόµος και συµφωνία-πλαίσιο για την πειραµατική εφαρµογή της 

τηλεργασίας στη δηµόσια διοίκηση 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

∆ηµιουργία παρατηρητηρίου για την ευελιξία της εργασίας, το 

οποίο παρακολουθεί τις επιπτώσεις των µέτρων ευελιξίας, από την άποψη του φύλου 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

Παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους εργαζόµενους που έλαβαν 

άδεια µακράς διαρκείας για τη φροντίδα εξαρτηµένων συγγενών, 

προκειµένου να διευκολυνθεί η επιστροφή τους στην αγορά 

εργασίας 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

∆ιοργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης στις ίσες ευκαιρίες και 

ευαισθητοποίησης για όσους συµµετέχουν στις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις, από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 

εργαζοµένων και εργοδοτών 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

«Πρόγραµµα πίστωσης χρόνου» που καθιερώθηκε µε την Εθνική Συλλογική 

Συµφωνία 2001-2002 

ΒΕΛΓΙΟ 

Οργανισµοί ισότητας, οι οποίοι –µεταξύ άλλων- δικαιούνται να 

υπερασπίσουν δικαστικώς το δικαίωµα των εργαζοµένων να 

συνδυάζουν αρµονικά την οικογενειακή και επαγγελµατική τους 

ζωή, στην περίπτωση που αυτό παραβιαστεί 

∆ΑΝΙΑ & 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

ΠΗΓΗ: TMHMA EΡΓΑΣΙΑΣ ΥΕΚΑ(2009), ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ 

 

Μια καλή εξισορρόπηση της εργασίας µε την ιδιωτική ζωή τόσο για τις γυναίκες όσο και για 

τους άνδρες εξαρτάται από τη σύγχρονη οργάνωση της εργασίας, τη διαθεσιµότητα  

οικονοµικά προσιτών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και από έναν πιο ισόρροπο επιµερισµό 

των οικογενειακών ευθυνών και των οικιακών καθηκόντων. Η δυνατότητα συµφιλίωσης 

µεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής έχει άµεσο αντίκτυπο στην απασχόληση και τις 

θέσεις των γυναικών στην αγορά εργασίας, τις αποδοχές και την οικονοµική τους 

ανεξαρτησία σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους. Μια βασική πρόκληση είναι η εστίαση 

σε πολιτικές και κίνητρα που θα ενθαρρύνουν και θα επιτρέψουν στους άνδρες να αναλάβουν 
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περισσότερες ευθύνες φροντίδας και οικογενειακής µέριµνας. Οι πολιτικές πρέπει επίσης να 

λαµβάνουν υπόψη τον αυξανόµενο αριθµό µονογονεικών νοικοκυριών, των οποίων 

επικεφαλής είναι κυρίως γυναίκες96. 

 

Τα µέτρα ισορροπίας του επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου µπορούν να µειώσουν 

σηµαντικά την απουσία από την εργασία λόγω ασθένειας, καθώς και να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα και τα ποσοστά διατήρησης του προσωπικού. Το διπλό βάρος που 

επιφορτίζονται οι γυναίκες, όντας στην αγορά εργασίας, και προσπαθώντας να 

αντεπεξέλθουν µε τις οικογενειακές ευθύνες, και η έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας είναι 

µερικοί λόγοι της µείωσης των γεννήσεων στην Ευρώπη και είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο για 

την πλήρη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία  και στα σώµατα λήψης 

αποφάσεων.  

 

Οι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο της συµφιλίωσης εργασίας, ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι : 

� Προώθηση ευέλικτων εργασιακών διευθετήσεων και για άνδρες και για γυναίκες, 

προκειµένου να αρθεί η έµφυλη ανισορροπία και οι αρνητικές επιπτώσεις που 

προκύπτουν από το γεγονός ότι χρήση των ευέλικτων µορφών εργασίας γίνεται 

κυρίως από τις γυναίκες 

� Αύξηση των οικονοµικά προσιτών δοµών και υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά - 

προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης - για ηλικιωµένους και άτοµα 

µε αναπηρίες  και αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω της 

αναβάθµισης των δεξιοτήτων των απασχολουµένων στις υπηρεσίες φροντίδας, της 

επαγγελµατικής τους κατοχύρωσης και της αναγνώρισης του έργου τους 

� Ενθάρρυνση των ανδρών ώστε να αναλάβουν ισότιµες οικογενειακές ευθύνες µέσω 

κινήτρων που θα αυξήσουν τα ποσοστά των ανδρών που κάνουν χρήση της γονικής 

και πατρικής άδειας97 

 

Στη συνέχεια καταγράφονται καλές πρακτικές που εφαρµόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

όπως αυτές αναφέρονται στη µελέτη του Τµήµατος Εργασίας του ΥΕΚΑ για τη συµφιλίωση 

επαγγελµατικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής που έγινε το 2009. 

                                                           
96

 Facing the challenge: The Lisbon strategy for growth and employment (Η αντιµετώπιση των προκλήσεων: η 
στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση)  
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf 
 
97

 Α. Βουγιούκα, 2006 για το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών. Συγκριτική Ανάλυση ∆ηµόσιων 
Πολιτικών σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Εντοπισµός και Επεξεργασία Καλών Πρακτικών, 
http://www.equal-anthisi.gr/images/pdf/5.pdf  
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Α. Συνοπτικά παρατίθενται τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα χωρών της  Ε.Ε.98 σε 

θεσµικές πρωτοβουλίες, όπως πιο κάτω: 

• Βρετανία: α). Στη Βρετανία έχουν εφαρµοστεί προγράµµατα εκπαίδευσης 

εργοδοτών για φιλικές πολιτικές προς εργαζοµένους µε οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Επίσης δόθηκε έµφαση στην ευαισθητοποίηση εργοδοτών σε θέµατα τήρησης 

ωραρίων. 

β). Καµπάνιες ενηµέρωσης µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και του 

κοινού για τα πλεονεκτήµατα των πολιτικών συµφιλίωσης οικογένειας / εργασίας και 

ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα δικαιώµατά τους99. 

γ). Οι γονείς µε παιδιά κάτω των 6 ετών έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από τον/την 

εργοδότη/τριά τους να εργάζονται µε κάποια ευέλικτη µορφή απασχόλησης100. 

δ). ∆ηµιουργία ενός ειδικού Ταµείου (Challenge Fund), το οποίο προικοδοτήθηκε µε 

το γενναίο ποσό των 11.3 εκατοµµυρίων λιρών για 3 χρόνια, για την οικονοµική 

υποστήριξη των πρωτοβουλιών των εργοδοτών και των συνδικάτων που 

αναλαµβάνουν δράσεις υπέρ της συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας. 

• Αυστρία: α). Θεσµοθέτηση ενός καθολικού επιδόµατος τέκνου επί 3 χρόνια για 

όλους τους γονείς, ανεξαρτήτως επαγγελµατικής κατάστασης. 

β). Παρέχεται η δυνατότητα σε γονείς µικρών παιδιών να εργαστούν µε µερική 

απασχόληση, µε πλήρη προστασία από το ενδεχόµενο απόλυσης και µε δικαίωµα 

επιστροφής στο πλήρες ωράριο. 

• Βέλγιο: Θεσµοθέτηση στο µη-κερδοσκοπικό τοµέα της οικονοµίας, της δυνατότητας 

να ακολουθήσει ένας εργαζόµενος ευέλικτη σταδιοδροµία, κάνοντας χρήση 

                                                           
98 Α) «Συµφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής, Πρόταση Μέτρων και Πολιτικών» σελ.46, Κ.Π 
EQUAL, AΣ ΕΛΑΝΗ, ΑΣ ΠΑΝ∆ΩΡΑ, Λευκωσία 2008. 
Β). « Πολιτικές προτεραιότητες και σηµαντικά ζητήµατα που αναδύονται σε σχέση µε τη συµφιλίωση 
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» κεφ.2,  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΚΚΕ, Σεπτέµβριος 2006. 
Γ). «Οδηγός για εργοδότες, Μέτρα συµφιλίωσης επαγγελµατικής – οικογενειακής ζωής» ΟΕΒ. 
99

 Η πρωτοβουλία αυτή της βρετανικής κυβέρνησης –που στηρίχθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό- 
συµπληρώθηκε µε την έκδοση µιας κοινής έκθεσης του Βρετανικού Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας, της 
Συνοµοσπονδίας Βρετανικής Βιοµηχανίας και της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης Trade Union 
Conference, η οποία αναδεικνύει τις καλές πρακτικές που εφαρµόζουν µεγάλες επιχειρήσεις προκειµένου 
ν΄αντιµετωπίσουν την κουλτούρα των παρατεταµένων ωραρίων εργασίας που κυριαρχούν στη Βρετανία και 
δυσχεραίνουν την εναρµόνιση της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή και προσωπική ζωή (βλ. European 
Industrial Relations Review, 2006). 

100 Από το 2003 που ισχύει ο νόµος, περίπου το 40% των εργαζοµένων κάνουν χρήση κάποιας µορφής ευελιξίας 
(βλ. The Guardian, 17-11-2005). Εδώ θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειώσουµε ότι η ευρεία άσκηση του δικαιώµατος 
να κάνουν χρήση ευέλικτων µορφών απασχόλησης από την πλευρά των εργαζοµένων, ενίοτε δηµιουργεί 
προβλήµατα στην πλευρά της εργοδοσίας, καθώς αυξάνει το εργατικό κόστος και τον διοικητικό φόρτο (βλ. 
European Industrial Relations Review, 2006). 
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µακροχρόνιων αδειών ή συνδυάζοντας τη µερική απασχόληση µε τη µερική 

συνταξιοδότηση. 

• Γαλλία: Θεσµοθέτηση της εβδοµάδας των 35 ωρών, χωρίς περικοπή των αµοιβών 

και περιορισµός της υπερωριακής απασχόλησης. 

• Ολλανδία: α). Θεσµοθέτηση του δικαιώµατος των εργαζοµένων να αυξάνουν ή να 

µειώνουν τις ώρες εργασίας τους, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. 

β). Συµβολή του κράτους στα έξοδα φροντίδας παιδιού (καλύπτεται από το 1/3 έως 

τα 2/3 της συνολικής δαπάνης), µέσω της επιστροφής φόρου και της εκούσιας 

συνδροµής του εργοδότη.  

γ). Θεσµοθέτηση της µακροχρόνιας «άδειας για προσωπικούς λόγους», για όσους 

εργαζόµενους επιθυµούν να ανταλλάξουν για ένα διάστηµα το εισόδηµα που 

προέρχεται από την εργασία τους µε προσωρινή αποµάκρυνση από αυτήν για λόγους 

οικογενειακής φροντίδας, εκπαίδευσης, προσωπικής ανάπτυξης, πρόωρης 

συνταξιοδότησης, κτλ101.  

• Ιταλία: α). ∆ηµιουργία ενός ταµείου που θα χρηµατοδοτεί µέτρα για την προώθηση 

της συµφιλίωσης οικογένειας – εργασίας: το 50% των πόρων θα κατευθύνεται στις 

ΜΜΕ, µε σκοπό να ενθαρρύνουν τους εργαζόµενους γονείς να κάνουν χρήση της 

γονικής άδειας και να τους βοηθά στην µετέπειτα επανένταξη στην εργασία τους. 

β). ∆ηµιουργία θεσµικά κατοχυρωµένων «Γραφείων Χρόνου» που λειτουργούν υπό 

την αιγίδα των δηµοτικών αρχών, µε σκοπό να ενθαρρύνουν και να διαδώσουν 

επιτυχείς πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης του χρόνου, που έχουν αναπτυχθεί σε 

άλλες περιοχές. 

• Επιδοτούµενη φροντίδα παιδιών προ-σχολικής ηλικίας: αυτή µπορεί να λάβει 

διάφορες µορφές, από τις πιο παραδοσιακές έως τις πιο καινοτόµες (καταβολή 

χρηµατικού επιδόµατος σε γονείς που φροντίζουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, ατοµικό 

κουπόνι που παρέχει την ευχέρεια στους γονείς να επιλέξουν το είδος της παιδικής 

µέριµνας που αυτοί επιθυµούν, «επίδοµα παιδιού», που επιτρέπει την ελεύθερη 

επιλογή ανάµεσα σε διάφορες µορφές παιδικής µέριµνας, κ.λπ.) 

 

 

 

                                                           
101

 Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ(2009). Μελέτη συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας 
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Β.  Επιχειρηµατικές Πρωτοβουλίες 

• Εφαρµογή πολιτικών που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές ως «πολιτικές φιλικές προς 

την οικογένεια» και αποτελούνται κυρίως από τις νέες, ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης, µειωµένες ώρες εργασίας, διάφορες µορφές άδειας (αµειβόµενης ή 

µη), επιδοτούµενη φροντίδα παιδιών, συµβουλευτικές υπηρεσίες, κ.ά.  

• Πρωτοβουλίες για την εξισορρόπηση της προσωπικής µε την εργασιακή ζωή 

(worklife balance): η νέα τάση σε επίπεδο επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών είναι η 

προώθηση δράσεων που ικανοποιούν ταυτόχρονα και τις ανάγκες των εργαζοµένων 

και τους στόχους της επιχείρησης. 

• Εφαρµογή ενός «Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εργασίας και Οικογένειας» στην πορτογαλική 

ραδιοτηλεόραση, που περιλαµβάνει ευέλικτα ωράρια εργασίας, συµπιεσµένη 

εργάσιµη εβδοµάδα, τηλεργασία, κοινή δεξαµενή µπέιµπυ-σίτερς, κ.λπ. και 

σηµειώνει ιδιαίτερη επιτυχία102. 

• Η ιταλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone Omnitel συµφώνησε µετά από 

αίτηµα των συνδικάτων, το 2004, να εντοπίσει και να εφαρµόσει µοντέλα εργασίας 

που προωθούν την ισότητα των φύλων και τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας. 

Έτσι, µεταξύ άλλων, παρέχει τη δυνατότητα στις γυναίκες εργαζόµενες να 

επιστρέψουν στην εργασία τους όταν το παιδί τους γίνει 2 ½ ετών, δίνει το δικαίωµα 

σε όσες εργάζονται µε πλήρη απασχόληση να ζητήσουν προσωρινά να εργαστούν µε 

µερική απασχόληση (µε εξαίρεση τα ανώτερα διοικητικά στελέχη), επιβάλλει την 

απαγόρευση απασχόλησης µητέρων σε αντικοινωνικές ώρες και ηµέρες στα 

callcentres, ενώ αναδιοργανώνει το σύστηµα βάρδιας, ώστε οι εργαζόµενοι/ες να 

µπορούν να οργανώσουν καλύτερα την προσωπική τους ζωή. 

• Αρκετές επιχειρήσεις παρέχουν επιπλέον επιδόµατα στους/στις  υπαλλήλους τους, 

που επιθυµούν να διακόψουν την εργασία τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους. 

Στο δηµόσιο τοµέα, οι εργαζόµενοι που κάνουν χρήση της γονικής τους άδειας 

λαµβάνουν το 90% των αποδοχών τους, όσο υψηλές και εάν είναι αυτές (Σουηδία). 

• Υπογραφή παγκόσµιας συµφωνίας (global agreement) για τους εργαζόµενους της 

γαλλικής πολυεθνικής εταιρείας χηµικών Rhodia, που περιλαµβάνει –στο πλαίσιο 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης- διατάξεις για την προώθηση της ισότητας 

ευκαιριών, την αποφυγή διακρίσεων, την ισότιµη µεταχείριση ανδρών και γυναικών 

εργαζοµένων µε οικογενειακές ευθύνες, κ.ά. 
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• Στη Γαλλία το 2004 υπογράφτηκε εθνική διακλαδική σύµβαση για την ισότητα των 

φύλων και την ισόρροπη συµµετοχή τους στο εργατικό δυναµικό, που έθετε το 

πλαίσιο για περαιτέρω δεσµεύσεις σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης. Έτσι, η 

σύµβαση ενδεικτικά (π.χ Renault) παρέχει αύξηση της µερικής απασχόλησης για 

όσους/ες την προτιµούν, πληρωµή της άδειας µητρότητας, µείωση των ωρών 

εργασίας στη διάρκεια της εγκυµοσύνης, επέκταση κατά δύο εβδοµάδες της άδειας 

µητρότητας ή υιοθεσίας χωρίς κατακράτηση µισθού, απουσία για την ολοκλήρωση 

της γραφειοκρατίας  για την υιοθεσία, αυξηµένο bonus υιοθεσίας των 1,500 ευρώ και 

επιπλέον άδεια για τη φροντίδα άρρωστων παιδιών, ενώ ταυτόχρονα οι απουσίες που 

σχετίζονται µε τη µητρότητα, την πατρότητα και την υιοθεσία περιλαµβάνονται στις 

πραγµατικές ώρες εργασίας, για το υπολογισµό των ρεπό και των bonus103.   

     

 Γ. Πρωτοβουλίες από τους Κοινωνικούς Εταίρους 

 

• Εξατοµικευµένοι «λογαριασµοί» εργάσιµου χρόνου εφαρµόζονται σε µια σειρά από 

επιχειρήσεις, ως αποτέλεσµα συλλογικών συµφωνιών (∆ανία, Γερµανία, Βέλγιο, 

Γαλλία, Σουηδία).  

• Από το 2003, στη Φινλανδία γίνεται προσπάθεια συµφιλίωσης οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής µέσω πιο ευέλικτων ωρών εργασίας. Έτσι, προωθείται µέσω 

των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων η εφαρµογή της τράπεζας εργατικών ωρών, 

όπου µπορεί αυτή να εφαρµοστεί. 

• Στη ∆ανία, οι συλλογικές συµβάσεις έχουν εδώ και χρόνια υψηλά στην ατζέντα τους 

το ζήτηµα της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Έτσι, 

προωθούνται συνεχώς ευέλικτες µορφές απασχόλησης, όπως η τηλε-εργασία, που µε 

τη σύµβαση του 2000 γίνεται όλο και πιο ελκυστική. Επιπλέον, το 2003 στις 

συλλογικές συµβάσεις ορισµένων κλάδων (οικονοµίας, παραγωγής) οι 

εργαζόµενοι/ες είναι ελεύθεροι/ες να επιλέξουν ατοµικά ποιο µέρος των 

εισοδηµάτων τους επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν για µεγαλύτερη διακοπή από τη 

δουλειά, υψηλότερο µισθό ή σύνταξη. Έτσι, µπορούν να επιλέξουν περισσότερο 

χρόνο ανάπαυλας αντί χρηµάτων. Επίσης, η ευελιξία του χρόνου εργασίας έχει 

προωθηθεί από πολλές συλλογικές συµβάσεις, καθώς η εργάσιµη εβδοµάδα των 37 

ωρών µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να υπολογιστεί σε µία πολύ ευρύτερη περίοδο 

αναφοράς, επιτρέποντας διαφοροποιήσεις στο χρόνο εργασίας από εβδοµάδα σε 

εβδοµάδα.  

                                                           
103

 Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ(2009). Μελέτη συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας 

 



 

 82

• Στο Βέλγιο το 2001-2 υπεγράφη διακλαδική συλλογική συµφωνία βάσει της οποίας 

παρέχεται, στους εργαζόµενους το δικαίωµα πίστωσης χρόνου για 12 µήνες, το 

δικαίωµα ανάπαυλας από την εργασία ίσης µε το 1/5 της εβδοµάδας για πέντε έτη, το 

δικαίωµα για εργασία στο µισό ωράριο ή το 80% του πλήρους ωραρίου για 

εργαζοµένους/ες άνω των 50 ετών, το δικαίωµα για ειδική άδεια (γονική ή φροντίδας 

αρρώστου), µε ταυτόχρονη αύξηση της άδειας πατρότητας από 3 σε 10 µέρες104. 

Σηµαντικότερο όλων είναι το νέο σύστηµα πίστωσης χρόνου που επιτρέπει την 

ευέλικτη είσοδο και έξοδο από την εργασία τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, 

προκειµένου να επιτευχθεί η συµφιλίωση της επαγγελµατικής καριέρας και των 

οικογενειακών υποχρεώσεων. Η ίδια σύµβαση µείωσε το µέγιστο των εργατικών 

ωρών ανά εβδοµάδα από 39 σε 38 ώρες από το 2003105. 

• Υπογραφή τριµερούς συµφωνίας µεταξύ των κοινωνικών εταίρων που προωθεί την 

ευελιξία του χρόνου εργασίας, την εργασία από το σπίτι και τη γονική άδεια. Με 

πρωτοβουλία της Συνοµοσπονδίας Επιχειρήσεων και Εργοδοτών, δηµιουργήθηκε, 

επίσης, οµάδα εργασίας εργοδοτών από διάφορους κλάδους, µε σκοπό να διαδώσουν 

ευρύτερα τις καλές πρακτικές σε περισσότερες επιχειρήσεις και να εφαρµόσουν νέα 

µοντέλα ευέλικτης απασχόλησης που συµβάλλουν σε φιλικές προς την οικογένεια 

πολιτικές (Ιρλανδία). 

• Στην Αυστρία, η συλλογική συµφωνία για τον κλάδο της τεχνολογίας που υπεγράφη 

το 2001 προβλέπει νέες ρυθµίσεις για την ευελιξία του χρόνου εργασίας, όπως το 

flexi-time106 και οι λογαριασµοί αποταµίευσης χρόνου, την τηλεργασία, τις διακοπές 

σταδιοδροµίας, την επανένταξη στην εργασία µετά από µακροχρόνια απουσία, κ.ά. 

• Συγκρότηση κοινής επιτροπής αποτελούµενης από εργοδότες, µε σκοπό την 

προώθηση ευέλικτων σχηµάτων εργασίας που θα εξυπηρετούν την εξισορρόπηση 

οικογένειας κι εργασίας (Βρετανία). 

• Το βρετανικό συνδικάτο των δηµοσίων υπαλλήλων Unison υιοθέτησε εκστρατεία 

για την προώθηση της εξισορρόπησης της οικογένειας µε την εργασία, προκειµένου 

να µπορέσουν οι εργαζόµενοι να προσαρµοστούν στο µεταβαλλόµενο εργασιακό 

περιβάλλον, στην αυξανόµενη πίεση που ασκείται σε αυτούς, στις κλιµακούµενες 

απαιτήσεις των εργοδοτών, αλλά και στη διευρυνόµενη ζήτηση για δηµόσιες 
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υπηρεσίες. Οι βασικοί άξονες της καµπάνιας του συνδικάτου περιλαµβάνουν την 

άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να 

δηµιουργήσουν ένα πιο φιλικό προς τους εργαζόµενους περιβάλλον, να εισάγει 

νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και να εξασφαλίσει την ισότητα 

στην παροχή ευκαιριών για ευέλικτη απασχόληση. Επιπλέον, η καµπάνια της Unison 

επιδιώκει να εξασφαλίσει την ένταξη των θεµάτων της συµφιλίωσης στη 

διαπραγµατευτική ατζέντα µε τους εργοδότες107. 

• Στη Σλοβενία, στο Κοινωνικό Συµβόλαιο που συνυπέγραψαν η κυβέρνηση και οι 

οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διετία 2003-2005, περιλαµβάνεται ρητά 

και η ενεργός προώθηση της συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας. Τα τρία µέρη 

δεσµεύτηκαν να υλοποιήσουν µια σειρά από συγκεκριµένες δράσεις και 

πρωτοβουλίες στον δικό τους τοµέα ευθύνης και δικαιοδοσίας108. 

• Στην Ιταλία, η Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων και η Ένωση Εργοδοτών υπέγραψαν το 

2003 «Μνηµόνιο Κατανόησης» που δεσµεύει τους κοινωνικούς εταίρους: (α) να 

εισαγάγουν το θέµα της συµφιλίωσης οικογένειας –εργασίας στις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις, προβλέποντας συγκεκριµένα µέτρα διευκόλυνσης της ισόρροπης 

συµµετοχής ανδρών και γυναικών στις οικογενειακές ευθύνες, και (β) να 

ενσωµατώσουν στις νέες συλλογικές συµφωνίες όλες τις καλές πρακτικές που 

προέκυψαν από την πιλοτική εφαρµογή των σχετικών δράσεων της Κ.Π. Equal. 

• Επιπλέον στο Μιλάνο της Ιταλίας υπογράφτηκε το 2003 καινοτόµα τοπική 

συλλογική σύµβαση, που ενθάρρυνε τους γονείς να χρησιµοποιήσουν τη γονική 

άδεια, εξασφαλίζοντας σ΄ αυτούς προγράµµατα επανακατάρτισης, προκειµένου να 

µπορέσουν να επανενταχθούν οµαλά στην εργασία µετά τη λήξη της άδειας. 

Επιπλέον, τα προγράµµατα αυτά ορίστηκε να διεξάγονται κατά τις εργάσιµες ώρες, 

και εξ αποστάσεως, όπου αυτό είναι δυνατό. 

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη του Τµήµατος Εργασίας(2009), για τη συµφιλίωση της ιδιωτικής, 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις µπορούν να δώσουν 

σηµαντική ώθηση στην εναρµόνιση της εργασιακής µε την οικογενειακή ζωή, µε µέτρα 

όπως:  

(α) ∆ιοργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των µελών τους και να 

εντάξουν τα θέµατα της Συµφιλίωσης και της Ισότητας σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, 

οικονοµικής και πολιτικής ζωής. 
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(β) Προώθηση  των θεµάτων συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας στην ατζέντα των 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων και στις συλλογικές συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων και να ελέγχουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σχετικά µε τα 

ζητήµατα αυτά. 

(γ)  Ενθάρρυνση για την ευρύτερη συµµετοχή των γυναικών στη διαδικασία των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, τόσο στα όργανα διοίκησης, όσο 

και στα συνδικαλιστικά όργανα, εν ανάγκη µέσα από την καθιέρωση ποσοστώσεων (γι΄ αυτό 

το σκοπό µπορούν να παραχωρηθούν διευκολύνσεις µέσω συνδικαλιστικής άδειας, 

καθορισµό συνεδριάσεων σε χρόνο βολικό προς τις γυναίκες και τους γονείς γενικότερα109). 

(δ) Ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλες τις επιµορφωτικές δραστηριότητες των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των επιµορφωτικών-επιστηµονικών τους δοµών. Επιπλέον 

να επιµορφωθούν συνδικαλιστικά µέλη και στελέχη σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

τους µηχανισµούς, τη διαδικασία ελέγχου και επίλυσης διαφορών και την εξέταση 

καταγγελιών. 

(ε) Να ευνοήσουν την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου ή πιθανών µέτρων θετικής 

δράσης στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε την εισαγωγή του θεσµού του/ 

της επιτρόπου ίσων ευκαιριών, τουλάχιστον στις συλλογικές συµβάσεις µεγάλων κλάδων, οι 

οποίοι επηρεάζουν τη διαπραγµάτευση σε χαµηλότερα επίπεδα, ή ακόµα µε τη δηµιουργία 

επιτροπών ισότητας. 

(στ)  Συµπερίληψη διάφορων προνοιών νοµοθεσιών στα παραρτήµατα των συλλογικών 

συµβάσεων, για ενηµέρωση και πληροφόρηση των εργαζοµένων. 

(ζ) Αξιοποίηση των ταµείων ευηµερίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων για προγράµµατα 

ευηµερίας των παιδιών των εργαζοµένων110. 

Σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσµών, θα πρέπει να σηµειωθεί η εξαιρετικά σηµαντική συµβολή 

στα θέµατα της συµφιλίωσης της οικογένειας µε την εργασία, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

Equal, η οποία έδωσε την ευκαιρία να αναδειχτούν σε όλες τις χώρες-µέλη, µια σειρά από 

καινοτόµες πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές, όπως –ενδεικτικά- οι παρακάτω111:  
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• Καταγραφή των αναγκών των γονέων για το είδος των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

που προτιµούν: τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι προτιµήσεις 

διαφέρουν από την επικρατούσα αντίληψη. Η έρευνα συνέβαλε σηµαντικά στον 

σχεδιασµό νέων προγραµµάτων παροχής φροντίδας για παιδιά σε τοπικό επίπεδο 

(Γαλλία). 

• Ανάπτυξη ενός µοντέλου φροντίδας παιδιών (0-13 ετών) στο οικείο οικογενειακό 

περιβάλλον 24 ώρες το 24ωρο. Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε γονείς µε ακανόνιστο 

ωράριο εργασίας, των οποίων οι ανάγκες δεν µπορούν να καλυφθούν από τις 

παραδοσιακές δοµές φροντίδας (Γαλλία). 

• Ενίσχυση ΜΜΕ ώστε να εισαγάγουν µέτρα που προωθούν την εξισορρόπηση 

εργασίας και ζωής, προκειµένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν στο δυναµικό 

τους εξειδικευµένα στελέχη µε οικογενειακές ευθύνες. Στόχος του προγράµµατος 

είναι να ενισχυθούν οι δεσµοί των επιχειρήσεων µε τις τοπικές κοινωνίες και η 

συνεργασία τους µε την τοπική αυτοδιοίκηση (Γαλλία). 

• ∆ιερεύνηση και καταγραφή των προθέσεων των επιχειρηµατιών ΜΜΕ να λάβουν 

µέτρα που διευκολύνουν τη συµφιλίωση οικογένειας – εργασίας του προσωπικού 

τους, και ταυτόχρονη ενηµέρωσή τους για τα κίνητρα που παρέχονται από την 

πολιτεία (Ιταλία). 

• ∆ηµιουργία συνεταιριστικού οργανισµού στον οποίο απασχολούνται εργαζόµενοι 

ειδικευµένοι στον τοµέα της φροντίδας παιδιών, οι οποίοι επιθυµούν να εργαστούν 

µε ακανόνιστο ωράριο. Οµάδα στόχος του οργανισµού είναι οι εργαζόµενοι που δεν 

εργάζονται το συµβατικό ωράριο, καθώς και οι µόνοι γονείς (Ιταλία). 

• Κατάρτιση και απασχόληση στον τοµέα της φροντίδας παιδιών για µη 

στερεοτυπικούς εργαζόµενους. Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε για νεότερους και 

µεγαλύτερης ηλικίας άνδρες, οι οποίοι καταρτίστηκαν στην παροχή φροντίδας σε 

παιδιά προ-σχολικής ηλικίας (Ιρλανδία). 

• ∆ηµιουργία κέντρου φροντίδας παιδιών, όπου οργανώνονται εργαστήρια για την 

προώθηση νέων τρόπων φροντίδας, µέσω της ενεργητικής συµµετοχής των παιδιών 

σε δραστηριότητες και παιχνίδια που ενισχύουν τη δηµιουργικότητα και τη 

συµµετοχή (Ισπανία). 

• Εµπλοκή ανδρών και ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας στην παροχή φροντίδας παιδιών, 

είτε εθελοντικά, είτε µε αµοιβή, µε στόχο να κλονιστούν τα στερεότυπα για το 

προφίλ των ατόµων που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας στα παιδιά (Ιρλανδία, 

Πορτογαλία) 112. 
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• ∆ηµιουργία κέντρου ηµερήσιας φροντίδας παιδιών σε µεγάλο εµπορικό κέντρο, µε 

διευρυµένο και ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, για την κάλυψη των αναγκών όσων 

εργάζονται µε ακανόνιστα ωράρια, το οποίο παρέχει και εξατοµικευµένες υπηρεσίες  

• στους γονείς σε περίπτωση ανάγκης. Στόχος του προγράµµατος, πέρα από την 

παροχή φροντίδας στον τόπο εργασίας, είναι η ανάπτυξη επιχειρηµατικού σχεδίου, 

ώστε το κέντρο να αποτελέσει δραστηριότητα οικονοµικά βιώσιµη για τις µικρο-

µεσαίες επιχειρήσεις που το στηρίζουν (Γερµανία). 

• Υπηρεσίες στήριξης προς την οικογένεια: η παροχή οικιακών υπηρεσιών προς τις 

οικογένειες (καθαριότητα, µαγείρεµα, ψώνια, κηπουρική, πληρωµή λογαριασµών, 

µαστορέµατα, συναλλαγές, συνοδεία παιδιών ή ηλικιωµένων), καθώς και η 

εξασφάλιση µεταφορικού µέσου για τη µετάβαση στην εργασία ή σε άλλες 

υποχρεώσεις, διευκολύνουν σηµαντικά τους εργαζόµενους µε οικογενειακές ευθύνες 

να αντεπεξέλθουν στους πολλαπλούς ρόλους τους. (Ισπανία, Γαλλία). Ιδιαίτερα 

δηµοφιλείς γίνονται τελευταία και οι «υπηρεσίες θυρωρείου» που παρέχονται στο 

πλαίσιο διαχείρισης κτιρίων και το κόστος τους περιλαµβάνεται στο ενοίκιο (Γαλλία, 

Ιταλία). Η δηµιουργία συνεταιρισµών παροχής µεικτών υπηρεσιών σε οικογένειες, ή 

one-stop shop που λειτουργεί ως ενδιάµεσος κρίκος, αποτελεί µια εξαιρετικά 

επιτυχηµένη λύση για την εξυπηρέτηση των ατόµων που χρειάζονται στήριξη. 

• ∆ηµιουργία Γραφείων ή Πρακτορείων Χρόνου, προκειµένου να καλυφθούν οι 

απαιτήσεις της κοινωνίας των υπηρεσιών και ν΄ αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι 

εντάσεις που δηµιουργούνται µεταξύ αυτών που παρέχουν υπηρεσίες (και επιθυµούν 

σταθερά και προβλέψιµα ωράρια) και εκείνων που τις χρησιµοποιούν (και προτιµούν 

περισσότερο διευρυµένα ωράρια). Ο κατακερµατισµός του χρόνου, εργάσιµου και 

µη, οδήγησε τα ενδιαφερόµενα µέρη σε διάλογο, προκειµένου να αναζητήσουν µια 

καλύτερη και δικαιότερη διαχείριση του χρόνου (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία). 

• Προσπάθεια ανατροπής των παραδοσιακών αντιλήψεων για τους έµφυλους ρόλους 

και αλλαγής της νοοτροπίας των ανδρών, µέσα από καµπάνιες ευαισθητοποίησης 

παιδιών και ενηλίκων, τη διερεύνηση των αξιών που οδηγούν τους άνδρες να 

συµµετέχουν στις ευθύνες φροντίδας της οικογένειας και του νοικοκυριού, τη 

διοργάνωση συζητήσεων, την ανάπτυξη παιδαγωγικών παιχνιδιών, κ.ά. (Ολλανδία, 

Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία)113. 
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       Οι πολιτικές που στοχεύουν στη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών συγκερασµού της 

οικογενειακής ζωής µε την εργασία πρέπει όχι µόνο να οδηγούν σε καλύτερη προσαρµογή της 

εργασίας στις οικογενειακές απαιτήσεις αλλά και να επιδρούν θετικά στην ισορροπία µεταξύ 

επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής και στον βαθµό ικανοποίησης των ατόµων των σύγχρονων 

κοινωνιών από τη ζωή τους. Βελτιώσεις στις υπηρεσίες φροντίδας των ηλικιωµένων ατόµων 

      µπορούν να υποστηρίξουν τα οικογενειακά δίκτυα στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων 

φροντίδας που έχουν αναλάβει. Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο φύλων, 

µέσω επίσηµης ή ανεπίσηµης ρύθµισης, και η ποικιλοµορφία των υπηρεσιών φροντίδας 

συνιστούν βασικό ζήτηµα των πολιτικών συγκερασµού. Χρειάζονται ιδιαίτερα µέτρα προώθησης 

της ανακατανοµής των καθηκόντων φροντίδας µεταξύ γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο της 

οικογένειας114. 

      Οι γυναίκες στην προσπάθεια τους να συµφιλιώσουν την προσωπική, οικογενειακή και 

επαγγελµατική τους ζωή επιλέγουν σε διπλάσιο αριθµό από τους άντρες, ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης, όπως θα δούµε στη συνέχεια, µε πολλές αρνητικές συνέπειες  στην ανέλιξη, στην 

αµοιβή και σε άλλα ωφελήµατα που απολαµβάνουν οι πλήρως απασχολούµενοι. 

 

3.6 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κατά τα πρόσφατα χρόνια, στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας εµφανίζονται ολοένα και 

περισσότερο οι αποκαλούµενες «πιο ευέλικτες µορφές εργασίας», οι οποίες αποκλίνουν από τις 

συνηθισµένες εργασιακές συµβάσεις. Η ανάγκη για πιο ευέλικτες εργασιακές ρυθµίσεις έχει 

τονιστεί επανειληµµένως µε στόχο τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας. Για την ανάπτυξη 

οικονοµικής προόδου µέσω της προσαρµογής των επιχειρηµατικών στρατηγικών και της 

παραγωγικότητας στις παγκοσµιοποιηµένες αγορές και οικονοµίες θεωρείται απαραίτητη η 

ανάπτυξη των µορφών εργασίας αυτού του είδους115.  

 

Οι µη τυποποιηµένες µορφές απασχόλησης όπως οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, οι συµβάσεις 

µερικής απασχόλησης, περιστασιακής απασχόλησης και οι συµβάσεις «ώρα µηδέν», η εργασία 

µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και οι συµβάσεις κατ’ αποκοπή εργασίας έχουν 

καταστεί «πάγιο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, αντιπροσωπεύοντας το 25% 

του εργατικού δυναµικού». Επιπλέον, η στρατηγική της Λισσαβόνας αναγνωρίζει τη σηµασία 

των άτυπων ή µη τυποποιηµένων εργασιακών ρυθµίσεων για την αύξηση της ευελιξίας –ιδίως 
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 Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας(2010). ∆εύτερη έρευνα 
για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, Οικογενειακή ζωή και εργασία 

 
115Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας(2010). Ιδιαιτέρως άτυπες 

µορφές απασχόλησης 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef10091.htm  
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διότι καθιστούν εφικτή την «προσαρµογή του ωραρίου εργασίας, την οργάνωση του χρόνου 

εργασίας και την προσαρµοστικότητα της εργασίας στις διακυµάνσεις της ζήτησης για προϊόντα 

ή υπηρεσίες»116. 

 

Με την αυξανόµενη, όµως, συχνότητα των µη τυποποιηµένων µορφών εργασίας εντείνονται οι 

ανησυχίες σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων υπό το συγκεκριµένο καθεστώς 

απασχόλησης, δεδοµένου ότι η πλειονότητα των δικαιωµάτων και των µέτρων προστασίας των 

εργαζοµένων έχει θεµελιωθεί µε βάση τις αποκαλούµενες «τυποποιηµένες» σχέσεις 

απασχόλησης. Επιπλέον, η «ιδιαιτέρως άτυπη» εργασία, αν και συχνά παρέχει αρκετά 

µεγαλύτερη ευελιξία από άλλες µορφές απασχόλησης, είναι από τη φύση της εξαιρετικά 

πρόσκαιρη. Κατά συνέπεια, όπως αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πολύ σηµαντικό 

ζήτηµα που σχετίζεται µε την εξέλιξη των µορφών εργασίας είναι η επίτευξη της βέλτιστης 

ισορροπίας µεταξύ της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και της ασφάλειας των εργαζοµένων 

έναντι των κινδύνων της αγοράς εργασίας. Μολονότι η συχνότητα των µη τυποποιηµένων 

µορφών εργασίας θεωρείται ότι καταγράφει ανοδική τάση, στην Ευρώπη παρατηρείται µεγάλη 

ποικιλοµορφία στη χρήση των διαφόρων τύπων συµβάσεων «ιδιαιτέρως άτυπης» απασχόλησης, 

ανάλογα κυρίως µε την οικονοµική κατάσταση της εκάστοτε χώρας. Οι κατηγορίες εργαζοµένων 

που απασχολούνται υπό καθεστώς ιδιαιτέρως άτυπης απασχόλησης χαρακτηρίζονται από πολύ 

µεγάλη πολυµορφία και ποικίλουν από εργαζόµενους πολύ χαµηλής ειδίκευσης µε συµβάσεις 

εποχιακής απασχόλησης ως επαγγελµατίες υψηλής ειδίκευσης µε βραχυχρόνιες συµβάσεις για 

την επιτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων117.  

Στην Κύπρο, σύµφωνα µε την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, µε έτος αναφοράς το 2009, της 

Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό της µερικής απασχόλησης ήταν 8,4% και σε απόλυτους 

αριθµούς 32.154 άτοµα, µε την πλειοψηφία 21.322 να είναι γυναίκες και 10.833 άνδρες. 

Κυριότερος λόγος που οι γυναίκες επιλέγουν τη µερική απασχόληση είναι το γεγονός ότι τους 

επιτρέπει τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής. Σε ερώτηση για την 

επιλογή τής µερικής απασχόληση, η απάντηση ήταν «άλλοι οικογενειακοί και προσωπικοί λόγοι» 

σε ποσοστό 31,8% ή 10.240 άτοµα (8.038 γυναίκες και 2.0203 άνδρες). Ο δεύτερος λόγος, µε 

ποσοστό 29,6% και 9.523 άτοµα (6.101 γυναίκες και 3.422 άνδρες), ήταν επειδή «δεν µπορούσε να 

βρει πλήρη απασχόληση». Η φροντίδα παιδιών και ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες ήταν ο τρίτος 

λόγος µε 4.169 (4.127 γυναίκες και 41 άνδρες). Ένας ακόµη λόγος επιλογής της µερικής 

απασχόλησης είναι η παρακολούθηση εκπαίδευσης. Συνολικά 3.313 άτοµα (2.014 άνδρες και 
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 Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας(2010). Ευέλικτες µορφές 
εργασίας: «ιδιαιτέρως άτυπες» συµβατικές ρυθµίσεις 

 
117Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας(2010). Ιδιαιτέρως άτυπες 

µορφές απασχόλησης 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef10091.htm  
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1.299 γυναίκες) δήλωσαν ότι συνδυάζουν την εκπαίδευση µε την µερική απασχόληση. Η 

πλειονότητα των µερικών απασχολουµένων συγκεντρώνεται στους τοµείς τoυ χονδρικού και 

λιανικού εµπορίου, των υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της µεταποίησης118. Το γεγονός ότι το 

µεγαλύτερο µερίδιο των νέων θέσεων εργασίας το συγκεντρώνει ο τοµέας των υπηρεσιών, ο 

οποίος προσφέρει καλύτερους όρους και συνθήκες απασχόλησης, ευνοεί πολύ τη δραστηριοποίηση 

των γυναικών. Στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 2006, περίπου 15000 γυναίκες προτιµούσαν την 

προσωρινή απασχόληση και γύρω στις 16000 τη µερική απασχόληση σε τοµείς όπως την 

εκπαίδευση, το εµπόριο, τη γεωργία αλλά και τη µεταποιητική βιοµηχανία λόγω των ευνοϊκών 

συνθηκών εργασίας και του ευέλικτου ωραρίου σε σχέση µε τις οικογενειακές και γενικά τις 

κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Το αυξηµένο ενδιαφέρον των γυναικών για µερική απασχόλησης 

αποδίδεται στην επιθυµία τους να συνδυάσουν καλύτερα την οικογενειακή µε την επαγγελµατική 

ζωή119.  

Οι µερικώς απασχολούµενοι/ες εργαζόµενοι/ες κατοχυρώνονται από νοµοθεσία που τέθηκε σε 

ισχύ από το 2003. Βασικό στοιχείο της νοµοθεσίας είναι ότι ο µερικώς απασχολούµενος δεν 

πρέπει να αντιµετωπίζεται µε λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης από ό,τι ο/η πλήρως 

εργοδοτούµενος/η. Κατοχυρώνεται επίσης η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τα 

ωφελήµατα που απολαµβάνει ο/η µερικώς απασχολούµενος/η. Ο νόµος εξασφαλίζει στο µερικώς 

απασχολούµενο άδεια µητρότητας, ετήσια άδεια µετ΄απολαβών και αργίες µετ΄ αποδοχών, 

γονική άδεια και άδεια ασθενείας. Επιπλέον, διασφαλίζει το δικαίωµα του/της εργαζόµενου/ης 

για οργάνωση σε συντεχνία. Ακολουθεί πίνακας µε τα ποσοστά µερικής απασχόλησης αντρών 

και γυναικών στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης.: 
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  Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου(2010). Έρευνα εργατικού δυναμικού  
119 Νέοι ∆ρόµοι για τη Γυναικεία Απασχόληση στην Κύπρο, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  E Q U A L-
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Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου(Σεπτέµβρης/10). Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά 
Τρίµηνο, 2ο τρίµηνο 2010 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε
120 

ΧΩΡΑ  ΑΝΤΡΕΣ/ 2006 

 

%ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2000–2006  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

2006  

%ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

2000–2006 

ΕΛΛΑ∆Α  

 

2.9% 0.3% 10.2% 2.4% 

ΠΟΛΩΝΙΑ 7.1% -1.1% 13% -0.4% 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  2.6%  0.6%  5.6%  0.4%  

ΤΣΕΧΙΑ  2.2%  0.0%  8.7%  -0.6%  

EΣΘΟΝΙΑ  4.3%  -1.0%  11.3%  0.4%  

ΛΕΤΟΝΙΑ  4.7%  -5.0%  8.3%  -4.5%  

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  9.5%  -5.1%  9.8%  -8.8%  

ΚΥΠΡΟΣ  4.3%  -0.2%  12.1%  -1.8%  

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ  7.9%  -1.3%  12%  0.9%  

IΤΑΛΙΑ 4.7%  1.0%  26.5%  10.0%  

ΑΓΓΛΙΑ 10.6%  1.7%  42.5%  -1.9%  

MΑΛΤΑ 4.9%  1.9%  21.5%  6.0%  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 7.4%  1.0%  15.8%  -0.6%  

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1.3%  0.2%  4.7%  1.6%  

ΣΛΟΒΕΝΙΑ  7.2%  1.9%  11.6%  3.8%  

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ  9.3%  1.3%  19.2%  2.2%  

AΥΣΤΡΙΑ  6.5%  2.4%  40.2%  8.0%  

BΟΥΛΓΑΡΙΑ  1.5%  -1.4%  2.5%  -1.1%  

ΙΣΠΑΝΙΑ 4.3%  1.5%  23.2%  6.4%  

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.6%  0.9%  36.2%  11.1%  

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 11.8%  3.6%  40.2%  7.9%  

BΕΛΓΙΟ 7.4%  1.9%  41.1%  3.7%  

∆ΑΝΙΑ 13.3%  3.1%  35.4%  1.3%  

ΓΑΛΛΙΑ  5.8%  0.5%  30.2%  -0.6%  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  9.3%  4.3%  45.6%  7.7%  

NΟΡΒΗΓΙΑ 13.9%  3.3%  45.2%  2.2%  

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ  23%  3.7%  74.7%  3.7%  
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Βλέπουµε λοιπόν ότι ποικίλει το ποσοστό µερικής απασχόλησης στις χώρες µέλη της Ε.Ε, 

Ολλανδία  να έχει το υψηλότερο ποσοστό µερικής απασχόλησης 75%  και να ακολουθούν η 

Ολλανδία 46%,η Νορβηγία 45%, η Γερµανία 42%, το Βέλγιο 40%, η Αυστρία 40%, η Σουηδία 

36%, , το Λουξεµβούργο 36%, η ∆ανία 35%, η Γαλλία 30%.  Τα χαµηλότερα ποσοστά µερικής 

απασχόλησης αντρών, κάτω από το 3% είναι στην Ελλάδα και στο Λουξεµβούργο. Εξηγήσεις 

που δίνονται για τις διαφορές αυτές από τα κράτη µέλη, αφορούν, κοινωνικές και πολιτιστικές 

παραδόσεις, οικονοµικά ενδιαφέροντα και πρακτικές δυνατότητες για εργοδότες και 

εργαζόµενους, καθώς επίσης η ίδια η νοµοθεσία και η πολιτική καις συνδικαλιστική 

υποστήριξη για τη µερική απασχόληση κτλ.  

       

     Oι εργαζόµενοι/ες µε αυτές τις µορφές απασχόλησης  αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα –

για παράδειγµα µεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια, έλλειψη καθορισµένου σχεδίου 

σταδιοδροµίας και λιγότερες ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελµατικής εξέλιξης. Σε γενικές 

γραµµές οι αµοιβές των ατόµων αυτών τείνουν να είναι χαµηλότερες, δεδοµένου ότι πολλοί/ες 

εργαζόµενοι/ες υπό αυτό το καθεστώς απασχολούνται σε θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης. 

Επίσης, οι συγκεκριµένες µορφές απασχόλησης ενδέχεται επίσης να έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στη λήψη επιµισθίων ή στην κάλυψη και στα δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης 

των εργαζοµένων.  

      Σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια, υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι θέσεις ή 

οι συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων µε συµβάσεις ιδιαιτέρως άτυπης εργασίας τείνουν να 

είναι πιο επικίνδυνες από τις αντίστοιχες συναδέλφων τους µε πιο τυποποιηµένες συµβάσεις. Σε 

ορισµένες χώρες, ο κίνδυνος ατυχηµάτων και τραυµατισµών που σχετίζονται µε την εργασία 

εµφανίζεται αυξηµένος σε συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων µε µη τυποποιηµένες 

συµβάσεις, όπως οι εργαζόµενοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ή σε συγκεκριµένους τοµείς, 

όπως η γεωργία και οι κατασκευές. Παράλληλα, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των ιδιαιτέρως 

άτυπων συµβατικών ρυθµίσεων –όπως η πολύ µικρή διάρκεια και το αίσθηµα µεγαλύτερης 

ανασφάλειας– µπορούν να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των εργαζοµένων121. 

       

      Η προώθηση ευέλικτων ρυθµίσεων εργασίας µπορεί να προσελκύσει στην αγορά εργασίας 

άτοµα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε παραδοσιακού τύπου εργασίες ή σε      

εργασίες µε παραδοσιακό ωράριο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, όπως γονείς µικρών 

παιδιών ή άτοµα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των εγγονιών τους.  Τα πιο κοινά 
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παραδείγµατα  ευέλικτων µορφών απασχόλησης αποτελούν η µερική απασχόληση, η 

απασχόληση µε ευέλικτο ωράριο και η εργασία από το σπίτι.  Τα άτοµα που επιλέγουν να 

εργαστούν µε κάποια από τις εν λόγω µορφές εργασίας πρέπει να προστατεύονται από 

εκµετάλλευση λόγω της ευάλωτης κατάστασης τους και τα δικαιώµατα τους θα πρέπει να 

διασφαλίζονται.  Επίσης, η µετάβαση από παραδοσιακή απασχόληση σε εργασία µε ευέλικτες 

ρυθµίσεις και το αντίθετο θα πρέπει να είναι εύκολη έτσι ώστε να µην «εγκλωβίζονται» άτοµα 

σε θέσεις εργασίας που επιθυµούσαν να κατέχουν  µόνο προσωρινά προκαλώντας έτσι σοβαρές 

αρνητικές επιπτώσεις στη σταδιοδροµία τους.  Τέλος, πρέπει να δίνονται κίνητρα εργασίας µε 

ευέλικτες ρυθµίσεις και στους άνδρες, έτσι ώστε να µην οξύνεται η ανισότητα των δύο φύλων 

στη απασχόληση και η άνιση κατανοµή ευθυνών στο σπίτι. Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που 

προσφέρουν οι επιλογές ευέλικτης απασχόλησης είναι πολλαπλά και συµπεριλαµβάνουν την 

ευελιξία των θέσεων εργασίας τους, την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των έκτακτων και 

εποχιακών αναγκών τους, και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.  

 Οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις θα µπορούσαν, σύµφωνα µε τη µελέτη του   

Τµήµατος Εργασίας για τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας να υλοποιήσουν τα ακόλουθα:  

- να εξετάσουν το ενδεχόµενο συνοµολόγησης µιας συµφωνίας-πλαίσιο για τις ευέλικτες 

µορφές απασχόλησης µε την οποία να περιγράφουν τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, τις 

ευθύνες των εργοδοτών και εργοδοτουµένων και να αναλαµβάνουν την εφαρµογή και 

παρακολούθηση της συµφωνίας-πλαίσιο. 

- να διοργανώσουν εκστρατεία ενηµέρωσης των εργοδοτών και των εργοδοτουµένων για 

φιλικές µορφές απασχόλησης προς τους εργαζόµενους µε οικογενειακές υποχρεώσεις122.  

Ακολουθεί πίνακας µε την τυπολογία των πιο διαδεδοµένων ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης:. 
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Τυπολογία των πιο διαδεδοµένων ευέλικτων µορφών απασχόλησης
123

 

• ευέλικτα ωράρια εργασίας: η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας µπορεί να ποικίλλει, µέσα σε ορισµένα πλαίσια 

που θέτει ο εργοδότης 

• εξατοµικευµένος χρόνος εργασίας ή ατοµικοί λογαριασµοί χρόνου: οι εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα –µε τη 

σύµφωνη γνώµη της διοίκησης- να «αποταµιεύουν» ώρες εργασίας, τις οποίες στη συνέχεια «ξοδεύουν» µε τρόπο ώστε 

να ισοσκελίζεται ο µέσος (αναµενόµενος) χρόνος εργασίας τους 

• ετήσια διευθέτηση του χρόνου εργασίας: οι εργοδότες, µε τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων, µπορούν να 

αυξοµειώνουν τον χρόνο εργασίας κατά περιόδους, ώστε να αντιµετωπίζονται οι διακυµάνσεις της ζήτησης και 

προσφοράς εργασίας χωρίς προσφυγή σε δαπανηρές υπερωρίες 

• µειωµένος χρόνος εργασίας: µερική απασχόληση, 35ωρο, εργασία µόνο κατά τα πρωινά ή απογεύµατα (εναλλάξιµο), 

λιγότερες εργάσιµες ώρες κατά την βδοµάδα κ.α 

• συµπιεσµένη εργάσιµη εβδοµάδα: οι εργαζόµενοι µπορούν να εργαστούν τις συνολικές εβδοµαδιαίες ώρες τους σε 

διάστηµα λιγότερων ηµερών (4 αντί 5 µέρες, 9 αντί 15 µέρες) 

• µερική συνταξιοδότηση: ένας εργαζόµενος που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, επιλέγει να κάνει µερική 

χρήση του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος, συνεχίζοντας παράλληλα να δουλεύει, αλλά µε µερική απασχόληση. 

• συµβάσεις παροχής έργου: πρόκειται για «ψευδό-ανεξάρτητη» απασχόληση, καθώς οι εργαζόµενοι έχουν άµεση και 

διαρκή εξάρτηση από τον εργοδότη 

• τηλεργασία: δυνατότητα για περιστασιακή ή µόνιµη εργασία από το σπίτι, µε τη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής κι επικοινωνίας  

• χωρο-ευέλικτη εργασία: απασχόληση εκτός του χώρου της επιχείρησης 

• εργασία µε το κοµµάτι (φασόν): οι εργαζόµενοι εργάζονται σε δικό τους χώρο µε υλικά του εργοδότη 

• κυκλική εργασία: αντικατάσταση ενός εργαζοµένου που κάνει χρήση άδειας (γονική, εκπαιδευτική, προσωπική, 

κ.λπ.) µε έναν άνεργο, για όσο διάστηµα απουσιάζει ο αδειούχος υπάλληλος 

• διαµοιραζόµενη εργασία: δύο άτοµα µοιράζονται τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα, τις ώρες εργασίας και την αµοιβή 

που απορρέουν από µια θέση εργασίας 

• ευέλικτα εργάσιµα χρόνια: εναλλαγή περιόδων εργασίας µε περιόδους άδειας (γονικής, εκπαιδευτικής, άνευ 

αποδοχών κλπ) 

• προσωρινή απασχόληση: πρακτόρευση ή δανεισµός εργαζοµένων µέσα από τις Εταιρείες 

Πηγή: Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – Έργο Άλκηστις – ΚΠ 

EQUAL, Σεπτέµβριος 2006 

 

                                                           
123

 Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – Έργο Άλκηστις – ΚΠ EQUAL, 

Σεπτέµβριος 2006 

 



 

 94

Σ΄ ευρωπαϊκό επίπεδο, κρίνεται πολύ σηµαντική η ενθάρρυνση της αύξησης της µερικής 

απασχόλησης από τους άνδρες και τους εργαζόµενους σε υψηλότερες θέσεις και η παροχή 

δυνατότητας εναλλαγής της µερικής και πλήρους απασχόλησης. Η ευρωπαϊκή έρευνα για τις 

συνθήκες εργασίας διαπίστωσε ότι 85% όσων εργάζονται λιγότερο από 30 ώρες 

εβδοµαδιαίως είναι ικανοποιηµένοι/ες από την εξισορρόπηση µεταξύ του επαγγελµατικού και 

του ιδιωτικού βίου τους. Επιπλέον, όσοι/ες εργάζονται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης 

καθώς και όσοι/ες εργάζονται λιγότερο από 35 ώρες εβδοµαδιαίως ανέφεραν τα χαµηλότερα 

ποσοστά τόσο σωµατικών όσο και ψυχολογικών προβληµάτων υγείας. Η µερική απασχόληση 

είναι µια στρατηγική που επιλέγουν συχνά οι εργαζόµενοι/ες που επιδιώκουν καλύτερη 

ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Σύµφωνα µε την έρευνα σε 

επιχειρήσεις σχετικά µε τον χρόνο εργασίας, η κατηγορία των εργαζοµένων που αναφέρει 

συχνότερα ότι εργάζεται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης είναι οι µητέρες. Για την 

επίτευξη της ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου, η µερική απασχόληση 

πρέπει να διευκολύνεται γενικότερα και σε όλα τα επίπεδα οργανώσεων. Αυτό απαιτεί την 

αναβάθµιση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των θέσεων µερικής απασχόλησης. Η 

µερική απασχόληση πρέπει να προωθηθεί σε περισσότερα και υψηλότερου επιπέδου 

επαγγέλµατα124. 

 

Η εταιρεία Daimler Chrysler στη Γερµανία προωθεί τη µερική απασχόληση σε ηγετικές 

θέσεις της επιχείρησης. Ωστόσο, η τρέχουσα συγκέντρωση της µερικής απασχόλησης σε 

επαγγέλµατα χαµηλότερου κύρους και σε τοµείς στους οποίους κυριαρχούν οι γυναίκες 

υποδηλώνει ότι οι γυναίκες θα συνεχίσουν να επωµίζονται το µεγαλύτερο φορτίο του 

συνδυασµού εργασίας και οικογένειας (όπως αποδεικνύεται ότι κάνουν ήδη, σύµφωνα µε την 

ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής), δυσχεραίνοντας το πρόγραµµα της ΕΕ για την 

ισότητα των ευκαιριών.  Επιπλέον, στις Κάτω Χώρες, χρησιµοποιήθηκαν διάφορες µορφές 

µερικής απασχόλησης για την προώθηση µιας ασυνήθιστα ταχείας µετάβασης των γυναικών 

στην έµµισθη εργασία. Εάν, ωστόσο, διευκολυνθεί η µερική απασχόληση, εγείρονται 

ζητήµατα όσον αφορά στην κοινωνική προστασία και στην παροχή των συντάξεων: σε 

ορισµένες χώρες, όσοι/ες έχουν µειωµένο ωράριο εργασίας ή αποδοχές κατώτερες ενός 

ορισµένου ορίου δεν έχουν (ή έχουν περιορισµένη µόνο) πρόσβαση στην κοινωνική 

ασφάλιση. Τα θέµατα αυτά πρέπει να εξετασθούν σε συνδυασµό µε µέτρα για µια οργάνωση 

της εργασίας πιο φιλικής προς την οικογένεια και ασφαλώς οι ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης να µην απευθύνονται µόνο σε γυναίκες.  
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Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες που προτιµούν τις ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης, όπως είδαµε είναι το γεγονός ότι δεν έχουν ευκαιρίες ανέλιξης και 

παραµένουν καθηλωµένες σε ανειδίκευτα χαµηλόµισθα επαγγέλµατα, όπως θα δούµε στην 

επόµενη ενότητα. 

 

3.7 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Αν και τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο αριθµός των γυναικών που συµµετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων ή που κατέχουν θέσεις λήψης αποφάσεων, η εξουσία εξακολουθεί να είναι σαφώς 

στα χέρια των ανδρών, τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονοµία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

κατά µέσο όρο, µόνο µία στους τέσσερις εθνικούς βουλευτές και υπουργούς των εθνικών 

κυβερνήσεων είναι γυναίκα. Πρόσφατα έγιναν εκλογές σε τρία κράτη µέλη, στη Γερµανία µόνο 

33% των βουλευτών είναι γυναίκες, στην Πορτογαλία το 30% και στην Ελλάδα το 17%. 

Η Κύπρος, όµως, έχει µια από τις χειρότερες επιδόσεις, αφού υπολογίστηκε ότι, το 2009, µόλις 

8% των πολιτικών ήταν γυναίκες. Στην Κύπρο η συµµετοχή της γυναίκας στο δηµόσιο βίο και, 

ιδιαίτερα, στα λεγόµενα “κέντρα λήψεως αποφάσεων” είναι εξαιρετικά µικρή. Στα πολιτειακά 

αξιώµατα οι αριθµοί είναι πολύ φτωχοί και στον πολιτικό βίο εξίσου πενιχροί. Στη Κύπρο οι 

γυναίκες, αποτελούν το 14% των µελών του κοινοβουλίου, το 6,6% των ∆ηµάρχων, το 20,6% 

των µελών των ∆ηµοτικών / Κοινοτικών Συµβουλίων, το 9,5% ηγετικών στελεχών των 

Συνδικαλιστικών οργανώσεων των Εκπαιδευτικών, και το 19% των µελών των Ηµικρατικών 

Οργανισµών, ενώ η αντιπροσώπευση τους στα «κέντρα λήψεως των αποφάσεων» του δηµόσιου 

και του ιδιωτικού τοµέα δεν ξεπερνά το 18% (στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 

ποσοστό αυτό να φτάνει το 40%).  Παράλληλα αποτελούν το 26,4% των µελών των δικαστικών 

οργάνων της χώρας και το 51% των Λειτουργών του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα ενώ κατέχουν 

το 28,28% των ανώτερων διοικητικών θέσεων.  

Στην Ευρώπη ο µέσος όρος συµµετοχής των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια βελτιώθηκε 

δραστικά την τελευταία δεκαετία, όµως βρίσκονται ακόµα σε χαµηλότερα επίπεδα του γενικώς 

αποδεκτού στόχου των 30% της συµµετοχής µε εξαίρεση το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γερµανία, 

την Αυστρία την Ολλανδία και όλες της Σκανδιναβικές χώρες όπου τα ποσοστά των γυναικών 

σε βουλευτικά αξιώµατα έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 30%, µε τη Σουηδία να προσεγγίζει το 

50%. 

Την τελευταία δεκαετία οι κύπριες γυναίκες επέδειξαν µεγαλύτερο δυναµισµό και αυτονοµία ως 

αυτοεργοδοτούµενες και ανεξάρτητες επαγγελµατίες. Ωστόσο οι γυναίκες συνεχίζουν να 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην υποστήριξη των επιχειρήσεων τους. Ο πίνακας που ακολουθεί 
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είναι απογοητευτικός, αφού µόνο 8.2% των γυναικών στην Κύπρο ηγούνται δικών τους 

επιχειρήσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε είναι 32.5%, σύµφωνα µε στοιχεία της 

eurostat. 

2008 Γυναίκες Άνδρες ∆ιαφορά 

Κατανοµή ηγετών επιχειρήσεων ανά φύλο το 2008125 (6) 8.2 91.8 83.6 

 

Το πρόβληµα υπάρχει και στο εσωτερικό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή 

ζήτησε από την κάθε Γενική ∆ιεύθυνση να δηµοσιεύει στατιστικά στοιχεία όπως το ποσοστό 

των γυναικών που υπέβαλαν αίτηση για κάθε διευθυντική θέση και το ποσοστό γυναικών που 

τελικά κατέλαβε αυτές τις θέσεις. Από τη στιγµή που δηµοσιεύονταν τα στοιχεία φαινόταν που 

υπήρχαν τα προβλήµατα και οι προκαταλήψεις. Και αποτελεί αυτό ένα ιδιαίτερα καλό 

παράδειγµα της αξίας της τήρησης και παρακολούθησης των στατιστικών στοιχείων, τα οποία 

πολύ συχνά µας αποκαλύπτουν αλήθειες.  

Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει το ποσοστό γυναικών επιχειρηµατιών σε επίπεδο Ε.Ε 
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Το παράδοξο για την Κύπρο είναι το γεγονός ότι είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το 

υψηλότερο ποσοστό γυναικών κατόχων διδακτορικών τίτλων. Κανείς, λοιπόν, δε µπορεί να 

ισχυριστεί ότι από τη χώρα αυτή λείπουν οι γυναίκες που έχουν τις γνώσεις, την κατάρτιση και 

τη δυνατότητα να δοκιµαστούν και να πετύχουν σε υψηλόβαθµες θέσεις, εφόσον φυσικά τους 

δοθεί αυτή η ευκαιρία. Σε µια κοινωνία όπου δεν υπάρχουν τα κατάλληλα πρότυπα, σε µια 

κοινωνία όπου οι νέες γυναίκες δε βλέπουν γύρω τους αρκετές γυναίκες επιχειρηµατίες, 

γυναίκες βουλευτές και υπουργούς, σε µια κοινωνία όπου οι άνδρες µεγαλώνουν έχοντας γύρω 

τους γυναίκες που περιορίζονται σε παραδοσιακούς ρόλους και παραδοσιακά επαγγέλµατα, πώς 

είναι δυνατόν οι ίδιες οι γυναίκες να επιδιώξουν την αλλαγή των στερεοτύπων και πώς είναι 

δυνατόν οι άνδρες να αποδεχτούν µια τέτοια προσπάθεια αλλαγής126;  

Παρόλο ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ σηµειώθηκαν αρκετές θετικές εξελίξεις κατά την 

τελευταία δεκαετία όσο αφορά τη συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική, η πρόοδος 

παραµένει απογοητευτικά αργή και οι συνολικοί αριθµοί παραµένουν χαµηλοί. Ο µέσος όρος 

των γυναικών που είναι µέλη των εθνικών κοινοβουλίων αυξήθηκε από 16% σε 24% µεταξύ 

1997 και 2008, αλλά τα ποσοστά σε εθνικό επίπεδο κυµαίνονται από 9% έως 46%. Έντεκα 

κράτη µέλη υπερβαίνουν το 30%, µε τη Σουηδία να υπερέχει µε ποσοστό 46% των υπολοίπων 

κρατών µελών. Στην Κύπρο δυστυχώς το ποσοστό παραµένει χαµηλό, 14%, ένα από τα 

χαµηλότερα µεταξύ των εταίρων µας. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Κύπρος 

περιλαµβάνεται µεταξύ των επτά χωρών µελών που τα ποσοστά των γυναικών στα εθνικά 

κοινοβούλια έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτό είναι µια θετική εξέλιξη, 

όµως είναι µακρύς ο δρόµος µέχρι την πλήρη ισότητα.                                                   .  

Στο επίπεδο συµµετοχής γυναικών στις εθνικές κυβερνήσεις, η κατάσταση απέχει πολύ από του 

να είναι ικανοποιητική. Σε επίπεδο των 27 κρατών µελών µια στους τέσσερις ανώτερους στην 

ιεραρχία υπουργούς είναι γυναίκα, αλλά τα ποσοστά µεταξύ των κρατών µελών κυµαίνονται 

από το µηδέν έως το 60%. Η Κύπρος έχει την τρίτη χειρότερη θέση στον κατάλογο, µε µόνο 8% 

συµµετοχή των γυναικών στο Υπουργικό Συµβούλιο(σήµερα το ποσοστό αυτό είναι 16%), ενώ 

η Μάλτα έχει 0% και η Σλοβακία 6%. Τα πρωτεία κατέχει η Φινλανδία µε 60% ενώ τη δεύτερη 

καλύτερη θέση έχει η Ισπανία µε 50%127.  

Τα ευρήµατα µελέτης του 2007128 κατέδειξαν ότι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που λειτουργούν 

ανασταλτικά και αποτρεπτικά στην ανέλιξη των γυναικών στην Κύπρο είναι: 

                                                           
126

 Από ομιλία πολιτειακής αξιωματούχου 
127

 έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα ανδρών και γυναικών για το έτος 2009 
128

 Πηλαβάκη, Α(2008).«Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ∆ιεθνώς και στην Κύπρο: Προσωπικότητα και 
Παράγοντες Επιτυχίας» 
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α. Οι υφιστάµενες αντιλήψεις και νοοτροπίες σχετικά µε τους ρόλους των δυο φύλων στην 

οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα, 

β. Η συµφιλίωση οικογενειακών και επαγγελµατικών ευθυνών, 

γ. Το σχολικό περιβάλλον, 

δ. Η απουσία ισόρροπης συµµετοχής των γυναικών στο δηµόσιο βίο και 

ε. Η αναποτελεσµατικότητα των µηχανισµών παρακολούθησης της ισότητας των φύλων.  

Μέσα από την έρευνα αυτή διαφάνηκε ότι η ανέλιξη των γυναικών συνοδεύεται από θετικά και 

αρνητικά στοιχεία. Αποκτούν εµπειρίες, γνώσεις και γνωριµίες µε άτοµα της δηµόσιας και 

πολιτικής ζωής αλλά ταυτόχρονα θυσιάζουν την προσωπική τους ζωή και τον προσωπικό τους 

ελεύθερο χρόνο. Οι γυναίκες πρέπει να παλέψουν µε αντιλήψεις και νοοτροπίες αιώνων και να 

καταφέρουν να κερδίσουν το σεβασµό των αντρών και των γυναικών και να µπορέσουν να 

προχωρήσουν. Πρέπει να δουλέψουν σκληρά για να αποδείξουν πρώτα ότι αξίζουν και µετά να 

γίνουν δεκτές ισότιµα µε τους άντρες.  ∆ιαφάνηκε επίσης ότι εξωτερικοί και εσωτερικοί 

παράγοντες  είναι αυτοί που τις βοηθούν να ανελιχθούν, όπως ο πολιτικός ακτιβισµός, ο κοινωνικός 

ακτιβισµός, το κοινωνικό πλαίσιο οικογένειας, σχολείου και εργασιακού περιβάλλοντος, 

ψυχολογικοί/ συµπεριφορικοί παράγοντες, περιβαλλοντικοί παράγοντες (Ενδοικογενειακή 

υποστήριξη, ενδοεργασικακή υποστήριξη),  οργανωσιακοί παράγοντες, ατοµικοί παράγοντες( 

εργατικότητα, συνέπεια, δηµιουργία, φιλοδοξία, επιµέλεια), συναισθηµατικοί παράγοντες 

(Αλτρουισµός, αλληλεγγύη) 129. 

Χρειάζονται λοιπόν στήριξη και ενθάρρυνση οι γυναίκες για να µπορέσουν να διεκδικήσουν και 

να ανελιχθούν  σε οποιοδήποτε  τοµέα. 

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις παρεχόµενες γονεικές άδειες που παρέχονται στην 

Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στον τοµέα αυτό διαπιστώνεται ότι υστερεί η Κύπρος σε 

σχέση µε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
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 Πηλαβάκη, Α(2008).«Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ∆ιεθνώς και στην Κύπρο: Προσωπικότητα και 

Παράγοντες Επιτυχίας» 
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4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ 

Οι πρωτοβουλίες που προάγουν την συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνονται σταδιακά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα λόγω των 

συνεχιζόµενων αλλαγών στην εργασία και την οικογενειακή δοµή. Η συνεχής γήρανση του 

πληθυσµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασµό µε την ολοένα και πιο ενεργή συµµετοχή 

των γυναικών στην απασχόληση, χωρίς παράλληλη απαλλαγή από τον παραδοσιακό τους 

ρόλο στις οικογενειακές υποχρεώσεις, έχουν ως αποτέλεσµα την υιοθέτηση πολιτικών και 

µέτρων µε στόχο την προώθηση και βελτίωση των όρων εναρµόνισης οικογένειας και 

εργασίας. Κατά συνέπεια, τα ζητήµατα της ισορροπίας µεταξύ της απασχόλησης και του 

ελευθέρου χρόνου, µεταξύ της σταδιοδροµίας και της οικογένειας αποτελούν κεντρική 

ανησυχία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και των 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Πολλοί πολίτες των χωρών µελών της ΕΕ, φαίνεται πως 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο να συνδυάσουν την οικογένεια και την εργασία, να 

εξοικονοµήσουν χρόνο για την φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωµένων ή εξαρτηµένων 

µελών της οικογένειας. Το πρόβληµα εµφανίζεται εντονότερο στα νέα µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (χώρες που εντάχθηκαν µετά το 2004), καθώς ο εργάσιµος χρόνος στις χώρες αυτές 

είναι µεγαλύτερος, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουµανία . 

 

Ειδικότερα, και σύµφωνα µε στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εργασιακών 

Σχέσεων130, ποσοστό 10% των εργαζοµένων ανδρών και γυναικών στην ΕΕ 27, θεωρεί ότι 

αντιµετωπίζει δυσκολίες στον συνδυασµό επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, εξαιτίας 

των αυξηµένων ωρών εργασίας. Το ποσοστό αυτό εµφανίζεται αυξηµένο στα νέα µέλη, όπου 

αγγίζει το 15% για τους άνδρες και το 14% για τις γυναίκες, ειδικότερα δε στην Βουλγαρία 

και την Ρουµανία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 22% για τους άνδρες και 25% για τις 

γυναίκες. Στις χώρες της Μεσογείου, (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία), τα ποσοστά 

δυσκολίας εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής εµφανίζονται αυξηµένα 

όσον αφορά τις γυναίκες (17% για τις γυναίκες και 11% για τους άνδρες),παρόλο που η 

γυναικεία αµειβόµενη απασχόληση στις χώρες αυτές είναι χαµηλότερη, διαφοροποίηση που 

ίσως συνδέεται µε την διαφορετική νοοτροπία για την εικόνα της οικογένειας στις χώρες 

αυτές. 

 

Οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν κατανέµονται µε τον ίδιο τρόπο ανάµεσα στους άνδρες και 
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τις γυναίκες. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2003131, η αµειβόµενη 

γυναικεία απασχόληση στην ΕΕ 25 ανερχόταν σε ποσοστό 55%, έναντι 71% των ανδρών, 

ενώ από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η αµειβόµενη ηµερήσια απασχόληση των ανδρών 

είναι κατά ποσοστό 17% περισσότερη έναντι των γυναικών. Ωστόσο, οι γυναίκες 

απασχολούνται συνολικά ηµερησίως περισσότερες ώρες χωρίς να λαµβάνουν αµοιβή για την 

απασχόληση αυτή, καθώς επιφορτίζονται µε την φροντίδα των παιδιών και των λοιπών 

εξαρτωµένων µελών της οικογένειας, η δε απασχόληση τους αυτή ανέρχεται στατιστικά σε 

ποσοστό 50% έναντι της αντίστοιχης των ανδρών. Στα πλαίσια αυτά, έχουν αναπτυχθεί 

διάφορα µέτρα για την «συµφιλίωση της εργασιακής ζωής και των οικογενειακών 

υποχρεώσεων», τα οποία περιλαµβάνουν παραδοσιακά την γονική άδεια, την άδεια 

µητρότητας, την άδεια πατρότητας, την φροντίδα των παιδιών κτλ, ενώ παράλληλα 

ενθαρρύνονται πολιτικές ευελιξίας του χρόνου εργασίας (ελαστικά ωράρια, µερική 

απασχόληση), ευέλικτες µορφές απασχόλησης (εργασία κατ’ οίκον, τηλεργασία), αλλά και 

θεσµοί υποστήριξης φροντίδας των παιδιών και των εξαρτηµένων µελών της οικογενείας. 

  

 

 

4.1  Α∆ΕΙΑ  ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

H Eυρωπαϊκή Ένωση προσδίδει ιδιαίτερη έµφαση στη µητρότητα. Στα πλαίσια πρόνοιας για 

τη µητρότητα τονίζεται ιδιαίτερα η σηµασία της ύπαρξης ισορροπίας µεταξύ της 

επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής.  Συγκεκριµένα, συνιστάται στα κράτη-µέλη να 

µεριµνήσουν για διευκολύνσεις αναφορικά µε τη φροντίδα των παιδιών, οι οποίες θα 

βοηθήσουν τις µητέρες να επανενταχθούν στο χώρο εργασίας.  Προωθείται, επίσης, η 

ελαστικότητα στο ωράριο εργασίας και ο καταµερισµός της, καθώς επίσης και οι 

διευθετήσεις για παροχή άδειας στους εργαζόµενους γονείς.  Σαφώς, οι συγκεκριµένες 

διευκολύνσεις και συνθήκες είναι πολύ σηµαντικές για όσες µητέρες είναι ο µοναδικός 

γονέας.  Τέλος, ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι η επισήµανση του ρόλου των ανδρών στη 

διαδικασία προώθησης της ισότητας και των ίσων ευκαιριών υπέρ των γυναικών.  Πιο 

συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι η εµπλοκή και συµµετοχή των ανδρών στο 

ισοζύγιο των οικογενειακών υποχρεώσεων, και ιδιαίτερα η ενεργή τους συµµετοχή στο 

µεγάλωµα των παιδιών τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση  για τη βελτίωση των συνθηκών 

συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας132
 

 

                                                           
131 European Commission, Employment in Europe 2004, Recent Trends and prospects. 
132

 Μετατρέποντας τη Συµφιλίωση Οικογένειας και Εργασίας από Κόστος σε Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα των 
Επιχειρήσεων.  Ενίσχυση κινήτρων για όλους τους αποφασίζοντες σε επιχειρήσεις, συντεχνίες, οργανισµούς  - 
Α.Σ.«ΠΑΝ∆ΩΡΑ»,2006 
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Η εγκυµοσύνη και η µητρότητα αποτελούν ακόµα  µια ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση για τις 

εργαζόµενες γυναίκες και τις οικογένειες τους.  Είναι απαραίτητη η διασφάλισης προστασίας 

για να µην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της θέσης εργασίας. Ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η 

ίση πρόσβαση των εγκύων γυναικών στην απασχόληση και ασφαλώς το συνεχές του 

εισοδήµατος που είναι τόσο ζωτικό και απαραίτητο για την ευηµερία της οικογένειας133. 

Εκτός των ρυθµίσεων για την άδεια µητρότητας, ιδιαίτερα σηµαντική και αναγκαία κρίνεται 

από τα περισσότερα κράτη µέλη, η οικονοµική ενίσχυση της οικογένειας συνεπεία της 

γέννησης τέκνων, υπό την µορφή είτε ειδικών επιδοµάτων είτε άλλων παροχών µητρότητας.  

 

Προς ενίσχυση της οικογένειας και της µητρότητας. σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες 

καταβάλλονται επιπλέον οικονοµικά βοηθήµατα στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά 

αναγνωρίζοντας έτσι τις αυξηµένες οικονοµικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για την 

οικογένεια µετά την γέννηση των παιδιών. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι σε κάποια κράτη 

µέλη όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερµανία, το Λουξεµβούργο και το Ηνωµένο Βασίλειο 

καταβάλλονται επιδόµατα συνεπεία της µητρότητας και σε εργαζόµενες µητέρες που δεν 

απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ελεύθερες επαγγελµατίες, εργαζόµενες µε 

καθεστώς µερικής ή κατ’ οίκον απασχόλησης κά), αντιλαµβανόµενες την ανάγκη προώθησης 

µέτρων εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και για τις περιπτώσεις 

αυτές134.  

 

Η εγκυµοσύνη αντιµετωπίζεται αρκετές φορές από τους εργοδότες ως ασθένεια και η 

µητρότητα ως οικονοµικό βάρος που δυσχεραίνει τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι 

υποθέσεις για άρνηση κατάρτισης σύµβασης εργασίας και ανάθεσης υπηρεσίας σε 

επιλεγείσες εργαζόµενες, µόλις ανακοίνωσαν την εγκυµοσύνη τους,  αλλά και οι υποθέσεις 

απολύσεων εγκύων που καταγγέλθηκαν, φέρνουν στην επιφάνεια µια ιδιότυπη και βαθιά 

ριζωµένη προκατάληψη του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και της δηµόσιας διοίκησης απέναντι στο 

γεγονός της µητρότητας, όταν αυτό δεν αντιµετωπίζεται ως κοινωνικό γεγονός, αλλά 

συνδέεται µε τη συµµετοχή της γυναίκας στην εργασία και την επαγγελµατική της εξέλιξη135. 

 

Έρευνα της Επιτροπής ίσων Ευκαιριών στην Αγγλία το 2005, κατέδειξε ότι. 440 000 έγκυες 

στη Μεγάλη Βρετανία είχαν κάποια άσχηµη εµπειρία λόγω της εγκυµοσύνης τους ή λόγω της 

λήψης άδειας µητρότητας. Εργοδότες  και  εργαζόµενοι βρίσκουν τη νοµοθεσία για 

                                                           
133Maternity protection, http://www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/Maternityprotection/lang-
-en/index.htm 
134 Family Related Leave and Industrial Relations, EIRO (2004). 
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 Family Related Leave and Industrial Relations, EIRO (2004). 
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προστασία της µητρότητας ασαφή και µεγάλο ποσοστό εργοδοτών(27%) είχαν άγνοια για τη 

νοµοθεσία. Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση µε σειρά µέτρων, περιλαµβανοµένης µιας γραπτής 

ενηµέρωσης σε γυναίκες και εργοδότες για τα δικαιώµατα και τις ευθύνες τους για να 

βελτιώσουν τη γνώση και την κατανόηση της νοµοθεσίας και να µην καλούνται οι γυναίκες 

να επιστρέψουν νωρίτερα στην εργασία τους.   Επίσης κάλεσε την Κυβέρνηση να 

υποστηρίξει τη νοµική αρωγή των γυναικών136. 

Στην Κύπρο, διαπιστώνεται από µελέτη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση-ΕΙΦ(2010), που αφορά τη στατιστική ανάλυση 

των παραπόνων για έµφυλες διακρίσεις  ότι η πλειοψηφία των παραπόνων που υποβάλλονται 

τόσο στην Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου ∆ιοίκησης όσο και στις Επιθεωρήτριες του 

Τµήµατος Εργασίας, αλλά και στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση αφορούν απόλυση λόγω µητρότητας και µη πρόσβαση στην 

απασχόληση λόγω µητρότητας.  

 Η άδεια µητρότητας αποτελεί τον θεµέλιο λίθο της κρατικής υποστήριξης προς τις 

οικογένειες. Σήµερα, όλα τα κράτη-µέλη παρέχουν άδεια µητρότητας τουλάχιστον 14 

εβδοµάδων. Τη µικρότερη σε διάρκεια άδεια έχουν οι µητέρες στη Γερµανία και στην 

Ιρλανδία (14 εβδοµάδες) και τη µεγαλύτερη στην Ιταλία (έως πέντε µήνες). Η άδεια 

µητρότητας χωρίζεται σε δυο τµήµατα, εκ των οποίων το ένα λαµβάνεται υποχρεωτικά πριν 

τον τοκετό και δεν µεταβιβάζεται στον πατέρα. Στις περισσότερες χώρες, η άδεια µητρότητας 

καλύπτεται µε το 100% του µισθού, αν και υπάρχουν ορισµένες µικρές διαφοροποιήσεις 

µείωσης του ποσοστού του παρεχόµενου µισθού µετά από ένα διάστηµα, σε χώρες όπως το 

Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο, ή εισοδηµατικοί περιορισµοί σε άλλες χώρες137.  

Η διαφοροποίηση ανάµεσα στα κράτη µέλη, τόσο όσον αφορά το προβλεπόµενο χρονικό 

διάστηµα άδειας, αλλά και το ποσοστό επί του καταβαλλόµενου µισθού που προβλέπεται για 

το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η άδεια µητρότητας. Σε ορισµένες χώρες, όπως το Ηνωµένο 

Βασίλειο, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Νορβηγία, προβλέπονται σαφώς µεγαλύτερα χρονικά 

                                                           
136

 European Commission, Equality between men and women(2007).Report on Pregnancy, Maternity, Parental 

and Paternity Rights, Commission's Network of legal experts in the fields of employment, social affairs and 

equality between men and women, 

137 Χ. Συµεωνίδου, M. Μαγδαληνός, «Πολιτικές για την οικογένεια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εναρµόνιση οικογενειακής και εργασιακής Ζωής. Ανάλυση κόστους -οφέλους για την Ελλάδα», Αθήνα, εκδόσεις 
Αντ. Σάκκουλα, 2007  
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διαστήµατα άδειας µητρότητας µε αποδοχές, ενώ σε άλλες χώρες (Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία) 

το χρονικό διάστηµα της άδειας συνδέεται άµεσα µε τον αριθµό των παιδιών της οικογένειας.  

 

Εξάλλου, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες, η καταβολή της αµοιβής της εργαζόµενης 

µητέρας για το χρονικό διάστηµα που διάρκεια η άδεια µητρότητας καλύπτεται είτε από 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε από το κράτος138. 

Ακολουθεί πίνακας  σχετικός µε το χρονικό διάστηµα απουσίας µε άδεια µητρότητας στις 

χώρες της Ε.Ε. 

Άδεια Μητρότητας σε χώρες της Ε.Ε  

 Από 8 µέχρι 16 εβδοµάδες  από 16 µέχρι  25 εβδοµάδες   πέραν των 25 εβδοµάδων  

   

   Σουηδία* (εβδ) 

    Φιλανδία 

    Γερµανία 

    Ολλανδία 

    Βέλγιο 

    Λουξεµβούργο (16 εβδ) 

    Γαλλία (16 εβδ) 

    Ισπανία (εβδ) 

    Μάλτα 

    Ρουµανία 

   Σλοβενία 

   Αυστρία (16 εβδ) 

  

  Εσθονία 

  Λετονία 

   Λιθουανία 

   Πολωνία 

   Ουγγαρία  

   Ελλάδα 

   Κύπρος 

   Πορτογαλία 

   ∆ανία 

   Ηνωµένο Βασίλειο (26 εβδ)  

   Ιρλανδία (26 εβδ) 

   Τσεχία  

   Σλοβακία (28 εβδ) 

   Ιταλία 

   Βουλγαρία (45 εβδ) 

 

Πηγή: EU Commission, DG 05, MISSOC, Maternity Leave  2008139 
                                                           
138

 Παυλικκάς,Α(2008). H Άδεια Μητρότητας και η γονική άδεια στην Ευρώπη και Κύπρο, 
http://www.apavlikkas.com/greek/index.php?article_id=173 
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Στην Κύπρο οι έγκυες γυναίκες δικαιούνται άδεια µητρότητας διάρκειας 18 εβδοµάδων. Σε 

ότι αφορά την πληρωµή της άδειας, παρέχεται το 75% του µισθού του προηγούµενου έτους 

εισφορών από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το υπόλοιπο  25% παρέχεται από τον 

εργοδότη, εκεί και όπου εφαρµόζεται συλλογική σύµβαση. Προωθείται ταυτόχρονα 

τροποποίηση της νοµοθεσίας µε σκοπό την παροχή διευκολύνσεων στις µητέρες που έχουν 

πρόωρο τοκετό.  Συγκεκριµένα, η τροποποίηση της νοµοθεσίας  θα διασφαλίζει ότι, στις 

περιπτώσεις πρόωρου τοκετού, το επίδοµα µητρότητας θα καταβάλλεται για ολόκληρη την 

περίοδο της άδειας µητρότητας, αρχίζοντας από τη βδοµάδα του τοκετού, έτσι ώστε να µη 

χάνουν οι µητέρες το επίδοµα των δύο πρώτων βδοµάδων που υποχρεωτικά λαµβάνονται 

πριν την ηµεροµηνία του αναµενόµενου τοκετού.  Επίσης, η τροποποίηση της νοµοθεσίας 

αφορά και την αύξηση της περιόδου της άδειας µητρότητας στις περιπτώσεις που ο τοκετός 

επισυµβαίνει πρόωρα και το βρέφος διαµένει σε θερµοκοιτίδα.  Αδυναµία παρατηρείται στην 

κάλυψη ολόκληρου του µισθού για όλες τις έγκυες, είτε είναι οργανωµένες σε 

συνδικαλιστική οργάνωση και εφαρµόζεται συλλογική σύµβαση είτε όχι, γιατί στις πλείστες 

περιπτώσεις δεν ευθύνονται οι ίδιες για τη µη οργάνωση τους σε συνδικαλιστική οργάνωση, 

αλλά σε άρνηση του εργοδότη τους.  

Επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων 

και λειτουργούς αρµόδιων λειτουργών, που εργάστηκε για την ετοιµασία µελέτης του 

Τµήµατος Εργασίας για τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας το 2009 εισηγήθηκε τα 

ακόλουθα: 

- Μελέτη και προώθηση της κάλυψης της άδειας µητρότητας µε πλήρεις απολαβές (100% 

των απολαβών). Η πηγή κάλυψης του επιπλέον κόστους θα πρέπει, επίσης, να µελετηθεί.   

- Ενδυνάµωση του µηχανισµού ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής του νόµου για 

την Προστασία της Μητρότητας από τους Μηχανισµούς του Υπουργείου και παροχή 

περισσότερης προστασίας στις εγκύους από απολύσεις, ιδιαίτερα σε εκείνους τους χώρους 

όπου δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση.  

Η µητρότητα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας και η 

παραχώρηση επιπρόσθετων «οικογενειακών» αδειών κρίνονται απαραίτητες, όπως η 

παραχώρηση π.χ στην Ελλάδα 4 πληρωµένων ηµερών το χρόνο σε γονείς για 

παρακολούθηση στης προόδου των παιδιών τους στη στοιχειώδη µέση εκπαίδευση και άδεια 

µε αποδοχές σε µονογονιούς ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών από 6-8 ηµέρες .  

                                                                                                                                                                      
139

 (http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/missoc_tables_de.htm) 
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Στις 20 Οκτωβρίου 2010,  το ΕΚ αποφάσισε µε ψήφισµα του την επέκταση της άδειας 

µητρότητας στην ΕΕ από δεκατέσσερις σε είκοσι εβδοµάδες µε πλήρεις αποδοχές. Θα 

υπάρχει, ωστόσο, ευελιξία για τις χώρες στις οποίες ισχύουν ήδη άδειες για οικογενειακούς 

λόγους. Υιοθετήθηκε, επίσης, από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, το δικαίωµα σε 

άδεια πατρότητας δύο εβδοµάδων µε πλήρεις αποδοχές. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών 

ψήφισε υπέρ της επέκτασης του ελάχιστου ορίου άδειας µητρότητας από δεκατέσσερις σε 

είκοσι εβδοµάδες, προχωρώντας ακόµη περισσότερο σε σχέση µε την αρχική πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφερόταν σε επέκταση στις δεκαοκτώ εβδοµάδες. Το 

ψήφισµα µε εισηγήτρια την Edite Estrela (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) υιοθετήθηκε µε 390 

ψήφους υπέρ, 192 κατά και 59 αποχές. Ωστόσο, τα µέλη του ΕΚ υιοθέτησαν τροπολογίες 

προσθέτοντας ότι όταν προβλέπεται σε κάποια χώρα ήδη άδεια για οικογενειακούς λόγους, οι 

τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες µπορούν να θεωρηθούν ως άδεια µητρότητας, µε αποδοχές 

τουλάχιστον 75%. Τον Οκτώβριο 2008 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της τρέχουσας 

νοµοθεσίας (οδηγία 92/85) ως µέρος του "πακέτου" για την επίτευξη "ισορροπίας µεταξύ 

επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής", βάση του Συνεδρίου ILO για την προστασία της 

µητρότητας (2000). 

Οι ευρωβουλευτές συµφώνησαν µε την πρόταση της Επιτροπής να χορηγούνται µετά τον 

τοκετό οι έξι εβδοµάδες από την άδεια µητρότητας. 

Το σχέδιο νοµοθετικής πρότασης θέτει κανόνες για τα ελάχιστα όρια σε επίπεδο ΕΕ. Τα 

κράτη µέλη µπορούν να εισάγουν ή να διατηρήσουν τους κανόνες που ισχύουν ήδη στην 

επικράτεια τους και οι οποίοι είναι πιο ευνοϊκοί σε σχέση µε αυτούς που προβλέπονται από 

την οδηγία.  "Η µητρότητα δε µπορεί να αντιµετωπίζεται ως επιβάρυνση για τα συστήµατα 

κοινωνικής ασφάλισης, η µητρότητα αποτελεί επένδυση για το µέλλον µας", όπως δήλωσε η 

εισηγήτρια Edite Estrela κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολοµέλεια του 

ευρωκοινοβουλίου. Στο εγκριθέν ψήφισµα ζητείται επίσης από τα κράτη µέλη να χορηγούν 

άδεια πατρότητας δύο εβδοµάδων, µε πλήρεις αποδοχές, κατά τη διάρκεια της άδειας 

µητρότητας.  

Το ΕΚ υιοθέτησε, επίσης, τροπολογίες για την απαγόρευση της δυνατότητας απόλυσης των 

εγκύων εργαζοµένων γυναικών  από την αρχή της εγκυµοσύνης τους και έως έξι µήνες µετά 

τη λήξη της άδειας µητρότητας. Υποστήριξε, ακόµη, ότι πρέπει να δίνεται το δικαίωµα στις 

γυναίκες να επιστρέφουν µετά το πέρας της άδειας µητρότητας στις θέσεις εργασίας τους ή 

σε "ισότιµες θέσεις", δηλαδή σε θέσεις µε ίδιες αποδοχές, στην ίδια επαγγελµατική 

κατηγορία και µε τα ίδια καθήκοντα. Το ΕΚ προσθέτει ότι δε θα πρέπει οι εργαζόµενες να 
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υποχρεώνονται να δουλεύουν σε νυκτερινές βάρδιες ή να πραγµατοποιούν υπερωρίες κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δέκα εβδοµάδων πριν τον τοκετό, κατά τη διάρκεια του υπολοίπου 

της εγκυµοσύνης σε  περιπτώσεις ασθένειας της εγκύου ή του αγέννητου παιδιού, καθώς και 

κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου θηλασµού. Το ψήφισµα αυτό ενισχύει 

περισσότερο τόσο την ασφάλεια και υγεία των εγκύων και λεχώνων, όσο και την προώθηση 

της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας, µέσω της συµφιλίωσης οικογένειας και 

εργασίας. Επιπλέον µε την εισαγωγή δυο εβδοµάδων άδειας πατρότητας, προτρέπεται µε 

κίνητρα µεγαλύτερη εµπλοκή των αντρών στα οικογενειακά βάρη.  Φυσικά για να αποκτήσει 

το ψήφισµα αυτό νοµική ισχύ χρειάζεται να ψηφιστεί οδηγία και αναµένεται ότι θα χρειαστεί 

κάποιο χρονικό διάστηµα, όχι και τόσο σύντοµο, τόσο ενόψει της  οικονοµικής κρίσης, όσο 

και των τυπικών διαδικασιών που ακολουθούνται σε επίπεδο Ε.Ε. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην άδεια πατρότητας, η οποία αν και δεν επιβάλλεται από 

καµιά οδηγία της Ε.Ε, εν τούτοις πολλές προοδευτικές ευρωπαϊκές χώρες την έχουν 

υιοθετήσει µε πολλά θετικά αποτελέσµατα για την  επιδιωκόµενη συµφιλίωση οικογένειας 

και εργασίας, αλλά και της ενεργότερης εµπλοκής των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών 

και γενικότερα στις οικογενειακές ευθύνες. 

 

4.2 Α∆ΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 

To Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής 

της 29ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στην 

επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να εκτιµήσουν τη 

δυνατότητα αναγνώρισης άδειας πατρότητας χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους 

δικαιώµατα.  

O όρος «άδεια πατρότητας» περιλαµβάνεται στην Οδηγία 2002/73/ΕΚ (για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί της εφαρµογής της Αρχής της Ίσης 

Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας), η οποία και απαγορεύει κάθε σχετική 

διάκριση. Η άδεια αυτή δεν έχει σχέση µε τη γονική άδεια και έχει καθιερωθεί από αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες, ως άδεια µε αποδοχές, µε πολλή επιτυχία.  Η άδεια πατρότητας, έχει 

στόχο να δώσει στους πατέρες την ευκαιρία να παρίστανται στη γέννηση του παιδιού τους 

και διαρκεί στις επιµέρους χώρες από 2 ηµέρες (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία) 

µέχρι 18 ηµέρες (Φινλανδία), αµείβεται δε µε το 100% του µισθού.  ∆εκαπέντε κράτη µέλη 

της Ε.Ε. έχουν κατοχυρώσει µε επιτυχία το δικαίωµα άδειας πατρότητας µε απολαβές η οποία 

κυµαίνεται από 2 ηµέρες µέχρι 4 εβδοµάδες. Προκειµένου να εξυπηρετείται ο στόχος της 
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ενθάρρυνσης των ανδρών για ενεργότερη συµµετοχή στη φροντίδα και ανατροφή των 

παιδιών τους, η άδεια πατρότητας θα πρέπει να εµπίπτει στο διάστηµα της άδειας 

µητρότητας, να είναι αυστηρά µη µεταβιβάσιµη, να συνοδεύεται µε την παροχή 

επιδόµατος/απολαβών, και να είναι ανεξάρτητη από το καθεστώς απασχόλησης της µητέρας.  

Η ακόλουθη ανάλυση στον πίνακα που ακολουθεί, αφορά την υφιστάµενη κατάσταση σε 

άλλες χώρες της Ε.Ε , στις οποίες προβλέπεται µια µορφή άδειας πατρότητας για τη γέννηση 

του παιδιού140: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140

 Source: Eurostat (2004). Development of a Methodology for the Collection of Harmonized Statistics on 

Childcare. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
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A∆ΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε 

Αυστρία  

10 µέρες πληρωµένες 

Το δικαίωµα άδειας του πατέρα για να συµµετέχει 

στη γέννηση του παιδιού του προβλέπεται από το 

νόµο ή τις συλλογικές συµβάσεις, αλλά δεν 

ονοµάζεται «άδεια πατρότητας» 

Γαλλία 2 µέρες πληρωµένες  

Βέλγιο 10 µέρες πληρωµένες  

Ελλάδα 2 µέρες πληρωµένες Μόνο στον Ιδιωτικό τοµέα 

Ιταλία 2 µέρες πληρωµένες  

Ολλανδία 2 µέρες πληρωµένες  

Ισπανία 2 µέρες πληρωµένες Η άδεια ανέρχεται σε 4 ηµέρες, αν ο πατέρας 

χρειάζεται να ταξιδέψει σε άλλη πόλη. Επίσης ο 

πατέρας µπορεί να πάρει τµήµα της άδειας 

µητρότητας της εργαζόµενης µητέρας, µόνο αν 

αυτή αποφασίσει να του τη µεταβιβάσει. Η 

µεταβίβαση αυτή είναι δυνατή µόνο για το µη 

υποχρεωτικό τµήµα της άδειας µητρότητας  

Ουγγαρία 5 µέρες πληρωµένες  

Σουηδία 2 βδοµάδες  πληρωµένες  

Πορτογαλία 5 µέρες  πληρωµένες Ο πατέρας µπορεί να πάρει τµήµα της άδειας 

µητρότητας της εργαζόµενης µητέρας, µόνο αν 

αυτή αποφασίσει να του τη µεταβιβάσει. Η 

µεταβίβαση αυτή είναι δυνατή µόνο για το µη 

υποχρεωτικό τµήµα της άδειας µητρότητας  

 

Αγγλία 2 βδοµάδες πληρωµένες  

Ε.Ε  14 µέρες πληρωµένες  

Γερµανία 2 βδοµάδες πληρωµένες  

∆ανία 2 βδοµάδες πληρωµένες Οι πατέρες δικαιούνται   να την πάρουν ταυτόχρονα 

µε την µητέρα στις 14 εβδοµάδες µετά τη γέννηση.  

 

Φινλανδία  3 πληρωµένες βδοµάδες  Υπάρχει µακρόχρονη παράδοση άδειας πατρότητας  

Νορβηγία  4 βδοµάδες πληρωµένες  

 

ΠΗΓΗ: EUROSTAT, 2004 
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Όσον αφορά τα σχετικά δικαιώµατα, σε όλες τις πιο πάνω χώρες, όπου οι πατέρες 

δικαιούνται άδεια πατρότητας, η άδεια αυτή είναι αµειβόµενη και µη µεταβιβάσιµη και το 

δικαίωµα του πατέρα σε άδεια πατρότητας είναι ανεξάρτητο από την εργασιακή κατάσταση 

της µητέρας. Η εισαγωγή του θεσµού της άδειας πατρότητας µε απολαβές και στην Κύπρο 

χρήζει εξέτασης, ιδιαίτερα µετά το πρόσφατο ψήφισµα του ευρωκοινοβουλίου(Οκτώβρης 

2010). Ένας άλλος σηµαντικός σταθµός για τη συµφιλίωση της οικογένειας και της εργασίας 

είναι το µέτρο της παροχής γονικής άδειας στους εργαζόµενους γονείς, το οποίο θα δούµε 

στη συνέχεια. 

 

 

4.3 ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 

∆εδοµένου ότι δε νοείται στήριξη της οικογένειας χωρίς παράλληλη στήριξη και των δύο 

γονέων στις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις, υπό την µορφή παροχής διευκολύνσεων από 

την εργασία προκειµένου να ανταποκριθούν στις οικογενειακές υποχρεώσεις, το µέτρο της 

παροχής γονικών αδειών είναι αναγκαίο για την επίτευξη της εναρµόνισης µεταξύ 

οικογενειακής ζωής και επαγγελµατικής δραστηριότητας. Για τους λόγους αυτούς η ΕΕ 

υιοθέτησε συγκεκριµένες ρυθµίσεις υπό την µορφή κοινοτικών οδηγιών (92/85 ΕΚ, 

96/34ΕΚ,2002/73ΕΚ), προκειµένου να διασφαλισθεί το δικαίωµα και των δυο γονέων στις 

γονικές άδειες, την άδεια µητρότητας και πατρότητας. Με βάση τις κοινοτικές αυτές οδηγίες 

τα κράτη µέλη εναρµόνισαν το εσωτερικό τους δίκαιο και κάθε ένα από αυτά προχώρησε σε 

ρυθµίσεις τόσο για κατοχύρωση της άδειας µητρότητας, των οικονοµικών παροχών που 

συνδέονται µε την µητρότητα αλλά και την άδεια πατρότητας141.   

Η γονική άδεια µπορεί να µειώσει την ανισότητα των φύλων, δίνοντας της δυνατότητα τόσο 

στους άνδρες όσο και στις γυναίκες να φροντίζουν τα παιδιά. Ενδέχεται ωστόσο να διακόψει 

τη σταδιοδροµία ενός εργαζοµένου: εάν οι γυναίκες είναι αυτές που κάνουν κυρίως χρήση 

της γονικής άδειας, στην πραγµατικότητα µπορεί να ενισχυθεί η ανισότητα των φύλων. Με 

την αύξηση της ευελιξίας και της περιστασιακής εργασίας, έχει αυξηθεί ο αριθµός των 

εργαζοµένων που δεν υπάγονται πλέον στις παραδοσιακές ρυθµίσεις περί άδειας. Η επέκταση 

των νόµιµων δικαιωµάτων και στις άτυπες συµβάσεις, αφενός, θα ήταν πιο δίκαιη και, 

αφετέρου, θα καταργούσε ορισµένα από τα αντικίνητρα που ενδέχεται να δηµιουργούν επί 

του παρόντος αυτές οι εργασιακές ρυθµίσεις. Η άδεια µητρότητας και η γονική άδεια είναι 
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 Γκασούκα, Μ. (2004) για Α.Σ ΕΛΑΝΗ. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΖΩΗΣ, Πρόταση Μέτρων και Πολιτικών 
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κατά κάποιον τρόπο διαθέσιµες στους συνήθεις µισθωτούς στα περισσότερα κράτη µέλη. 

Όµως, µε την αυξανόµενη απορρύθµιση της αγοράς εργασίας και τον αυξανόµενο αριθµό 

άτυπων συµβάσεων εργασίας, είναι ίσως πλέον καιρός να αναπτυχθούν νέες µορφές 

προστασίας που θα συµβαδίζουν µε την πραγµατικότητα της µεταβαλλόµενης αγοράς 

εργασίας142. 

 

Ένα ακόµη πρόβληµα που σχετίζεται µε τη γονική άδεια, όπως αυτή εφαρµόζεται επί του 

παρόντος, είναι ότι διαφοροποιείται ως προς τη διάρκεια και την ευελιξία της καθώς και ως 

προς την παρεχόµενη αµοιβή – σε ορισµένα κράτη µέλη είναι άνευ αποδοχών, ενώ σε εκείνα 

στα οποία είναι µε΄ αποδοχές, το ποσοστό του µισθού που καταβάλλεται διαφέρει και πολλοί 

γονείς δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τη γονική άδεια, λόγω της οικονοµικής 

παραµέτρου. Η λήψη άδειας µπορεί να θεωρηθεί ανασταλτικός παράγοντας στη 

σταδιοδροµία των εργαζόµενων γονέων. Η εξασφάλιση της επιστροφής στη θέση που 

κατείχαν προηγουµένως θα ενθάρρυνε περισσότερους γονείς να λάβουν την άδεια. Στην 

Ιρλανδία, για παράδειγµα, η λήψη της γονικής άδειας είναι µεγαλύτερη στον δηµόσιο τοµέα, 

όπου οι εγγυήσεις επιστροφής στην εργασία είναι ισχυρότερες. Η µητρότητα, η πατρότητα, η 

γονική άδεια, οι οικογενειακές άδειες και οι ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις είναι 

αποτελεσµατικά µέτρα για ενθάρρυνση επιµερισµού των οικογενειακών ευθυνών και από 

τους άντρες. Ωστόσο, εµπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν και να αποθαρρύνουν τη χρήση 

τους. Οι γυναίκες  κάνουν χρήση της γονικής άδειας περισσότερο από τους άντρες και 

διάφορες µελέτες καταδεικνύουν ως λόγο το χαµηλότερο εισόδηµα της γυναίκας και ως εκ 

τούτου µικρότερο βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισµό παρά ο άντρας και την επιµονή 

των έµφυλων στερεότυπων που επηρεάζουν τους ρόλους αντρών και γυναικών στην ανάληψη 

οικογενειακής  φροντίδας143. 

Οι γονικές άδειες λαµβάνονται και από τους δυο γονείς και αποτελούν ένα µέτρο που 

πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70 στην Αυστρία και την Ιταλία, αλλά στη 

συνέχεια διαδόθηκε κατά πολύ από το τέλος της δεκαετίας του '70. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 

3 µήνες, λαµβάνονται µέχρι το παιδί να φτάσει την ηλικία των 8 ετών και αποτελούν κατά 

χώρα, άλλοτε ατοµικό και άλλοτε µεταβιβάσιµο δικαίωµα, είναι δε συνήθως αµειβόµενες (σε 

8 χώρες) τουλάχιστον µε ένα τµήµα του µισθού. Η µέγιστη διάρκεια της αµειβόµενης γονικής 
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 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, 2009,  Ισορροπία µεταξύ 
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άδειας συναντάται στη Γαλλία, Γερµανία και Ισπανία (τρία χρόνια), ενώ η µικρότερη στο 

Βέλγιο (3 µήνες). Σε όσες χώρες η γονική άδεια είναι µακροχρόνια, οι πληρωµές της είναι 

χαµηλές, µε εξαίρεση τη Σουηδία (480 ηµέρες άδεια µετ' αποδοχών και άλλους 15 µήνες µη 

αµειβόµενη άδεια µετά τη γέννηση του παιδιού, δηλαδή συνολικά 1020 ηµέρες άδεια). 

Ωστόσο, στη γονική άδεια τίθενται συχνά διάφοροι περιορισµοί, όπως π.χ. στην Ελλάδα 

(διάρκεια απασχόλησης τουλάχιστον 12 µηνών πριν τη λήψη της γονικής άδειας) και η λήψη 

της είναι περιορισµένη (9% των εργαζόµενων τη λαµβάνουν)144.  

 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι γονικές άδειες έχουν ιδιαίτερη σηµασία αλλά µόνο όσο είναι 

αµειβόµενες, για να γίνει δε ευρύτερη χρήση τους θα πρέπει οι γονείς να πεισθούν και αυτό 

να φανεί από τη στάση των εργοδοτών, ότι το µέτρο αυτό δεν αντιβαίνει στην επαγγελµατική 

τους εξέλιξη. Η εµπειρία από τη Σουηδία και τη Νορβηγία όσον αφορά τη λήψη της γονικής 

άδειας υποδεικνύει ότι η διατήρηση ενός µέρους της άδειας για κάθε γονέα αποτελεί βασικό 

κίνητρο ενθάρρυνσης των ανδρών να κάνουν χρήση της εν λόγω άδειας. Οι περισσότεροι 

άνδρες κάνουν χρήση της γονικής άδειας όταν η παρεχόµενη αµοιβή ανέρχεται σχεδόν στο 

κανονικό επίπεδο της αµοιβής τους και όταν υπάρχει συγκεκριµένο αναλογικό µερίδιο 

ηµερών που δεν είναι µεταβιβάσιµο στη µητέρα. Ωστόσο, κατά µέσο όρο, οι άνδρες 

εργαζόµενοι έκαναν χρήση της γονικής άδειας µόνον σε 30% των επιχειρήσεων σε 21 

ευρωπαϊκές χώρες. Τα αριθµητικά στοιχεία εµφανίζουν µεγάλη διαφοροποίηση – σε 69% των 

σουηδικών επιχειρήσεων οι άνδρες υπάλληλοι έλαβαν γονική άδεια, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό στην Κύπρο είναι µόλις 2%. Εάν καταβάλλεται γονική άδεια, και µάλιστα σε ποσό 

που προσεγγίζει τον µισθό, οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν χρήση της 

εν λόγω άδειας. Έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες να κάνουν χρήση της γονικής 

άδειας όταν το µερίδιο της άδειάς τους δεν είναι µεταβιβάσιµο145. Καθώς οι γυναίκες έχουν 

γενικά χαµηλότερες αποδοχές από τους άνδρες, η µείωση του εισοδήµατος του νοικοκυριού 

είναι µικρότερη όταν οι γυναίκες λαµβάνουν γονική άδεια. Εποµένως, τα µέτρα εναρµόνισης 

της οικογενειακής / επαγγελµατικής ζωής των εργαζοµένων, που εφαρµόζονται – ή πρέπει να 

εφαρµόζονται – σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής, πρέπει να στοχεύουν 

στην ανάπτυξη της κοινωνικής επίγνωσης και της οικονοµίας146.  

                                                           
144

 Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ(2009). Μελέτη συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας 

 
145

 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, 2009,  Ισορροπία µεταξύ 

επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου – Επίλυση του διλήµµατος 

 
146

 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, 2009,  Ισορροπία µεταξύ 

επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου – Επίλυση του διλήµµατος 



 

 112 

 

Η Μελέτη του Τµήµατος Εργασίας για τη συµφιλίωση το 2009, κατέδειξε ότι η ενθάρρυνση 

της χρήσης της γονικής άδειας και από τους δύο γονείς, µε στόχο την επιτυχή Συµφιλίωση 

της Οικογενειακής και  Επαγγελµατικής Ζωής, µπορεί να γίνει µέσω:  

• καταβολής επιδόµατος κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας,  

• ευελιξίας ως προς τη χρήση της, και  

• βελτίωση της νοµοθεσίας όσον αφορά τις προϋποθέσεις λήψης της γονικής άδειας.  

 

Ήδη, στα πλαίσια του Εργατικού Συµβουλευτικού Σώµατος, προωθήθηκαν οι πιο κάτω 

τροποποιήσεις στη σχετική νοµοθεσία: 

-     Αύξηση του ορίου ηλικίας του παιδιού µέχρι το 8ο έτος.  

- Απάλειψη του περιορισµού χρήσης της γονικής άδειας µετά τη λήξη της άδειας 

µητρότητας για τους άνδρες. 

- Εισαγωγή πρόνοιας η οποία θα διατυπώνει ξεκάθαρα ότι η περίοδος άδειας για λόγους 

ανωτέρας βίας, θεωρείται περίοδος απασχόλησης για σκοπούς υπολογισµού της ετήσιας 

άδειας και για σκοπούς τερµατισµού της απασχόλησης όπως εφαρµόζεται στην 

περίπτωση της γονικής άδειας. 

- Συµπερίληψη πρόνοιας κατά την οποία η γονική άδεια θα επεκτείνεται µέχρι το 18ο έτος 

του παιδιού, στις περιπτώσεις παιδιών µε αναπηρίες. 

-  Την επέκταση της µέγιστης κατ’ έτος διάρκειας της γονικής άδειας από 4 εβδοµάδες 

(ανεξαρτήτως αριθµού παιδιών), σε 5 εβδοµάδες στις περιπτώσεις ενός ή δύο παιδιών και 

σε 7 εβδοµάδες στις περιπτώσεις τριών παιδιών και άνω. 

- Τη µείωση της περιόδου προειδοποίησης  προς τον εργοδότη, για σκοπούς λήψης της 

άδειας, από 5 εβδοµάδες σε 3 εβδοµάδες, για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των 

εργαζοµένων γονέων στις περιπτώσεις που η ανάγκη για γονική άδεια προκύπτει µετά 

από έκτακτα περιστατικά. 

 

Προτείνεται  επίσης  από την Επιτροπή147 που συµµετείχε στην υλοποίηση της Μελέτη του 

Τµήµατος Εργασίας για τη συµφιλίωση το 2009, να µελετηθούν και προωθηθούν 
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επιπρόσθετα τα ακόλουθα: η υιοθέτηση καταβολής επιδόµατος κατά τη διάρκεια της γονικής 

άδειας είτε στη µορφή ποσοστού του µισθού, είτε ως σταθερού ποσού, µε τον καθορισµό 

ανώτατου ορίου για την κάλυψη του κόστους της γονικής άδειας148 . Η καταβολή επιδόµατος 

ως ποσοστό του µισθού προσφέρει την καλύτερη δυνατή αποζηµίωση για το χαµένο 

εισόδηµα και εξυπηρετεί καλύτερα το στόχο της εµπλοκής των ανδρών149. Ανεξαρτήτως της 

πιο πάνω εισήγησης, η µορφή, το ύψος, τυχόν ανώτατα όρια, και κυρίως η πηγή 

χρηµατοδότησης του επιδόµατος γονικής άδειας, θα πρέπει να αποφασιστούν από ειδική 

Τεχνική Επιτροπή, µετά την επεξεργασία διαφόρων σεναρίων, στην οποία θα µπορούσαν να 

συµµετέχουν τόσο εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας όσο και του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

� η λήψη της γονικής άδειας σε πιο ευέλικτη βάση. Θα ήταν χρήσιµη η παροχή ευέλικτων 

ρυθµίσεων λήψης της γονικής άδειας, όπως για παράδειγµα οι γονείς να έχουν τη 

δυνατότητα επιλογής λήψης της άδειας στο σύνολο της ή κατά µερικό χρόνο (στη µορφή 

µειωµένου ωραρίου) ώστε να µπορούν να προσαρµόζουν το χρόνο που διαθέτουν για τη 

φροντίδα των παιδιών τους, στη βάση των αναγκών των τελευταίων150. 

 

Η Οικιακή ∆ηµοκρατία δεν επιτυγχάνεται µε µονοµερή γυναικεία απασχόληση. Οι γυναίκες 

χρειάζεται να απαλλαγούν από τους πολλαπλούς τους ρόλους και να µοιρασθούν µε τους 

συντρόφους τους ισόρροπα τις ενδοοικογενειακές ευθύνες και τα καθήκοντα φροντίδας. 

Αυτό θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες, τα ταλέντα και την εµπειρία τους και 

να δώσουν νέα πνοή στους χώρους εργασίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Ταυτόχρονα οι άντρες πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο µε το συζυγικό / γονεϊκό τους 

ρόλο, µετέχοντας ενεργά στη δηµοκρατική «διοίκηση» της «οικογενειακής τους 
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επιχείρησης». Οι σύζυγοι οφείλουν επιτέλους να γίνουν «Ισότιµοι Εταίροι151». Σε αυτόν τον 

τοµέα χρειάζεται να γίνουν δράσεις για την ενεργό εµπλοκή τους  στις οικογενειακές 

ευθύνες, µε ότι αυτές σηµαίνουν. 

 

4.3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ 

Α∆ΕΙΑ
152

 

(α) ∆ιάρκεια γονικής άδειας 

Η διάρκεια της γονικής άδειας, αυτή κυµαίνεται από µικρά διαστήµατα τριών µηνών (Βέλγιο, 

Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Κύπρος), µέχρι διαστήµατα πέραν των τριών 

χρόνων (Γαλλία, Γερµανία, Εσθονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία). 

Σηµειώνεται ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις που η διάρκεια της άδειας τείνει να είναι πολύ 

µεγάλη, η άδεια αυτή συνοδεύεται µε χαµηλότερα ποσά επιδοµάτων, ή µε την πληρωµή 

επιδόµατος για κάποιο, και όχι ολόκληρο, µέρος της συνολικής διάρκειας της άδειας. 

(β) Πληρωµή επιδόµατος 

Συνολικά 17 κράτη µέλη καταβάλλουν στους εργαζόµενους γονείς κάποιου είδους επίδοµα 

(είτε ψηλό, είτε συµβολικό ποσό), ενώ τα υπόλοιπα 9 κράτη δεν πληρώνουν επίδοµα σε 

καµία µορφή [Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, 

Πορτογαλία και Ολλανδία (προνοείται µόνο µέσα από κάποιες συλλογικές συµβάσεις του 

δηµόσιου τοµέα σε µερικές χώρες)].  

Τον πιο «γενναιόδωρο» συνδυασµό διάρκειας και οικονοµικής αποζηµίωσης φαίνεται να 

παρέχει το µοντέλο της Σουηδίας, σύµφωνα µε το οποίο οι γονείς (συνολικά) δικαιούνται  

480153 ηµέρες (68,6 εβδοµάδες ή 15,9 µήνες) γονικής άδειας για το κάθε παιδί, η λήψη της 

οποίας µπορεί να επεκταθεί µέχρι και το 8ο έτος του παιδιού ή το πρώτο έτος φοίτησης του 

στο σχολείο, σε συνδυασµό µε ψηλό επίδοµα (80% του προηγούµενου µισθού), για το 

µεγαλύτερο διάστηµα της άδειας (390 ηµέρες) και για το υπόλοιπο (90 ηµέρες), χαµηλότερο 

ηµερήσιο επίδοµα.  

Ψηλά επιδόµατα τα οποία σχετίζονται µε τις απολαβές (earnings-related payments) και 

καταβάλλονται για αρκετά µεγάλα διαστήµατα, προσφέρουν επίσης τα συστήµατα των 
                                                           
151

 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, 2009,  Ισορροπία µεταξύ 

επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου – Επίλυση του διλήµµατος 

 
152 Από Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων 
153 60 ηµέρες γονικής άδειας θεωρούνται ατοµικό και αµεταβίβαστο δικαίωµα του κάθε γονέα. 
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άλλων δύο σκανδιναβικών χωρών –∆ανία (90% για 32 εβδοµάδες) και Φινλανδία (66% για 

26 εβδοµάδες)- καθώς επίσης της Εσθονίας (100% µε µέγιστο όριο το τριπλάσιο του µέσου 

εθνικού µισθού, για 140 ηµέρες ή 20 εβδοµάδες), Σλοβενίας (100% για 305 ηµέρες ή 43,6 

εβδοµάδες), Λιθουανίας (70% για 1 χρόνο) και της Ουγγαρίας (70% για 2 χρόνια αλλά µε 

αρκετά χαµηλό ανώτατο όριο). Μετά από τροποποίηση του εθνικού της Νόµου κατά το 2006, 

η Γερµανία έχει επίσης προσαρµόσει το σύστηµα της στο σκανδιναβικό πρότυπο, και 

καταβάλλει σήµερα επίδοµα ύψους 67% του µισθού για 12 µήνες. Χαµηλότερα επιδόµατα, 

σχετιζόµενα όµως και πάλι µε τις απολαβές παραχωρούν το Βέλγιο (26% µε µέγιστο όριο τα 

€558) και η Ιταλία (30% στη βάση εισοδηµατικών κριτηρίων) 

Επίδοµα στη µορφή σταθερού ποσού και για αρκετά µεγάλο διάστηµα παραχωρεί η Γαλλία 

(€529 για 6 µήνες για το πρώτο παιδί και το ίδιο ποσό για 3 χρόνια για το 2ο και τρίτο παιδί), 

ενώ επιδόµατα επίσης στη µορφή σταθερού ποσού (το οποίο συνήθως εκφράζεται ως 

ποσοστό του κατώτατου µισθού), παραχωρούν η Αυστρία, το Λουξεµβούργο, η Πολωνία και 

η Σλοβακία. Επίδοµα µέχρι και 4 χρόνια παραχωρεί η Τσέχικη ∆ηµοκρατία, το οποίο όµως 

είναι αρκετά χαµηλό (2% του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης). 

 (γ) Οικογενειακό ή ατοµικό δικαίωµα 

Τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν υιοθετήσει τη γονική άδεια ως οικογενειακό δικαίωµα, 

ενώ 10 κράτη µέλη ως ατοµικό δικαίωµα (Βέλγιο, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία και Πορτογαλία). Τα κράτη µέλη για τα οποία η 

νοµοθεσία προβλέπει για οικογενειακή χρήση της άδειας, τείνουν να θέτουν ωστόσο µέγιστα 

διαστήµατα χρήσης από τον ένα γονέα (για αποφυγή της χρήσης µόνο από γυναίκες), ή 

κάποιους περιορισµούς κατά την ταυτόχρονη χρήση και από τους δύο γονείς(Κύπρος). 

Σηµειώνονται ειδικότερα το παράδειγµα της Σουηδίας όπου µέρος της άδειας κατακρατείται 

για ατοµική χρήση από τους γονείς, καθώς επίσης αυτά της Φινλανδίας και Ιταλίας, σύµφωνα 

µε τις εθνικές νοµοθεσίες των οποίων, αν ο πατέρας λάβει κάποιο µέρος της γονικής άδειας, 

τότε το οικογενειακό δικαίωµα του ζευγαριού επεκτείνεται για κάποιες ηµέρες. 

(δ) Ευελιξία στον τρόπο λήψης της γονικής άδειας 

Η πλειοψηφία των κρατών µελών (19 κράτη µέλη) παρέχουν ευελιξία λήψης της γονικής 

άδειας κατά πλήρη ή µερικό χρόνο, δηλαδή στη µορφή µειωµένου ωραρίου µε παράλληλη 

επέκταση της διάρκειας της άδειας σε χρόνο (π.χ. λήψη γονικής άδειας κατά πλήρη χρόνο 

µέχρι το 2ο έτος του παιδιού ή κατά µερικό χρόνο µέχρι το 4ο έτος του παιδιού). Η Ιταλία, η 

Κύπρος, η Μάλτα και η Τσέχικη ∆ηµοκρατία, είναι οι λίγες χώρες που περιορίζουν τον τρόπο 
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λήψης της γονικής άδειας, µόνο κατά πλήρη χρόνο, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες δεν 

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία (Βουλγαρία, Εσθονία, Πολωνία και Ρουµανία)154. 

Άλλες µορφές άδειας για οικογενειακούς λόγους αφορούν τη φροντίδα των άρρωστων 

παιδιών, κυµαίνονται από 2-4 µέχρι και 120 ηµέρες και είναι αµειβόµενες, µε µόνη εξαίρεση 

την Ελλάδα. Επιπλέον, σε ορισµένες χώρες (Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, Ολλανδία) µετά τη 

γονική άδεια παρέχεται επιπρόσθετη µη αµειβόµενη άδεια ή άδεια που συνοδεύεται µε 

κάποιο επίδοµα. Ωστόσο, σοβαρή έλλειψη αποτελεί η µη ύπαρξη άδειας για γονείς ανήλικων 

παιδιών που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια (και δεν είναι βρέφη). Ο εργοδότης εξασφαλίζει 

την αντικατάσταση των εργαζοµένων γονέων όταν βρίσκονται σε άδεια για οικογενειακούς 

λόγους, µε µόνη εξαίρεση την Ισπανία όπου το ζήτηµα αυτό ρυθµίζεται από το κράτος.  

Στο παράρτηµα Ι παρατίθεται πίνακας µε τις χώρες µέλη της Ε.Ε και την πρακτική που 

ακολουθούν σ’ ότι αφορά την παροχή γονικής άδειας(διάρκεια, αποδοχές κτλ. 

Ποσοστά χρήσης γονικής άδειας
155

 

Τα στατιστικά στοιχεία των ποσοστών χρήσης της γονικής άδειας, αφορούν τον αριθµό 

ανδρών και γυναικών που κάνουν χρήση της γονικής άδειας, τη µέση διάρκεια της άδειας που 

λαµβάνεται, τη µέση διάρκεια για την οποία καταβάλλεται επίδοµα, το µέσο ποσό του 

επιδόµατος που καταβάλλεται κ.λ.π. ∆υστυχώς η συλλογή απόλυτα συγκρίσιµων στοιχείων 

είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα διάφορα εθνικά στατιστικά συστήµατα δεν διαχωρίζουν 

ξεκάθαρα µεταξύ άδειας µητρότητας, γονικής άδειας και άδειας πατρότητας, αλλά και λόγω 

της συχνής τροποποίησης των σχετικών νοµοθεσιών. Από τα διαθέσιµα στοιχεία που 

υπάρχουν, τα ψηλότερα ποσοστά χρήσης παρουσιάζει η Σουηδία, τόσο όσον αφορά τη χρήση 

από γυναίκες (περισσότερο από 75% των δικαιούχων), όσο και από τους άνδρες (42% των 

δικαιούχων). Ποσοστά χρήσης πέραν του 75% για τις γυναίκες, παρουσιάζουν επίσης η 

∆ανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, και η Γερµανία. Ωστόσο, τα αντίστοιχα ποσοστά χρήσης από 

τους άνδρες σε αυτές τις χώρες κυµαίνονται µεταξύ 2% και 7%. Μέτρια επίπεδα χρήσης για 

τις γυναίκες, µεταξύ 33%-66%, παρουσιάζουν η Ολλανδία, Ισπανία και Γαλλία, ωστόσο τα 

αντίστοιχα ποσοστά χρήσης για τους άνδρες είναι και σε αυτές τις περιπτώσεις σαφώς 

µικρότερα (16%, 2% και 1% αντίστοιχα). Χαµηλά ποσοστά χρήσης τόσο για τους άνδρες όσο 

και για τις γυναίκες παρουσιάζουν η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, το 

Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο.  

                                                           
154

 Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ(2009). Μελέτη συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας 

 
155 Πηγή: “Parental leave in European companies”, Establishment Survey on Working Time 2004-2005, European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 



 

 117 

Καθώς το ποσοστό χρήσης στην Ε.Ε. υπολογίζεται στο σύνολο των δικαιούχων εργαζόµενων 

γονέων, και λόγω του ότι ο αριθµός αυτός δεν ήταν διαθέσιµος, υπολογίστηκε προσεγγιστικά 

το ποσοστό χρήσης της γονικής άδειας από τις γυναίκες στην Κύπρο, στη βάση του αριθµού 

των γυναικών που αιτήθηκαν άδεια µητρότητας κατά το 2006. Με βάση αυτό τον 

υπολογισµό, το ποσοστό ανέρχεται στο 1,2%, το οποίο θεωρείται µάλιστα υπερεκτιµηµένο, 

καθώς αν ληφθεί υπόψη ο πραγµατικός αριθµός όλων των δικαιούχων γυναικών, δηλαδή 

αυτές µε παιδιά κάτω των 6 ετών, το ποσοστό θα είναι σαφώς πολύ πιο µειωµένο. 

(Σηµειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό χρήσης από τους άνδρες είναι πολύ µικρότερο από 

το αντίστοιχο των γυναικών). 

Η γονική άδεια µπορεί να µειώσει την ανισότητα των φύλων, δίνοντας της δυνατότητα τόσο 

στους άνδρες όσο και στις γυναίκες να φροντίζουν τα παιδιά. Ενδέχεται ωστόσο να διακόψει 

τη σταδιοδροµία ενός εργαζοµένου: εάν οι γυναίκες είναι αυτές που κάνουν κυρίως χρήση 

της γονικής άδειας, στην πραγµατικότητα µπορεί να ενισχυθεί η ανισότητα των φύλων156. 

 

Ένα ακόµη πρόβληµα που σχετίζεται µε τη γονική άδεια, όπως αυτή εφαρµόζεται επί του 

παρόντος, είναι ότι διαφοροποιείται ως προς τη διάρκεια και την ευελιξία της καθώς και ως 

προς την παρεχόµενη αµοιβή – σε ορισµένα κράτη µέλη είναι άνευ αποδοχών, ενώ σε εκείνα 

στα οποία είναι µε αποδοχές, το ποσοστό του µισθού που καταβάλλεται διαφέρει και πολλοί 

γονείς δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τη γονική άδεια, λόγω της οικονοµικής 

παραµέτρου. Η λήψη άδειας µπορεί να θεωρηθεί ανασταλτικός παράγοντας στη 

σταδιοδροµία των εργαζόµενων γονέων. Η εξασφάλιση της επιστροφής στη θέση που 

κατείχαν προηγουµένως θα ενθάρρυνε περισσότερους γονείς να λάβουν την άδεια. Στην 

Ιρλανδία, για παράδειγµα, η λήψη της γονικής άδειας είναι µεγαλύτερη στον δηµόσιο τοµέα, 

όπου οι εγγυήσεις επιστροφής στην εργασία είναι ισχυρότερες157. 

 

Η εµπειρία από τη Σουηδία και τη Νορβηγία όσον αφορά τη λήψη της γονικής άδειας 

υποδεικνύει ότι η διατήρηση ενός µέρους της άδειας για κάθε γονέα αποτελεί βασικό κίνητρο 

ενθάρρυνσης των ανδρών να κάνουν χρήση της εν λόγω άδειας. Περισσότεροι άνδρες κάνουν 

χρήση της γονικής άδειας όταν η παρεχόµενη αµοιβή ανέρχεται σχεδόν στο κανονικό επίπεδο 

της αµοιβής τους και όταν υπάρχει συγκεκριµένο αναλογικό µερίδιο ηµερών που δεν είναι 

µεταβιβάσιµο στη µητέρα158. 

 

                                                           
156 Eurofound(2004).Family-related leave and industrial relations 
157 Eurofound(2006).First European Quality of Life Survey: Families, work and social networks 
158 Bruning, G. και Plantega, J(2007). «Parental leave and equal opportunities: Experience in eight European  

countries» (Γονική άδεια και ισότητα ευκαιριών: εµπειρίες σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες),  
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Εάν καταβάλλεται γονική άδεια, και µάλιστα σε ποσό που προσεγγίζει το µισθό, οι άνδρες 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν χρήση της. Έχουν επίσης περισσότερες 

πιθανότητες να κάνουν χρήση της γονικής άδειας όταν το µερίδιο της άδειάς τους δεν είναι 

µεταβιβάσιµο. Καθώς οι γυναίκες έχουν γενικά χαµηλότερες αποδοχές από τους άνδρες, η 

µείωση του εισοδήµατος του νοικοκυριού είναι µικρότερη όταν οι γυναίκες λαµβάνουν 

γονική άδεια. Ωστόσο, κατά µέσο όρο, οι άνδρες εργαζόµενοι έκαναν χρήση της γονικής 

άδειας µόνον σε 30% των επιχειρήσεων σε 21 ευρωπαϊκές χώρες. Τα αριθµητικά στοιχεία 

εµφανίζουν µεγάλη διαφοροποίηση – σε 69% των σουηδικών επιχειρήσεων οι άνδρες 

υπάλληλοι έλαβαν γονική άδεια159, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο είναι µόλις 2%. 

Οικογενειακά επιδόµατα  

Αρκετές χώρες παρέχουν άλλα οικογενειακά επιδόµατα που αποτελούν βασικό τµήµα της 

οικογενειακής πολιτικής µέχρι το παιδί να φτάσει τα 16, 17, 18 ή 19 έτη (και αν σπουδάζει 

µέχρι 27 ετών). Είναι αφορολόγητα σε όλα τα κράτη-µέλη, εκτός από την Ελλάδα, την 

Ισπανία και τη Φινλανδία. Όσον αφορά την κάλυψη του πληθυσµού που δικαιούται 

οικογενειακά επιδόµατα, στην Αυστρία, ∆ανία, Φινλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία, 

προβλέπεται καθολική παροχή υπό τη µορφή ενός ορισµένου επιδόµατος για κάθε ανήλικο 

παιδί της οικογένειας. Το ποσό του επιδόµατος ποικίλλει ανάλογα µε τον αριθµό των 

ανήλικων παιδιών στην οικογένεια και ανάλογα µε το αν πρόκειται για µονογονεϊκή 

οικογένεια ή οικογένεια και µε τους δυο γονείς. Η Γαλλία και η Πορτογαλία είναι οι µόνες 

χώρες που δεν παρέχουν επίδοµα για το πρώτο παιδί160  

Επισηµαίνεται ότι στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία δεν υπάρχει σύστηµα 

καθολικού οικογενειακού επιδόµατος. Στην Ιταλία, λόγω αυστηρών εισοδηµατικών 

περιορισµών έχει µειωθεί το ενδιαφέρον για τα οικογενειακά επιδόµατα. Για τις οικογένειες 

µε ένα παιδί, οι πιο γενναιόδωρες χώρες είναι η ∆ανία, η Γερµανία και το Λουξεµβούργο. 

Στη Γαλλία, για τα επιδόµατα από το δεύτερο παιδί και µετά το σύστηµα είναι ένα από τα πιο 

γενναιόδωρα στην Ευρώπη. Αντίθετα, το πορτογαλικό σχήµα είναι ένα από τα λιγότερα 

γενναιόδωρα στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παιδιών. Αντίθετα, στην 

Ελλάδα, τα οικογενειακά επιδόµατα είναι εξαιρετικά χαµηλά, τα χαµηλότερα από όλες τις 

χώρες της Ε.Ε., ανεξάρτητα από τον αριθµό των παιδιών της οικογένειας. Μόνο το επίδοµα 

για το τρίτο παιδί είναι κάπως υπολογίσιµο. Στο Λουξεµβούργο, το σύστηµα είναι το πιο 

                                                           
159 Bruning, G. και Plantega, J(2007). «Parental leave and equal opportunities: Experience in eight European  

countries» (Γονική άδεια και ισότητα ευκαιριών: εµπειρίες σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες),  
 
160

 Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ(2009). Μελέτη συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας 
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γενναιόδωρο, αλλά µόνο για το δεύτερο παιδί και ακολουθούν η ∆ανία, η Γερµανία, το 

Βέλγιο, η Αυστρία και η Φινλανδία. Τέλος, άλλες παροχές για την οικογένεια αφορούν τα 

επιδόµατα στα µονογονεϊκά νοικοκυριά, τα επιδόµατα για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, τα 

επιδόµατα κατοικίας κ.λπ161.  

Στη συνέχεια θα δούµε ότι πέραν από τις µορφές  «οικογενειακής άδειας» χρειάζεται 

ασφαλώς και η δηµιουργία δοµών φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτωµένων ατόµων. 

 

 

5. ∆ΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  

5.1 ∆ΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Σήµερα, σε όλη την Ε.Ε., η ανάπτυξη των συστηµάτων παροχής υπηρεσιών για τη φροντίδα 

του παιδιού αποτελεί µια πολιτική προτεραιότητα, υπάρχουν δε διαφορετικά συστήµατα 

παροχής στα διάφορα κράτη-µέλη. Στις περισσότερες χώρες, µπορεί να γίνει ένας πρώτος 

διαχωρισµός ανάµεσα στην άτυπη και στην τυπική φροντίδα του παιδιού. Η άτυπη φροντίδα 

παρέχεται συνήθως από το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ η τυπική φροντίδα παρέχεται από 

εξειδικευµένους, αµειβόµενους φροντιστές σε θεσµοθετηµένα πλαίσια. Σχετικά µε τις 

παροχές για παιδιά µικρότερα των 3 ετών, οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές κυρίως για τις 

εργαζόµενες µητέρες, το ποσοστό κάλυψής τους στα περισσότερα κράτη-µέλη είναι 

χαµηλότερο από το 5%. Το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής παιδιών ηλικίας κάτω των τριών 

ετών σε υπηρεσίες φροντίδας, παρατηρείται στη ∆ανία, (περίπου 60%) 162. 

Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής φοίτησης σε σχολείο, 

παρουσιάζουν πολύ υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε υπηρεσίες φροντίδας, καθώς οι 

περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες συνίστανται σε προσχολικά προγράµµατα. Το Βέλγιο, 

η ∆ανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία έχουν το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης, το οποίο 

προσεγγίζει την πλήρη κάλυψη. Στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και στο Ηνωµένο 

Βασίλειο οι παροχές είναι σχετικά χαµηλές. Ωστόσο, σε πολλές χώρες, οι άτυποι 

διακανονισµοί ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας ή και τους φίλους, είναι εξαιρετικά 

σηµαντικοί. Στην Ολλανδία, για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα έρευνας έδειξαν πως το 90% 

των εργαζοµένων ζευγών χρησιµοποιούν άτυπη (µε πληρωµή ή όχι) φροντίδα για το παιδί, 
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 Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ(2009). Μελέτη συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας 
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ενώ τα δυο τρίτα αυτού του ποσοστού συνδυάζουν την άτυπη µε την τυπική φροντίδα 

παιδιού.  

Ανάµεσα στους «άλλους» τρόπους φύλαξης παιδιών υπάρχουν οµάδες αυτοβοήθειας, 

οργανωµένες από γονείς (Αυστρία), επιδοτούµενη φροντίδα (∆ανία, Φινλανδία), κέντρα 

παιχνιδιού, υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατασκηνώσεις (Ισπανία), κέντρα 

δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Ελλάδα), κέντρα άλλων δραστηριοτήτων (Ιταλία), 

ανεξάρτητη απασχόληση µε αµοιβή και κέντρα εξωσχολικής δραστηριότητας (Πορτογαλία), 

προσχολικά κέντρα και κέντρα ηµερήσιας φύλαξης (Σουηδία). Επίσης, οι επιχειρήσεις συχνά 

έχουν παιδικούς σταθµούς που αναλαµβάνουν τα παιδιά των εργαζοµένων.  

Η ύπαρξη επαρκών και οικονοµικά προσιτών δοµών παροχής φροντίδας για εξαρτώµενα 

άτοµα της οικογένειας αποτελεί το πλέον σηµαντικό µέτρο για ενίσχυση της συµφιλίωσης 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής όπως απαιτείται από τους στόχους της 

Βαρκελώνης163.  

Στην Κύπρο όπως φαίνεται από το γράφηµα στη συνέχεια το ποσοστό κάλυψης των παιδιών 

έως 3 χρόνων είναι χαµηλό και φτάνει το 19%. 

2007 
Έως 30 

ώρες  

30 ώρες 

και άνω  
Σύνολο 

Αναλογία παιδιών έως 3 ετών που εµπίπτουν σε επίσηµες 

ρυθµίσεις φύλαξης (έως 30 ώρες/ 30 ώρες ή περισσότερο ανά 

συνήθη εβδοµάδα164) 

6 12 19 

Υπάρχουν σηµαντικές αδυναµίες στην υφιστάµενη επίσηµη δοµή κοινωνικής φροντίδας 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, οι οποίες αφορούν τη µη επαρκή κάλυψη των αναγκών 

φροντίδας για παιδιά µικρής ηλικίας (0-3 χρονών), τις περιορισµένες ώρες και το χρονικό 

πλαίσιο λειτουργίας τους και το υψηλό οικονοµικό κόστος των υπηρεσιών για τους 

εργαζόµενους γονείς. Ως αποτέλεσµα, το 51%165 των γονέων µε παιδιά ηλικίας µέχρι 3 

χρόνων, αναθέτουν τη φροντίδα των παιδιών τους στη γιαγιά/παππού ή σε άλλο συγγενικό 
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 Μέχρι το 2010 ο στόχος είναι η φροντίδα παιδιών να παρέχεται τουλάχιστον για το 90% των παιδιών µεταξύ 3 
ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τουλάχιστον για το 33% των παιδιών ηλικίας 
κάτω των 3 ετών. [Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών, Χάρτης Πορείας για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών, 2006] 
164 European Commission, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=685&langId=el&intPageId=117 
165 Έρευνα που έγινε για λογαριασµό της ΣΕΚ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Έτος Ίσων 
Ευκαιριών για Όλους» 
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πρόσωπο χωρίς αµοιβή. Την τάση αυτή επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι 36,5%166 των 

γυναικών ηλικίας 55-64 ετών είναι εκτός αγοράς εργασίας λόγω των υποχρεώσεων φροντίδας 

µελών της οικογένειας τους167.  Ως εκ τούτου, στον τοµέα αυτό υπάρχει έκδηλη ανάγκη 

προώθησης µίας δέσµης στοχευµένων παρεµβάσεων που θα έχουν ως αποτέλεσµα την 

επέκταση των υποδοµών, την εναρµόνιση τους µε τα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων, 

την παροχή διαφορετικών τύπων φροντίδας ώστε οι γονείς να έχουν ελευθερία επιλογής µε 

βάση τις δικές τους ιδιαιτερότητες και ανάγκες και την ενεργό εµπλοκή των κοινωνικών 

εταίρων στη δηµιουργία τέτοιων υποδοµών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή που συµµετείχε στη διεξαγωγή της Μελέτης του 

Τµήµατος Εργασίας, 2009, συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας,  εισηγείται τα ακόλουθα: 

Επιδοτούµενη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

∆εδοµένου ότι οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών είναι ανεπαρκείς και πολλές φορές αρκετά 

δαπανηρές για να δηµιουργηθούν συνθήκες που θα ενθαρρύνουν την επέκταση των 

υποδοµών αυτών και θα διασφαλίζουν ότι η εργασία είναι επικερδής ή οικονοµικά 

συµφέρουσα, η Επιτροπή εισηγείται: 

� επιδότηση των δοµών φροντίδας παιδιών µέχρι 3 χρόνων σε οποιαδήποτε παρεχόµενη 

µορφή εγκεκριµένης φροντίδας συµπεριλαµβανοµένων και των ιδιωτικών βρεφικών 

σταθµών, (π.χ. επιδότηση του µισθού του απασχολούµενου προσωπικού που αποτελεί το 

µεγαλύτερο λειτουργικό κόστος ή επιδότηση άλλων λειτουργικών εξόδων όπως 

λογαριασµών ΑΗΚ), 

� παραχώρηση µηνιαίου γονικού επιδόµατος σε νοικοκυριά που έχουν παιδιά ηλικίας µέχρι 

τριών ετών για την κάλυψη του κόστους φροντίδας σε ιδιωτικό ή κοινοτικό παιδοκοµικό 

σταθµό νοουµένου ότι και οι δύο γονείς είναι µισθωτοί,  

� επιχορήγηση των τροφείων για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε οποιαδήποτε µορφή 

εγκεκριµένης φροντίδας βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων νοουµένου ότι εργάζονται και 

οι δύο γονείς168
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Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των παιδοκοµικών σταθµών  

Σηµαντική αδυναµία των κυπριακών δοµών φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας 

(δηµόσιων - κοινοτικών – ιδιωτικών) αποτελούν τόσο τα ωράρια όσο και οι χρονικές 

περίοδοι λειτουργίας τους, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα ωράρια εργασίας. Για να 

εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη των αναγκών των εργαζόµενων γονέων σε υπηρεσίες 

φροντίδας παιδιών σε όλη τη διάρκεια του εργάσιµου χρόνου τους, η Επιτροπή εισηγείται την 

προώθηση σχετικών µέτρων που διασφαλίζουν ή/και ενθαρρύνουν την επέκταση του 

ωραρίου λειτουργίας των παιδοκοµικών σταθµών κατά τις απογευµατινές ώρες όπως επίσης 

και όλους τους µήνες του έτους και συγκεκριµένα εισηγείται: 

� επανεξέταση της πρακτικής που έχει παγιωθεί για έµµεση επιχορήγηση της αναστολής 

λειτουργίας των σταθµών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες από το Ταµείο Ανεργίας και 

που λειτουργεί ως αντικίνητρο στη λειτουργία ολόχρονα, 

� τυχόν εισαγωγή επιδότησης των δοµών φροντίδας να έχει ως προϋπόθεση την επέκταση 

της λειτουργίας τους καθηµερινά, τα Σάββατα και τους καλοκαιρινούς µήνες169,, 

� ολοκλήρωση της εφαρµογής του θεσµού του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου και 

νηπιαγωγείου,  

� αύξηση του αριθµού εισδοχής των δικαιούχων παιδιών σε κοινοτικές παιδικές λέσχες µε 

αντίστοιχη επέκταση της δυναµικότητας τους,  

� τη µελέτη ενός µοντέλου φροντίδας παιδιών στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον για 

γονείς που έχουν ακανόνιστο ωράριο εργασίας, και των οποίων οι ανάγκες δεν µπορούν 

να καλυφθούν από τις παραδοσιακές δοµές φροντίδας170 
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Ενδυνάµωση του ρόλου και της συνεισφοράς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Η διάσταση της συµφιλίωσης θα πρέπει να ενσωµατωθεί στις πολιτικές και τους στόχους των 

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεδοµένου ότι αφορά µια πολύ σηµαντική πτυχή στη 

βελτίωση της ποιότητας και ευηµερίας των πολιτών τους. Προς την κατεύθυνση αυτή η 

Επιτροπή εισηγείται171: 

� τη χρηµατοδότηση µελετών για τη διερεύνηση των τοπικών αναγκών και τη µετέπειτα 

αναγκαία ανάπτυξη υποδοµών και προγραµµάτων µε ιδιαίτερη έµφαση στη διερεύνηση 

της δυνατότητας προώθησης συµπράξεων τοπικών αρχών µε τον εθελοντικό και τον 

ιδιωτικό τοµέα.   

Στην Κύπρο το σύστηµα φροντίδας παιδιών διακρίνεται σε δύο τύπους δοµών παροχής 

φροντίδας. Την επίσηµη δοµή, δηλαδή την κοινωνική φροντίδα που παρέχεται από τον 

κρατικό, ιδιωτικό και κοινοτικό (Προγράµµατα Εθελοντικών Οργανώσεων Κοινωνικής 

Πρόνοιας που χρηµατοδοτούνται από το Κράτος) τοµέα, και την ανεπίσηµη δοµή, δηλαδή τη 

φροντίδα που παρέχεται στο σπίτι από άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος, οικιακές 

βοηθούς ή άλλα τρίτα άτοµα.   

Το σύστηµα φροντίδας της επίσηµης δοµής το 2007 κάλυπτε το 89.2% των παιδιών ηλικίας 

3-5 χρονών και µόνο το 19.5% των παιδιών κάτω των τριών ετών. Με βάση τους στόχους 

που έθεσε η Ε.Ε για τα κράτη µέλη στον τοµέα αυτό θα πρέπει µέχρι το 2010 να καλύπτει το 

90% και το 33% αντίστοιχα172. 

Οι σηµαντικότερες αδυναµίες των κυπριακών δοµών κοινωνικής φροντίδας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας που λειτουργούν αποτρεπτικά ή και δεν επιτυγχάνουν αποτελεσµατικά 

την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόµενων µελών  είναι οι εξής:  

- οι περιορισµένες χρονικές περίοδοι λειτουργίας τους (σχεδόν όλοι οι παιδικοί σταθµοί 

κλείνουν τα Σαββατοκύριακα, τις δηµόσιες αργίες και το καλοκαίρι (Ιούλιο και Αύγουστο 

από ένα ως δυο µήνες),  
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- οι περιορισµένες ώρες λειτουργίας τους (οι πλείστοι ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί κλείνουν 

µέχρι τις 1.30-2.30µµ),  

- το αυξηµένο οικονοµικό κόστος των εν λόγω υπηρεσιών το οποίο, στις πλείστες των 

περιπτώσεων και ειδικά στους ιδιωτικούς σταθµούς, είναι δυσβάστακτο για τους 

εργαζόµενους γονείς , 

- η ελλιπής προσφορά υπηρεσιών για παιδιά κάτω των δύο ετών λόγω του υψηλού 

οικονοµικού κόστους που συνεπάγεται για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες173.  

Η πλειοψηφία των Κυπρίων εκτιµά ότι οι διευκολύνσεις που προσφέρονται από το κράτος 

και την τοπική αυτοδιοίκηση στις µητέρες είναι ανεπαρκείς λόγω µικρού αριθµού κέντρων 

ενασχόλησης παιδιών, και µη προσφοράς δωρεάν µεταφορικού µέσου, ενώ οι γονείς µε 

παιδιά στο ∆ηµοτικό επισηµαίνουν ότι θα πρέπει να δηµιουργηθούν περισσότερα κέντρα 

ενασχόλησης παιδιών µέσω του ολοήµερου σχολείου. Όσον αφορά την ανεπίσηµη δοµή 

φύλαξης παιδιών (φροντίδα που παρέχεται στο σπίτι από άτοµα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος ή οικιακές βοηθούς) επιβεβαιώνεται ότι στην Κύπρο λειτουργεί σε µεγάλο 

βαθµό ένα ισχυρό οικογενειακό δίκτυο που δραστηριοποιείται στη φροντίδα βρεφών και 

παιδιών, έτσι ώστε να αναπληρώσει το έλλειµµα ικανοποιητικού αριθµού σχετικών 

υπηρεσιών174. 

 (β) Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για να εφαρµόσουν µέτρα συµφιλίωσης 

της οικογένειας µε την εργασία. 

� Η ενηµέρωση των εργοδοτών για τα αδιαµφισβήτητα οφέλη της εφαρµογής µέτρων 

συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής θα πρέπει να συνοδεύεται σε 

κάποιες περιπτώσεις και από οικονοµικά ή θεσµικά κίνητρα, ώστε να αντιµετωπίζονται οι 

επιπλέον δυσχέρειες και δαπάνες εκ µέρους των επιχειρήσεων.  

� Όπως κατέδειξε έρευνα που διενεργήθηκε από τη ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στα 

πλαίσια διακρατικής Μελέτης το 2009, η έλλειψη γνώσης εκ µέρους των εταιρειών για τα 

κατάλληλα µέτρα συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής λειτουργούσε 

αρνητικά στην προώθηση τέτοιων µέτρων. Οι συνεπαγόµενες δαπάνες που µπορεί να 
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αναληφθούν από τις εταιρείες για την εφαρµογή τέτοιων µέτρων είναι επίσης παράγοντες 

που εµποδίζουν τις εταιρείες να λάβουν µέτρα για τη Συµφιλίωση. Για υπερπήδηση  των 

εµποδίων αυτών και ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να εφαρµόσουν µέτρα Συµφιλίωσης 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, γίνονται οι πιο κάτω εισηγήσεις:    

�  Μέρος των δαπανών των εταιρειών για µέτρα Συµφιλίωσης µπορεί να καλύπτεται µε  τη 

χορήγηση από το κράτος οικονοµικών και φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις/ 

οργανισµούς προκειµένου να προάγουν µε προσδιορισµένες ενέργειες την ισότητα των 

φύλων και τη συµφιλίωση επαγγελµατικής/ οικογενειακής ζωής των εργαζοµένων σ’ 

αυτές (ισορροπία κατά την πρόσληψη ανδρών και γυναικών σε κενές ή νέες θέσεις, 

ανέλιξη γυναικών σε θέσεις ευθύνης, την υιοθέτηση καινοτόµων προγραµµάτων 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας στην επιχείρηση ώστε να διευκολύνονται γυναίκες και 

άνδρες στις οικογενειακές υποχρεώσεις τους)175. 

�  Όσον αφορά την έλλειψη γνώσης εκ µέρους κάποιων εταιρειών για τα κατάλληλα µέτρα 

συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής η ∆ηµόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης εισηγείται να προσφέρει υποστήριξη προς τη δηµιουργία καινοτόµων 

ρυθµίσεων εργασίας µε την εισαγωγή (πρόσθετων) εκπαιδευµένων Συµβούλων 

ισορροπίας επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Αυτοί οι Σύµβουλοι θα βοηθούν τις 

επιχειρήσεις για να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν στρατηγικές Συµφιλίωσης που θα 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των υπαλλήλων και τους στόχους της επιχείρησης.  

� Επειδή το µέγεθος των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι ως επί το πλείστον µικροµεσαίες, 

αυτές οι επιχειρήσεις χρειάζονται επιπλέον βοήθεια από τις τοπικές ή δηµόσιες αρχές για 

να εισαγάγουν µέτρα για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Αυτές οι 

υποδοµές θα µπορούσαν να γίνουν σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις (π.χ 

βιοµηχανικές περιοχές) ή και να λειτουργήσουν µε συµπράξεις εταιρειών (παιδικοί 

συνεταιριστικοί σταθµοί). 

�  Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις κάθε µεγέθους θα πρέπει να επιχορηγηθούν από εθνικούς 

και κοινοτικούς πόρους για την ανάπτυξη δράσεων, όπως η κατάρτιση/επιµόρφωση 

γυναικών εργαζοµένων σε νέα εργασιακά αντικείµενα ή η ευαισθητοποίηση των ανδρών 

σε θέµατα συµφιλίωσης, ανάδειξης του πατρικού ρόλου κλπ. Θα πρέπει επίσης να 

δηµιουργηθούν νέες ή και να αξιοποιηθούν υφιστάµενες ∆οµές Συµβουλευτικής των 
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Γυναικών για την Απασχόληση, την Επιχειρηµατικότητα και τη ∆ικτύωση, εκ των 

οποίων κάποιες ενδείκνυται να είναι κινητές και να φτάνουν στην ύπαιθρο176,.  

� Παροχή κινήτρων σε οργανισµούς/ επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα για προώθηση 

επαγγελµατικών ωραρίων που είναι πιο φιλικά για τους εργαζόµενους γονείς. 

� Η θέσπιση ανάλογων κινήτρων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα συµβάλει στην αλλαγή 

των στερεότυπων που συνδέονται µε τα φύλα έτσι ώστε να αναδεικνύουν τους νέους 

ενδοοικογενειακούς και δηµόσιους ρόλους των φύλων, µε την προβολή µέσω των 

εκποµπών και των διαφηµίσεών τους τη σύνδεση οικονοµίας, κοινωνικής συνοχής και 

δηµοκρατίας µε την ισότητα και τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. 

Η θέσπιση κινήτρων πρέπει να αφορά και ετήσια βραβεία Ισότητας σε επιχειρήσεις, 

οργανισµούς και ΜΜΕ. 

� Λόγω της ανεπαρκούς πληροφόρησης των εργοδοτών και των εργοδοτουµένων 

αναφορικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους όπως απορρέουν από την 

Εργατική Νοµοθεσία (π.χ άδεια µητρότητας, γονική άδεια και άδεια για λόγους ανωτέρας 

βίας) παροχή κινήτρων προς τους κοινωνικούς εταίρους ή ΜΚΟ για προώθηση 

εκστρατείας ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης των εργοδοτών και των εργοδοτουµένων µε 

διάφορες ενέργειες και δράσεις σε εθνικό επίπεδο177. 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί του παρόντος, η διαθεσιµότητα και το κόστος της φροντίδας των 

παιδιών διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών. Επιπλέον, η αύξηση της ευελιξίας 

των ωρών εργασίας των γονέων απαιτεί αντίστοιχη ευελιξία στην παροχή φροντίδας για τα 

παιδιά, δηλαδή διευρυµένο ωράριο λειτουργίας και λειτουργία το σαββατοκύριακο και κατά 

την περίοδο των διακοπών178. 

 

Η πείρα καταδεικνύει ότι όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν οικογενειακές πολιτικές, οι 

συγκεκριµένες ανάγκες των οικογενειών γίνονται περισσότερο εµφανείς –ιδίως όσον αφορά 
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τα ζητήµατα της φροντίδας των παιδιών, της γονικής άδειας και της άδειας για την φροντίδα 

ηλικιωµένων συγγενών. Ωστόσο, οι ειδικές οικογενειακές πολιτικές θεωρούνται ότι 

υπάγονται στην αρχή της επικουρικότητας και, εποµένως, αποτελούν µέληµα των επιµέρους 

κρατών µελών. Ως εκ τούτου, οι οικογενειακές πολιτικές δεν αναφέρονται ρητά σε καµία από 

τις ευρωπαϊκές συνθήκες και, έτσι, κανένα βασικό πρόγραµµα για την οικογενειακή πολιτική 

δεν συµπεριλήφθηκε, για παράδειγµα, στην ατζέντα για την κοινωνική πολιτική του 2000 ή 

στην ανακοίνωση για την κοινωνική ατζέντα του 2005 της Επιτροπής. Ωστόσο, ο 

συνδυασµός της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής ενισχύθηκε µε την έµφαση που 

έδωσε η ΕΕ στην ισότητα των ευκαιριών και στην ενθάρρυνση της εισόδου περισσότερων 

γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι διατάξεις των κατευθυντήριων γραµµών για την 

απασχόληση της ΕΕ (οι οποίες συντονίζουν τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση 

των κρατών µελών) και των οδηγιών (όπως η οδηγία για την προστασία της µητρότητας του 

1992 και η οδηγία για τη γονική άδεια του 1996 και 2009) στήριξαν µια αλλαγή στάσης και 

είχαν ως αποτέλεσµα τη θέσπιση εθνικής νοµοθεσίας. Πολλοί Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να 

βρουν χρόνο για τη φροντίδα των παιδιών τους, των ηλικιωµένων ή των εξαρτώµενων 

συγγενών τους. Η ισορροπία µεταξύ του επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου εµφανίζεται 

πιο προβληµατική στα 10 νέα κράτη µέλη (ΝΚΜ10), τα οποία εντάχθηκαν στην Ένωση το 

2004, σε σύγκριση µε την Ε.Ε των 15, επειδή οι ώρες εργασίας τόσο για την έµµισθη όσο και 

για την άµισθη εργασία είναι περισσότερες στις συγκεκριµένες χώρες179. Η κατάσταση 

γίνεται ακόµη πιο δυσχερής στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Τουρκία. 

- 10 % των ανδρών και των γυναικών στην Ε.Ε των 25 δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις τους αρκετές φορές την εβδοµάδα λόγω του χρόνου που 

αφιερώνουν στην εργασία τους. 

- Στα ΝΚΜ10, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15% για τους άνδρες και 14% για τις γυναίκες. 

- Στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Τουρκία, τα ποσοστά είναι ακόµη υψηλότερα (22% 

για τους άνδρες και 25% για τις γυναίκες). Στη νότια Ευρώπη – Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και 

Πορτογαλία – το ποσοστό των γυναικών που αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να 

εξισορροπήσουν τον επαγγελµατικό και τον ιδιωτικό βίο τους είναι υψηλότερο από αυτό των 

ανδρών (17% των γυναικών, 11% των ανδρών), παρότι λιγότερες γυναίκες ασκούν έµµισθη 

απασχόληση στις τέσσερις αυτές χώρες απ’ ότι στην υπόλοιπη Ε. Ε των 15. Αυτό οφείλεται 

ενδεχοµένως στο γεγονός ότι στη νότια Ευρώπη τα συστήµατα πρόνοιας βασίζονται πολύ 

περισσότερο στη φροντίδα που παρέχεται εντός της οικογένειας, και ιδίως από τις γυναίκες. 

Ωστόσο, οι γυναίκες εκτελούν το µεγαλύτερο µέρος της άµισθης εργασίας στο σπίτι, όπως το 
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νοικοκυριό και η φροντίδα των παιδιών. Για παράδειγµα, στην Ε.Ε των 25, οι γυναίκες 

αφιερώνουν περίπου 50% περισσότερες ώρες από τους άνδρες στη φροντίδα των παιδιών. Σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, οι γυναίκες εκτελούν περισσότερα οικιακά καθήκοντα από τους 

άνδρες. Στην Ε.Ε των 25, το 80% των γυναικών εκτελούν οικιακά καθήκοντα καθηµερινά, 

έναντι 40% των ανδρών180.  

 

Μια πανευρωπαϊκή πολιτική διευκόλυνσης της παροχής µέριµνας για τα παιδιά, η οποία να 

είναι προσιτή, επαρκώς ευέλικτη και υψηλής ποιότητας θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για 

τους/τις ευρωπαίους/ες πολίτες/τιδες στην προσπάθειά τους να συµβιβάσουν τις υποχρεώσεις 

του σπιτιού µε αυτές της εργασίας. Μια τέτοια πολιτική πρέπει να αναγνωρίζει επίσης την 

αναγκαιότητα φροντίδας που θα επεκτείνεται και στα µεγαλύτερης ηλικίας παιδιά των 

µικρότερων παιδιών, δεν έχει θεσπιστεί ειδική πολιτική για τη φροντίδα των παιδιών 

σχολικής ηλικίας. Προτείνονται λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ακόλουθα: 

- Θέσπιση µιας πανευρωπαϊκής πολιτικής ως βάση µίας υψηλής ποιότητας, προσιτής και 

ευέλικτης φροντίδας των παιδιών 

- Αύξηση της παροχής φροντίδας για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

- Ενσωµάτωση της µέριµνας των παιδιών στην πολιτική απασχόλησης181 

 

 

5.2 ∆ΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσµού συνεπάγεται ότι η φροντίδα των ηλικιωµένων 

συγγενών απασχολεί ολοένα και περισσότερο το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό και ενδέχεται 

να προκύψει σε ζήτηµα εξίσου επιτακτικό µε αυτό της φροντίδας των παιδιών. Επί του 

παρόντος όµως δεν υπάρχουν προβλέψεις σε επίπεδο ΕΕ για τη διευκόλυνση των 

εργαζοµένων που φροντίζουν ηλικιωµένους συγγενείς. Σε εθνικό επίπεδο, εξάλλου, σχεδόν 

καµία ευρωπαϊκή χώρα (µε εξαίρεση τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες) δεν προβλέπει άδεια 

για τη φροντίδα των ηλικιωµένων. Η έκθεση Kok αναγνωρίζει τη σηµασία της φροντίδας των 

ηλικιωµένων: «Ο καλύτερος συνδυασµός της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής 

απαιτεί επίσης την παροχή προσβάσιµων, οικονοµικά προσιτών και καλής ποιότητας 

υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους». Παρότι πρέπει να διευκολυνθεί 

η χορήγηση άδειας για τη φροντίδα εξαρτώµενων ατόµων, πρέπει επίσης να επεκταθεί η 
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διάθεση ειδικευµένου προσωπικού, το οποίο θα µπορεί να συµπληρώσει αλλά και να 

υποκαταστήσει τη φροντίδα που παρέχει η οικογένεια182.  

 

Έρευνες του Ιδρύµατος Εurofound εξέτασαν πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη για την 

προώθηση της παροχής εργαζοµένων στον τοµέα της φροντίδας: µια προσέγγιση η οποία 

φαίνεται επωφελής είναι η αναβάθµιση των χαρακτηριστικών και των συνθηκών του τοµέα 

καθώς και η διευκόλυνση της εργασίας των µεταναστών που εργάζονται στον συγκεκριµένο 

τοµέα. Μια άλλη δυνατότητα είναι η παροχή φορολογικών εκπτώσεων σε ιδιωτικά 

νοικοκυριά ώστε να ενθαρρυνθούν στην παροχή έµµισθης απασχόλησης σε άτοµα που 

βοηθούν στην παροχή φροντίδας ή σε εργαζόµενους στον τοµέα της πρόνοιας. Προγράµµατα 

τέτοιου είδους, όπως αυτά που εφαρµόζονται στη Φινλανδία, είχαν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, επιτρέποντας παράλληλα στους εργαζοµένους να 

εκπληρώνουν καλύτερα τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους183. 

 

Η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσµού συνεπάγεται ότι η φροντίδα των ηλικιωµένων 

συγγενών απασχολεί ολοένα και περισσότερο το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό και ενδέχεται 

να προκύψει σε ζήτηµα εξίσου επιτακτικό µε αυτό της φροντίδας των παιδιών. Επί του 

παρόντος όµως δεν υπάρχουν προβλέψεις σε επίπεδο ΕΕ για τη διευκόλυνση των 

εργαζοµένων που φροντίζουν ηλικιωµένους συγγενείς. Σε εθνικό επίπεδο, εξάλλου, σχεδόν 

καµία ευρωπαϊκή χώρα (µε εξαίρεση τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες) δεν προβλέπει άδεια 

για τη φροντίδα των ηλικιωµένων. 

 

Μέσα από τη µελέτη του Eurofound, προτείνονται τα ακόλουθα για βελτίωση της  

κατάστασης: 

- Θέσπιση διατάξεων για τη χορήγηση άδειας µε αποδοχές για τη φροντίδα των ηλικιωµένων 

σε βάση ανάλογη της γονικής άδειας 

- Επέκταση της παροχής ειδικευµένου προσωπικού φροντίδας 

Παρότι πρέπει να διευκολυνθεί η χορήγηση άδειας για τη φροντίδα εξαρτώµενων ατόµων, 

πρέπει επίσης να επεκταθεί η διάθεση ειδικευµένου προσωπικού, το οποίο θα µπορεί να 

συµπληρώσει αλλά και να υποκαταστήσει τη φροντίδα που παρέχει η οικογένεια. Έρευνες 

του Ιδρύµατος εξέτασαν πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη για την προώθηση της 

παροχής εργαζοµένων στον τοµέα της φροντίδας: µια προσέγγιση η οποία φαίνεται επωφελής 

είναι η αναβάθµιση των χαρακτηριστικών και των συνθηκών του τοµέα καθώς και η 
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διευκόλυνση της εργασίας των µεταναστών/τριών που εργάζονται στο συγκεκριµένο 

τοµέα184.  

Σηµειώνεται η εισήγηση της Επιτροπής που συµµετείχε στη διεξαγωγή της Μελέτης του 

Τµήµατος Εργασίας, 2009, συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας για το θέµα αυτό και 

αφορά: 

� Στην προώθηση επιπλέον υπηρεσιών και προγραµµάτων κατ΄ οίκον φροντίδας σε 

ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρίες.  

Χρειάζονται λοιπόν συντονισµένες δράσεις στον τοµέα της συµφιλίωσης οικογένειας και 

εργασίας σε επίπεδο επιχειρήσεων, κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα της 

κοινωνίας των πολιτών  για επίτευξη του στόχου αυτού. 
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6. Η ΕΜΦΥΛΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

Το κεφάλαιο αυτό περιλήφθηκε στη µελέτη αυτή, αφού η οικονοµική κρίση φαίνεται ότι 

επηρεάζει τις κυβερνήσεις στη λήψη αποφάσεων για προώθηση µέτρων κοινωνικής πολιτικής 

και δη της συµφιλίωσης της οικογένειας και εργασίας.  

 

Η Χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση έχει διαφορετική επίδραση σε γυναίκες και άντρες 

ανάλογα µε τη διαφορετική θέση στην οικονοµική και κοινωνική σφαίρα της κάθε χώρας. Έχει 

επίσης διαφορετική επίδραση µεταξύ διαφορετικών οµάδων γυναικών βασιζόµενη στη θέση που 

έχουν στις δυο αυτές σχετιζόµενες σφαίρες. Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες 

επηρεάζονται διαφορετικά από τους άντρες και ότι αυτές οι διαφορές αναφέρονται τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν τουλάχιστον δυο διαστάσεις που συνδέονται 

µε την έµφυλη ισότητα και πρέπει να ληφθούν υπόψη: Πρώτον η πιθανή διαφορετική επίδραση 

σε γυναίκες και άντρες στην αγορά εργασίας και δεύτερο η επίδραση της οικονοµικής κρίσης 

στις πολιτικές που άµεσα ή έµµεσα επηρεάζουν την έµφυλη ισότητας, συµπεριλαµβανοµένων 

των δηµόσιων δαπανών. Είναι πολύ σηµαντικό οι πολιτικές για την προώθηση της έµφυλης 

ισότητας να παραµένουν ορατές παρά την επίδραση της οικονοµικής ύφεσης. Η επίδραση στις 

γυναίκες είναι διαφορετική σε αυτή την κρίση, δεδοµένου του πολύ µεγαλύτερου αριθµού 

γυναικών που βρίσκονται στην αγορά εργασίας, σε σχέση µε προηγούµενες κρίσεις.  

Ταυτόχρονα το εισόδηµα των γυναικών σήµερα παίζει µεγαλύτερο ρόλο στα νοικοκυριά που 

βασίζονται σε δυο µισθούς και πολύ περισσότερο σε ότι αφορά τις µονογονεικές οικογένειες ή 

οικογένειες στις οποίες η τροφός είναι µόνο η γυναίκα185. 

 

Από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης παρατηρείται απώλεια εργασίας σε ότι αφορά τους 

άντρες στα ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα στον τοµέα των κατασκευών, µεταφορών και 

βιοµηχανίας, αλλά και σε τοµείς όπου είναι αισθητή και η παρουσία των γυναικών, όπως 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και οικονοµικές και στο λιανικό και χοντρικό εµπόριο.  Επιπλέον 

το ποσοστό ανεργίας δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πλήρη επίδραση των µεταβαλλόµενων 

οικονοµικών συνθηκών σε γυναίκες και άντρες. Πράγµατι οι εθνικές στατιστικές επιβεβαιώνουν 
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πτώση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών χωρίς να συνοδεύεται από παρόµοια αύξηση 

στα ποσοστά ανεργίας. Για παράδειγµα η κατ΄ εξακολούθηση επιβάρυνση των γυναικών µε τις 

οικογενειακές ευθύνες δεν καταγράφεται, ούτε και το γεγονός ότι οι γυναίκες συχνότερα τείνουν 

να συγκεντρώνονται σε µερικής απασχόλησης εργασίες, χαµηλόµισθα επαγγέλµατα, ευέλικτες 

µορφές εργασίας που επίσης είναι χαµηλόµισθες. Έχουν λιγότερες πιθανότητες να εξεύρουν 

εργασία παρόµοια µε αυτή που είχαν. Επιπλέον, ίσως να µη δικαιούνται καν ανεργιακό επίδοµα, 

λόγω διακοπών στην καριέρα τους ή µικρής υπηρεσίας που δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που 

τίθενται από τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης. Εν ολίγοις, άντρες και γυναίκες 

επηρεάζονται από την κρίση µε διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε την οικονοµική και 

κοινωνική τους κατάσταση186.  

 

Σύµφωνα µε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οικονοµική κρίση όµως απειλεί αυτή τη 

θετική εξέλιξη των πραγµάτων. Εµπειρίες από παλαιότερες κρίσεις δείχνουν ότι η απασχόληση 

των ανδρών γενικά επανακάµπτει γρηγορότερα από ό,τι το γυναικών. Για τα άτοµα που 

καθίστανται άνεργοι, ο κίνδυνος να µην επαναπασχοληθούν είναι υψηλότερος αν είναι γυναίκες. 

Επίσης, η µελέτη των ποσοστών ανεργίας έχει ένα ενδιαφέρον, όµως µπορεί να αποκρύπτει και 

πολύ σηµαντικές αλήθειες. Για παράδειγµα, τα ποσοστά της ανεργίας δε µας λένε ότι οι γυναίκες 

υπερεκπροσωπούνται µεταξύ των ανενεργών ατόµων, αφού αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 

τα δύο τρίτα των 63 εκατοµµυρίων ατόµων µεταξύ 25 και 64 ετών που είναι ανενεργά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρία µεταξύ 

των ατόµων που πλήττονται µε µερική ανεργία (δηλαδή των απασχολούµενων µε µερική 

απασχόληση που θα προτιµούσαν να εργάζονται περισσότερες ώρες). Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, 

όλες αυτές οι γυναίκες δεν καταχωρίζονται κατ' ανάγκη ως άνεργοι, αν και στην πραγµατικότητα 

οι συνθήκες εργασίας τους είναι τέτοιες που στην ουσία τις φέρνουν αντιµέτωπες µε την ανεργία 

κάθε µέρα που περνά. Επιπλέον, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν µειονεκτική θέση στην 

αγορά εργασίας, για παράδειγµα, να έχουν προσωρινές συµβάσεις, να εργάζονται µε συνθήκες 

ακούσιας µερικής απασχόλησης ή να είναι θύµατα της επίµονης δυσµενούς διαφοράς αµοιβών. 

Αυτή όµως η διαφοροποιηµένη επίδραση πρέπει να είναι γνωστή,  κατανοητή, µετρηµένη και 

να λαµβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές αναφέρει η έκθεση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν 

οι έµφυλες επιπτώσεις οικονοµικής κρίσης είναι οι ακόλουθες: 

• η απασχόληση ανδρών επανακάµπτει γρηγορότερα από των γυναικών 
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• υπάρχουν περισσότερες ανενεργές γυναίκες 

• υπάρχουν περισσότερες γυναίκες µε µερική ανεργία 

• εργάζονται µε προσωρινές συµβάσεις 

• εργάζονται πολλές φορές σε ακούσια µερική απασχόληση 

• υφίστανται δυσµενή διαφορά αµοιβών187  

Την τελευταία διετία βιώνει και η Κύπρος όσο και οι υπόλοιπες χώρες, την  οικονοµική 

κρίση, η οποία έχει ανατρέψει το θετικό σκηνικό που επικρατούσε τόσο στον οικονοµικό 

τοµέα όσο και στην αγορά εργασίας. Η κρίση έχει πλήξει περισσότερο τον τουριστικό τοµέα, 

τις κατασκευές, τις µεταφορές, το εµπόριο και τη µεταποίηση, τοµείς στους οποίους 

απασχολούνται περισσότερο άνδρες παρά γυναίκες. Το αποτέλεσµα ήταν να αυξηθεί για 

πρώτη φορά σε κάποιες χρονικές φάσεις ο αριθµός των ανέργων ανδρών περισσότερο από 

τον αριθµό των ανέργων γυναικών, να µειωθεί η απασχόληση διότι  αρκετές επιχειρήσεις 

έχουν κλείσει, αρκετές θέσεις εργασίας έχουν καταργηθεί και αρκετά νοικοκυριά βρίσκονται 

σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση188.  

 

Επίδραση στις πολιτικές που συνδέονται µε την έµφυλη ισότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Οι επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης στις πολιτικές που σχετίζονται µε την έµφυλη ισότητα 

τώρα άρχισαν να αναδύονται. Η οικονοµική κρίση δεν επηρέασε απλά τους εργαζόµενους 

αλλά και τους προϋπολογισµούς των κρατών. Αυτό έχει ως συνέπεια οι κυβερνήσεις να 

κάνουν µειώσεις ή να µην επενδύουν περισσότερο σε ζητήµατα κοινωνικών παροχών. Οι 

περικοπές πιθανόν να οδηγήσουν σε µειώσεις εξόδων σε δηµόσιες υπηρεσίες, όπως η 

εκπαίδευση, η κατάρτιση, η κοινωνική φροντίδα κτλ. Ακόµα και οι παγοποιήσεις 

προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες, καθώς αυτές 

αποτελούν σε πολλές χώρες την πλειοψηφία των εργαζοµένων. Κάθε αλλαγή επίσης στις 

συντάξεις (όπου µειώνονται), προωθεί περισσότερο τις ανισότητες µεταξύ  αντρών και 

γυναικών. Επίσης τα έµφυλα στερεότυπα µεγαλώνουν τις ανισότητες, όταν για παράδειγµα το 

µοντέλο του «άντρα τροφού», που κυριαρχεί ακόµα σε πολλές χώρες, όπως και στη δική µας, 
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µπορεί να οδηγήσει  να δίνεται προτεραιότητα στη διασφάλιση εργασίας για τους άντρες και 

στις γυναίκες να παραµένει ο ρόλος της παροχής κοινωνικής ασφάλειας µέσω άτυπης 

πληρωµής και απλήρωτης εργασίας.  ∆υστυχώς υπάρχει µεγάλο ρίσκο να επέλθουν αλλαγές 

και αποδυνάµωση των πολιτικών των κυβερνήσεων στα θέµατα ισότητας των φύλων κατά τη 

δύσκολη αυτή  περίοδο της οικονοµικής κρίσης189. 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι λιγότερες γυναίκες παρά άντρες είναι αναµεµειγµένες στα σώµατα λήψης 

αποφάσεων του χρηµατοπιστωτικού και οικονοµικού τοµέα. Η έκθεση της ευρωπαϊκής 

επιτροπής το 2009 για την ισότητα των φύλων υποδεικνύουν ότι οι κεντρικές τράπεζες των 

κρατών µελών είναι ανδροκρατούµενες και για το έτος 2007 φαίνεται ότι αντιστοιχεί µια 

γυναίκα στους πέντε άντρες. Στα  ανώτατα σώµατα λήψης αποφάσεων της ίδιας της Ε.Ε στον 

οικονοµικό τοµέα τα πράγµατα δεν είναι καλύτερα, αφού ηγούνται από άντρες µε ένα 

ποσοστό 16% γυναικών µόνο.  Σε πολλά υποµνήµατα τονίζεται ότι η αύξηση της αναλογίας 

των γυναικών σε αυτά τα σώµατα θα συνδράµει στην προώθηση µια πιο ευαίσθητης έµφυλης 

ανάλυσης των σχετικών ανταποκρίσεων. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να είναι 

ευαισθητοποιηµένα στα θέµατα ισότητας των φύλων όλα τα άτοµα που βρίσκονται σε 

σώµατα που λαµβάνονται αποφάσεις.  Η αποτελεσµατικότητα της λήψη µέτρων για έµφυλη 

κατάρτιση προϋπολογισµών και ανάλυση της έµφυλης επίδρασης για τη µετρίαση της 

επίδρασης της κρίσης είναι νωρίς να εκτιµηθεί. Η πλειοψηφία των κρατών µελών 

χαρακτηρίζει τις παρεµβάσεις για να ξεπεράσουν την κρίση ως ουδέτερα έµφυλες µε ένα 

µόνο µικρό αριθµό κρατών να αναφέρουν την έµφυλη επίδραση όταν αναπτύσσονται νέες 

πολιτικές. Έτσι γίνεται δύσκολη η εκτίµηση της σπουδαιότητας µέσω της ανάπτυξης δεικτών 

για έλεγχο της προόδου και της επίδρασης τέτοιων πολιτικών. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να 

σχεδιάζονται πολιτικές που απευθύνονται στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού και να εκτιµείται 

ή επίδραση τέτοιων µέτρων και να µην αγνοείται το αύριο190.  

 

To ευρωπαϊκό γυναικείο λόµπι(European Women Lobby), βασισµένο σε αναλύσεις και 

παραδείγµατα από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρει ότι είναι ξεκάθαρο ότι η 

υφιστάµενη αυξηµένη φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός των γυναικών επηρεάζεται από 

την επίδραση της οικονοµικής κρίσης. Η επίδραση αυτή δεν αφορά µόνο τη θέση των 
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γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και έξω από αυτήν.  Η έκθεση αναφέρει µεταξύ άλλων 

ότι: 

• οι ευάλωτες συνθήκες εργασίας, αυξάνουν τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας και οδηγούν 

στην άτυπη εργασία. 

• τα αυξανόµενα επίπεδα φτώχειας οδηγούν γρήγορα κάποιες γυναίκες να µην είναι σε θέση 

να  διασφαλίσουν για τις ίδιες και τα παιδιά τους µια αξιοπρεπή ζωή. 

•  µειωµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, λόγω των περικοπών στις υπηρεσίες ή του αυξηµένου 

κόστους. 

 • αυξανόµενα επίπεδα οικογενειακής βίας, συνοδευόµενα από περικοπές σε ζωικές 

υπηρεσίες υποστήριξης191.  

 

Τα εξειδικευµένα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες τονίζουν την ανάγκη να 

προβληθούν θέµατα όπως: 

- πρόσβαση στην κατάρτιση και σε ευκαιρίες µαθητείας που θα διασφαλίζουν ότι είναι 

διαθέσιµα και για τα δυο φύλα σε διάφορα στάδια της ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένων 

νέων δεξιοτήτων και προσόντων που θα χρειαστούν για νέα επαγγέλµατα στο µέλλον. 

- αναβάθµιση προσόντων για τους ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους όπως σε 

περιόδους ανεργίας ή επανένταξης των γυναικών µετά από µακρόχρονη απουσία λόγω 

οικογενειακών ευθυνών.  

- συµβουλευτική καριέρας για όλες τις ηλικίες που θα δίνει στις γυναίκες πληροφόρηση για 

πιθανές επαγγελµατικές επιλογές 

- µέτρα προώθησης και συµφιλίωσης του επιµερισµού της φροντίδας και των ευθυνών 

µεταξύ αντρών και γυναικών.  

- κατανοµή των δηµόσιων πόρων µε τρόπο που θα προωθηθεί την έµφυλη ισότητα, και 

- µέτρα που θα συµφιλιώνουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ευκαιριών πιο  ευέλικτων 

εργασιακών ευκαιριών που θα συνδράµουν στη δηµιουργία µιας πιο έµφυλης 

ευαισθητοποίησης στην απασχόληση192. 
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Η κρίση δίνει την ευκαιρία στα κράτη µέλη και στη ευρωπαϊκή επιτροπή να πάρουν µέτρα 

και να παράσχουν λύσεις για τη γυναικεία απασχόληση, να αναδείξουν το χάσµα αµοιβών 

και να προωθήσουν τη συµµετοχή των γυναικών στα σώµατα λήψης αποφάσεων.  

 

Η ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες συστάσεις για τα κράτη µέλη 

 

- ο καθορισµός των αντιδράσεων τους στην οικονοµική κρίση είναι ένας τρόπος να  

ευαισθητοποιηθούν στη διαφορετική επίδραση της κρίσης σε άντρες και γυναίκες και να 

δηλώσουν την υποχρέωση τους για έµφυλη ισότητα, συµπεριλαµβανοµένης της έµφυλης 

διάστασης σε εθνικά σχέδια ανάκαµψης. 

-  να διασφαλίσουν ότι όλες οι πολιτικές είναι αντικείµενο ρουτίνας για έµφυλη εκτίµηση της 

επίδρασης, ως ένα θέµα καλής πολιτικής  

- λειτουργικά αποκεντρωµένο κλειδί στατιστικών έµφυλης απασχόλησης για βελτίωση του 

ελέγχου και ανάλυσης της έµφυλης επίδρασης της κρίσης. 

- να αναγνωρίσουν ότι οι γυναίκες µπορεί να εκτεθούν σε οικονοµική ανασφάλεια ως 

αποτέλεσµα χαµηλότερης αµοιβής και περιορισµένης οικονοµικής επάρκειας και να 

στοχεύσουν σε έµφυλες ευαισθητοποιηµένες πολιτικές  σε ότι αφορά την κοινωνική 

προστασία και τα φορολογικά συστήµατα . 

- να λάβουν υπόψη αν ο µηχανισµός του έµφυλου προϋπολογισµού µπορεί να ενισχύσει την 

έµφυλη ισότητα,  διορθώνοντας τις αρνητικές συνέπειες των πόρων και εξόδων και να 

βελτιώνουν τη λειτουργικότητα της άσκησης εξουσίας και της αποδοτικότητας, ειδικότερα 

των εθνικών προϋπολογισµών. 

- να καταβληθούν προσπάθειες βελτίωσης της συµµετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 

λήψης αποφάσεων, ειδικά στον τοµέα των προϋπολογισµών και των κυβερνητικών 

διευθετήσεων σε εθνικό επίπεδο. 

- να ενθαρρυνθεί κατάλληλη προσβασιµότητα στην παροχή δανείων από πιστωτικά ιδρύµατα 

για να υποστηρίξουν τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 

- να εργαστούν για εξάλειψη των στερεοτύπων, όπως το «οι άντρες τροφοί» που επιδρά 

αρνητικά στις γυναίκες και να ληφθεί υπόψη ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες γίνονται 

οι κύριες τροφοί των οικογενειών τους. Καθώς επίσης να ενθαρρυνθεί µεγαλύτερος 

επιµερισµός των οικογενειακών ευθυνών που επιβαρύνουν κυρίως τις γυναίκες. 

- να συνεχιστούν οι προσπάθειες συµφιλίωσης και να γίνουν βήµατα προώθησης τους ως 

καλές πρακτικές  για άντρες και γυναίκες, περιλαµβανοµένης της βελτίωσης της θέσης των 

γυναικών µε καθεστώς µερικής απασχόλησης193. 
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Αναφέρει δε, ότι υπάρχουν πραγµατικές ευκαιρίες σε εθνικό επίπεδο να φέρουν στην 

επιφάνεια την άδεια µητρότητας, πατρότητας, γονικής άδειας και παροχής φροντίδας σε 

παιδιά που δεν ενθαρρύνουν γυναίκες να παίρνουν µεγαλύτερης διάρκειας άδειες. 

- Να αναγνωρίσουν την επίδραση των πολλαπλών µειονεκτηµάτων από την κρίση και 

να διασφαλίσουν ότι τα µέτρα που λαµβάνονται δίνουν σηµασία στις γυναίκες και 

ειδικά αυτές που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση, όπως ηλικιωµένες, µονογονιοί, 

ανάπηρες και µετανάστριες. Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει τη συλλογή στατιστικών 

στοιχείων ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία, φυλή, εθνότητα κτλ. 

- Να διασφαλίσουν προγράµµατα κατάρτισης και επανακατάρτισης. 

- Να αναπτυχθούν µηχανισµοί µε εµπειρογνώµονες σε θέµατα έµφυλης ισότητας  στα 

κυβερνητικά τµήµατα που θα εφαρµόζουν µέτρα και θα προωθούν τις γυναικείες 

οργανώσεις και άλλα δίκτυα στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων µέσα από την 

υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων.  

- Να διασφαλίσει ότι το σώµα που είναι ταγµένο σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση 

της έµφυλης  ίσης µεταχείρισης είναι στελεχωµένο επαρκώς και υποστηρίζεται να 

δρα ανεξάρτητα και αποτελεσµατικά στην παροχή ανεξάρτητης βοήθειας και να 

παρέχει συµβουλές στα άτοµα που υποβάλλουν παράπονα, στους εργοδότες και σε 

άλλα άτοµα που ενδιαφέρονται.  

- Να διασφαλίσει ότι η έµφυλη διάσταση είναι αποτελεσµατικά ενσωµατωµένη σε 

εθνικό επίπεδο και ειδικά όσοι/ες έχουν ευθύνη για την έµφυλη ισότητα 

υποστηρίζονται επαρκώς.  

- Να ενθαρρύνουν φορείς να αναλύουν την έµφυλη επίδραση από την 

χρηµατοπιστωτική κρίση σε µια συνεχόµενη βάση και να ελέγχουν τα άµεσα, 

µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα194.  

 

∆υστυχώς οι πολιτικές απαντήσεις που δόθηκαν στην ύφεση αποτελούν ευκαιρία καθώς και 

δυνητική απειλή για την απασχόληση των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Υπάρχει 

κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να καθυστερήσει τις εξελίξεις, η ακόµη και να αντιστρέψει την 
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πρόοδο, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις στη βιωσιµότητα της οικονοµίας και των συστηµάτων 

κοινωνικής προστασίας, στην κοινωνική ένταξη και στη δηµογραφία. Οι αποτελεσµατικές 

πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να θεωρούνται µέρος της λύσης για την έξοδο 

από την κρίση, τη στήριξη της ανάκαµψης και την επίτευξη ισχυρότερης οικονοµίας για το 

µέλλον. Η βάση για µια βιώσιµη ανάκαµψη και για υγιή δηµόσια οικονοµικά είναι οι 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της αυξηµένης συµµετοχής στο 

εργατικό δυναµικό. Για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης 

στην ίση συµµετοχή των γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, οι φορείς χάραξης 

πολιτικής πρέπει να καταρτίσουν τις πολιτικές τους απαντήσεις µε βάση µια ανάλυση της 

αγοράς εργασίας που θα λαµβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων, καθώς και µε βάση 

συστηµατικές εκτιµήσεις και αξιολογήσεις των επιπτώσεων στα φύλα. Η επένδυση στην 

κοινωνική υποδοµή µπορεί να αποτελέσει παραγωγικό παράγοντα και να αλλάξει τις 

οικονοµίες που είναι υπό επανάκαµψη195. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα και κοινή αξία στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της 

ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Και όντως έχει συντελεστεί 

σηµαντική πρόοδος στα θέµατα της ισότητας των φύλων χάρη στην νοµοθεσία για την 

ισότιµη µεταχείριση, την ενσωµάτωση της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender 

mainstreaming), τα ειδικά µέτρα και τις θετικές δράσεις για τις γυναίκες, τα προγράµµατα 

δράσης, τον κοινωνικό διάλογο και τον διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών. Παρά ταύτα, 

οι ανισότητες παραµένουν και συχνά διευρύνονται ακόµα περισσότερο καθώς ο αυξανόµενος 

παγκόσµιος οικονοµικός ανταγωνισµός απαιτεί ένα πιο ευέλικτο και ευπροσάρµοστο 

εργατικό δυναµικό. Οι νέες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες θα έχουν πιο αρνητικές 

επιπτώσεις για τις γυναίκες οι οποίες, λόγω του επαγγελµατικού διαχωρισµού, του χάσµατος 

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

οικονοµικά προσιτών δοµών και υπηρεσιών φροντίδας, λόγω των έµφυλων στερεότυπων και 

της ανισότιµης κατανοµής των οικογενειακών ευθυνών, θα συνεχίσουν, µόνο εκείνες, να 

απαντούν στο «δίληµµα» σταδιοδροµία ή παιδιά. Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας 

συνεχίζει να γίνεται µε ανισότιµους ή στην καλύτερη περίπτωση µε ανισόρροπους όρους, µε 

αποτέλεσµα η Ευρωπαϊκή Ένωση να µην αξιοποιεί πλήρως το ανθρώπινο δυναµικό της την 

ίδια στιγµή που συρρικνώνεται ο πληθυσµός της και αποδυναµώνεται δηµογραφικά το 

εργατικό δυναµικό της απειλώντας τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό ρόλο που 

στοχεύει να διαδραµατίσει η Ένωση. Είναι προφανές ότι οι προκλήσεις των νέων καιρών 

απαιτούν την άµεση λήψη µέτρων τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κρατών 

µελών196.  

Η ισότητα των φύλων µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν υπάρχει ισχυρή και σαφής δέσµευση στο 

ύψιστο πολιτικό επίπεδο, είτε στα ευρωπαϊκά όργανα είτε στις κυβερνήσεις ή στους 

κοινωνικούς εταίρους. Η πρόοδος απαιτεί να µετατραπεί η δέσµευση σε δράση µέσω 

αποτελεσµατικών µηχανισµών και δοµών εφαρµογής. Είναι σηµαντικό να καταστεί η 

ισότητα των φύλων µια προβεβληµένη και βασική ανησυχία στην πολιτική και στον 
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σχεδιασµό, και η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων να γίνει ένα πιο 

αποτελεσµατικό εργαλείο στη χάραξη πολιτικής. 

 

Μια ισχυρή δέσµευση για περαιτέρω πρόοδο στον τοµέα της ισότητας των φύλων πρέπει να 

επιτευχθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών µελών, µέσω µιας στρατηγικής για 

την εφαρµογή του χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα µεταξύ 

γυναικών και ανδρών, του ευρωπαϊκού συµφώνου για την ισότητα των φύλων, που 

θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, και του πλαισίου δράσεων για την ισότητα των 

φύλων, που συµφωνήθηκε από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους. 

 

Απαιτείται καλύτερη κατάρτιση και διαµόρφωση ικανοτήτων, για να πειστούν και να 

µπορέσουν οι αρµόδιοι χάραξης πολιτικής να συµπεριλάβουν τη διάσταση της ισότητας των 

φύλων στους οικείους τοµείς αρµοδιότητάς τους, και να αξιολογήσουν τον ιδιαίτερο 

αντίκτυπο των πολιτικών στις γυναίκες και τους άνδρες. Αυτό επίσης απαιτεί την ανάπτυξη 

στατιστικών, δεικτών, εργαλείων και εγχειριδίων σχετικά µε τα φύλα, συµπεριλαµβανοµένης 

της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. 

 

Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες πρέπει να οικειοποιηθούν τα ζητήµατα των φύλων και να 

είναι πεπεισµένοι για τα οφέλη των αποτελεσµατικών πολιτικών για την ισότητα των φύλων 

για το σύνολο της κοινωνίας. Η καλύτερη συνέργεια µεταξύ των πολιτικών και των µέσων 

είναι επίσης σηµαντική για την επίτευξη περαιτέρω προόδου.  

 

Ενόψει της δυνητικής συµβολής της ισότητας των φύλων στη βιώσιµη ανάπτυξη, την 

απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 

διάσταση της ισότητας των φύλων πρέπει να ενισχυθεί σε όλους τους τοµείς της στρατηγικής 

µετά τη Λισσαβόνα. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να ζητήσει από τα κράτη 

µέλη να ανταποκριθούν χωρίς καθυστέρηση στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην 

παρούσα έκθεση, και ιδιαίτερα στις ακόλουθες197: 

 

- ενίσχυση της διάστασης της ισότητας των φύλων για όλους τους τοµείς της στρατηγικής της 

ΕΕ για το 2020, συµπεριλαµβανοµένων της  αποτελεσµατικότερης χρήσης της ενσωµάτωσης 

της διάστασης της ισότητας των φύλων και των ειδικών δράσεων και στόχων για την ισότητα 

των φύλων στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.  
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- µείωση των µισθολογικών διαφορών µεταξύ των φύλων µέσω ειδικών στρατηγικών που να 

συνδυάζουν όλα τα διαθέσιµα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων, κατά περίπτωση· 

- διασφάλιση του ότι η πολυµορφία στα διοικητικά συµβούλια των εισηγµένων εταιρειών 

υιοθετεί ένα ισόρροπο και µακροπρόθεσµα προσανατολισµένο περιβάλλον λήψης 

αποφάσεων και του ότι οι γυναίκες θα ενθαρρύνονται να συµµετέχουν στα διοικητικά 

συµβούλια των εισηγµένων εταιριών· 

- βελτίωση των µέτρων συµφιλίωσης τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, 

συµπεριλαµβανοµένων των αδειών που σχετίζονται µε την οικογένεια, των υπηρεσιών 

φροντίδας, των ρυθµίσεων ευέλικτου ωραρίου εργασίας και της ενθάρρυνσης για ίσο 

επιµερισµό των ιδιωτικών και των οικογενειακών ευθυνών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 

εργασία πλήρους απασχόλησης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες· 

- εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας που 

συνδέεται µε το φύλο· 

- διασφάλιση του ότι οι πολιτικές δίνουν σηµασία στις γυναίκες, και ιδίως σε εκείνες που 

είναι σε ευάλωτη θέση – για παράδειγµα, οι γυναίκες µε επισφαλή εργασία, οι ηλικιωµένες 

εργαζόµενες γυναίκες, οι γυναίκες που είναι επικεφαλής µονογονεικών οικογενειών, οι 

γυναίκες µε αναπηρία, οι γυναίκες που προέρχονται από µετανάστες και από εθνοτικές 

µειονότητες και οι γυναίκες Ρόµα· 

- διασφάλιση του ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων θα ενσωµατωθεί στις απαντήσεις 

που θα δοθούν στην ύφεση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, λαµβανοµένου 

υπόψη του διαφορετικού αντικτύπου της κρίσης στις γυναίκες και στους άνδρες· 

- ανανέωση της δέσµευσης που αναλήφθηκε από τα κράτη µέλη στο ευρωπαϊκό σύµφωνο για 

την ισότητα των φύλων και ενίσχυση της σύµπραξης και της συνέργειας µεταξύ των 

ευρωπαϊκών οργάνων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών198. 

 

Επιβάλλεται µια συνοπτική επισκόπηση των θεσµικών µηχανισµών σχεδιασµού, υλοποίησης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων µε έµφαση στις 

πολιτικές απασχόλησης που είναι προσανατολισµένες στην προώθηση της ισότητας των 

φύλων, καθώς και των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση επιλεγµένων κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να εντοπιστούν διαφοροποιήσεις και 

οµοιότητες, καθώς και καλές πρακτικές και σε ότι αφορά τις πολιτικές για την προώθηση της 

έµφυλης ισότητας στην εργασία και σε ότι αφορά την ενσωµάτωση της οπτικής του φύλου 

στο συγκεκριµένο πεδίο. 
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Γενικά δύο είναι οι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη θέση των γυναικών 

στην  αγορά εργασίας: η έλλειψη αποτελεσµατικών µέτρων υποστήριξης της µητρότητας και 

της συµφιλίωσης µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, και τα χαµηλά επίπεδα 

ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου των γυναικών, ιδιαιτέρως µεταξύ των µερικώς 

απασχολούµενων. ∆ιακοπές στην επαγγελµατική πορεία (career breaks) έχουν ως συνέπεια 

αφενός τη χαµηλή παραγωγικότητα των γυναικών και αφετέρου τις χαµηλές αµοιβές τους, 

µεταξύ των άλλων και επειδή οι γυναίκες λόγω της ασυνεχούς επαγγελµατικής διαδροµής 

τους παγιδεύονται σε θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν απαιτούνται υψηλές δεξιότητες και 

οι οποίες ως εκ τούτου είναι χαµηλά αµειβόµενες. Επιστρέφοντας µετά τη δηµιουργία 

οικογένειας στην αγορά εργασίας καταλαµβάνουν θέσεις χαµηλότερες από τις δεξιότητες και 

το επαγγελµατικό κεφάλαιο που είχαν συσσωρεύσει µέσω της προηγούµενης απασχόλησής 

τους, βιώνοντας κατά κανόνα µια καθοδική επαγγελµατική κινητικότητα. Το γεγονός αυτό 

σηµαίνει σπατάλη πόρων για τις ίδιες µε άµεσο αντίκτυπο στις αποδοχές τους, απώλεια των 

εργοδοτών σε δεξιότητες και της οικονοµίας στο σύνολό της σε παραγωγικότητα ανθρώπινου 

και εργατικού δυναµικού199.  

Η συµµετοχή σε εκπαίδευση ή κατάρτιση για αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των 

επαγγελµατικών τους προσόντων και δεξιοτήτων βρίσκει εµπόδιο στα υψηλά δίδακτρα και 

ένα θετικό µέτρο στην κατεύθυνση αυτή θα ήταν η µεγαλύτερη προσφορά δράσεων 

κατάρτισης µε µείωση του αντίστοιχου κόστους. Καλύτερες αµοιβές και ευελιξία 

απασχόλησης, καλύτερες και πιο προσιτές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και εξαρτηµένων 

µελών, είναι τα βασικά προβλήµατα που αν επιλυθούν µπορεί να προσφέρουν περισσότερες 

και καλύτερες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες200.  

Οι κύριοι δείκτες που θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαστάσεων είναι: 

- οι στόχοι των πολιτικών, οι οµάδες στόχοι, τα µέσα για την υλοποίηση των πολιτικών 

(νοµοθεσία, εθνικά σχέδια δράσης, κλπ), οι θεσµοί και φορείς ισότητας, οι 

εµπλεκόµενοι/ες, η γνώση που έχει συσσωρευτεί µέσω της εµπειρίας κυρίως τι είναι 

αυτό που θα πρέπει να αλλάξει 

- ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η ένταξη της οπτικής του φύλου, ο βαθµός 

στον οποίο χρησιµοποιούνται οι διαφορετικές τεχνικές και τα εργαλεία, κατά πόσον 
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το gender mainstreaming αποτελεί στόχο καθαυτό ή αποτελεί µέρος άλλου λιγότερο 

σηµαντικού στόχου σε σχέση µε την ισότητα, η καινοτοµία των νέων πολιτικών και 

εργαλείων, η απόσταση µεταξύ ρητορείας ή προθέσεων και πράξης, ο βαθµός 

αλληλεπίδρασης του gender mainstreaming µε άλλες πολιτικές προώθησης της 

ισότητας (συµπληρωµατικότητα, αµοιβαία αποκλειόµενες πολιτικές, κλπ), όψεις της 

διάστασης του φύλου που έχουν ιδιαίτερη σηµασία το κατά πόσον οι αλλαγές που 

έχουν προκύψει έχουν επηρεάσει την ποιότητα των πολιτικών σε επίπεδο 

περιεχοµένου και πρακτικών (σαφήνεια στόχων, αποδεικτική βάση, µέθοδοι 

αξιολόγησης, κλπ), σε επίπεδο συµµετεχόντων (πόσοι/ες και ποιοι/ες συµµετέχουν 

και σε τι βαθµό) και τον βαθµό θεσµικών αλλαγών που έχει σηµατοδοτήσει η 

εφαρµογή πολιτικών για την ένταξη της σκοπιάς του φύλου201
  

 

Επίσης, θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ο καταλυτικός ρόλος που έχει διαδραµατίσει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διαδικασία ένταξης της οπτικής του φύλου και προώθησης των 

πολιτικών ισότητας των φύλων στα κράτη µέλη. Ρόλος που για τις  περισσότερες χώρες ήταν 

παραγωγικός και «πυροδότησε» ή ενέπνευσε πολλές θετικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό.   Με 

εξαίρεση τη Σουηδία, η οποία αποτελεί η ίδια µοντέλο για την ΕΕ, και το Ηνωµένο Βασίλειο, 

οι πολιτικές της ΕΕ έχουν επηρεάσει βαθύτατα τις εθνικές πολιτικές. Οι επιρροές αυτές είναι 

και γενικές και ειδικές: η πολιτική για την ισότητα των φύλων της ΕΕ στηρίζει τις εθνικές 

προσεγγίσεις προσδίνοντας  στο gender mainstreaming νοµιµότητα και αξιοπιστία και συχνά 

αποτελεί την κινητήρια δύναµη για την ψήφιση και υλοποίηση πολιτικών ίσων ευκαιριών.  

Για παράδειγµα η νοµοθεσία για την ισότητα των φύλων – κυρίως οι οδηγίες της ΕΕ για την 

ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών -  είχε ιδιαιτέρως θετική επίδραση στην ανάπτυξη των 

εθνικών πολιτικών τόσο σε χώρες που παρουσίαζαν υστέρηση σε επίπεδο σχετικής 

νοµοθεσίας, όπως η Ιρλανδία και η Ελλάδα, όσο και σε χώρες όπου η ισότητα των φύλων 

ήταν ήδη θεσµικά κατοχυρωµένη, όπως η Σουηδία. Η εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσία µε 

το κοινοτικό κεκτηµένο για παράδειγµα, έχει εκτός των άλλων οδηγήσει και στη δηµιουργία 

ινστιτούτων, φορέων, µηχανισµών για την υποστήριξη των στόχων για την ισότητα των 

φύλων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών καθώς και στην ψήφιση νόµων για την ίση 

αµοιβή, τις γονικές άδειες, την άρση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, την αναµόρφωση 
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του εργατικού και του οικογενειακού δικαίου στα κράτη µέλη. Σηµαντικό επίσης ρόλο έπαιξε 

σε εθνικό επίπεδο και η οικονοµική ενίσχυση για θετικές δράσεις και µέτρα ισότητας202.  

Από την άλλη θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει η γενική αίσθηση ότι 

τόσο η χρήση της νοµοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και οι πρωτοβουλίες και 

δράσεις που προωθούνται έχουν αρχίσει να αµβλύνονται, ενώ η Ευρωπαϊκή ατζέντα για τα 

θέµατα ισότητας των φύλων φαίνεται να αποκτά λιγότερο προοδευτικό χαρακτήρα. Μερικά 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η µείωση του αριθµού των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου για θέµατα ισότητας που παρατηρείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η 

απόφαση να µην συνεχιστεί η κοινοτική πρωτοβουλία Equal, παρά τα σηµαντικά θετικά 

αποτελέσµατα που προέκυψαν και τις πιλοτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πεδίο της 

απασχόλησης, η αποτυχία των προσπαθειών να θεσπιστεί οδηγία για την ισότιµη µεταχείριση 

για ευρύτερη γκάµα πεδίων (εκτός της εργασίας και της απασχόλησης), η µείωση των 

εκθέσεων προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις που η ίδια προωθεί για την 

ισότητα των φύλων. Μάλιστα στην τελική αξιολόγηση για το 4ο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα 

∆ράσης για τις Ίσες Ευκαιρίες µεταξύ Ανδρών και Γυναικών εκφράζεται προβληµατισµός 

σχετικά µε το κατά πόσο  η εφαρµογή του gender mainstreaming  έχει πιθανώς οδηγήσει την 

Επιτροπή στο να παρεκκλίνει από ρόλο που θα πρέπει να διαδραµατίσει κατά την εφαρµογή 

των πολιτικών για την ισότητα των φύλων203. 

Πρέπει να αξιολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ακόλουθοι τοµείς: 

- δείκτης οργανωτικού εκσυγχρονισµού,  

- δείκτης οργανωσιακής ένταξης της ισότητας,  

- δείκτης ισότητας ευκαιριών στην πρόσληψη,  

- δείκτης ανάληψη διευθυντικών θέσεων / θέσεων λήψης αποφάσεων από γυναίκες 

- δείκτης ισότητας στην κατάρτιση,  

- δείκτης ανισότητας αµοιβών,  
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- δείκτης εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο στα θέµατα έµφυλης ισότητας204
  

- δείκτης αντιµετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης,  

- δείκτης γυάλινης οροφής 

- δείκτης δοµών φροντίδας παιδιών 

- δείκτης δοµών φροντίδας ηλικιωµένων και άλλων εξαρτωµένων ατόµων 

- δείκτης επαγγελµατικού διαχωρισµού 

- δείκτης ικανής εκπροσώπησης των γυναικών στα συνδικάτα και γενικά στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων 

- δείκτης εξάλειψης έµφυλων στερεοτύπων 

Στο σχεδιασµό των προγραµµάτων για προώθηση της έµφυλης ισότητας πρέπει να 

εφαρµόζονται µέθοδοι και καλές πρακτικές των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών 

σύµφωνα µε τις οποίες απαιτείται να αναπτυχθούν ταυτόχρονα: 

• εξειδικευµένες πολιτικές ισότητας που απευθύνονται σε γυναίκες ή άνδρες στους τοµείς που 

υποεκπροσωπούνται, 

• οριζόντιες παρεµβάσεις σε όλο το εύρος της δηµόσιας πολιτικής, ώστε να αντιµετωπιστούν 

οι έµφυλες διακρίσεις σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής. Η διπλή αυτή κατεύθυνση των 

παρεµβάσεων αποτελεί τη διεθνώς εφαρµοζόµενη στρατηγική για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων από το 1995 (Πλατφόρµα του Πεκίνου του ΟΗΕ και Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το gender mainstreaming).  

 

Οι δράσεις αυτών των προγραµµάτων πρέπει να περιλαµβάνουν µέτρα όπως: η βελτίωση, 

ενίσχυση και εφαρµογή της νοµοθεσίας, η ανάπτυξη θετικών δράσεων για ορισµένες οµάδες 

γυναικών, η ένταξη της ισότητας στις δηµόσιες πολιτικές περιλαµβανοµένης και της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής, η ενίσχυση των διοικητικών µηχανισµών, η ενδυνάµωση του 

ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και των γυναικείων οργανώσεων, καθώς επίσης και η 

οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης µε στόχο την πρόληψη και την 

αλλαγή των στερεότυπων ρόλων των γυναικών και των ανδρών. 
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και ανδρών — 2010 {SEC(2009) 1706} 

- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΚΚΕ(2006). Πολιτικές προτεραιότητες και 

σηµαντικά ζητήµατα που αναδύονται σε σχέση µε τη συµφιλίωση οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής» κεφ.2. 

- ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

             ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, Ισότητα µεταξύ 

γυναικών   και ανδρών — 2010, 

 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694:FIN:EL:PDF 

- Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας(2010). 

Αντιµετώπιση του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων: δράσεις των 

κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων 

- Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, 2009, 

Ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικού και ιδιωτικού βίου – Επίλυση του διλήµµατος 

- Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας(2010). 

∆εύτερη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, Οικογενειακή ζωή και εργασία 

- Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας(2010). 

Ευέλικτες µορφές εργασίας: «ιδιαιτέρως άτυπες» συµβατικές ρυθµίσεις 

- Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – Έργο 

Άλκηστις – ΚΠ EQUAL, Σεπτέµβριος 2006 

- Κίνηση Προάσπισης ∆ικαιωµάτων Ψυχικά Ασθενών (ΚΙ.ΠΡΟ.∆Ι.Ψ.Α.)-2010. ΒΙΑ 

ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ...  ΑΣ 

ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ  ΓΙΑ ΑΥΤΟ! 

- Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ, Αγορά Εργασίας, 

Αύγουστος 2010 

- ΟΕΒ(2007).  «Οδηγός για εργοδότες, Μέτρα συµφιλίωσης επαγγελµατικής – 

οικογενειακής ζωής»  

- Παπαµιχαήλ. Σ (2005). Σύγχρονες Τεχνικές Management για την Προώθηση των 

Ίσων Ευκαιριών, Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών για Θέµατα Φύλου και 

Ισότητας στο ΤΕΙ  Πάτρας 
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- Πασιαρδής Π., Πολυκάρπου Α., Χριστοφίδης Λ., Βραχίµης Κ., για Τµήµα 

Οικονοµικών και Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών,  «Μισθολογικό χάσµα ανδρών-

γυναικών στην Κύπρο και την Ε.Ε.» (∆εκέµβριος 2009), Πανεπιστηµίου Κύπρου και 

που υπογράφουν οι Κωνσταντίνος, Τµήµα Οικονοµικών 

- Πηλαβάκη, Α(2010). (Για την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση-ΕΙΦ). Ανάλυση στατιστικών δεδοµένων παραπόνων για 

έµφυλες διακρίσεις στην απασχόληση στην Κύπρο. 

- Πηλαβάκη,Α(2007).«Γυναίκα στη Σύγχρονη Κοινωνία ∆ιεθνώς και στην Κύπρο: 

            Προσωπικότητα και Παράγοντες Επιτυχίας» 

- Πηλαβάκη.Α & Βακόλα, Μ(2007).Αίτια, επιπτώσεις και τρόποι αντιµετώπισης της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Κεφ. 12 του επιστηµονικού τόµου 

« Γυναίκες και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σιδέρη 

- Πηλαβάκη,Α & ∆ιοµήδους, ∆ (2007) για ΤΙΣΙΜ-∆ΕΟΚ.«Σεξουαλική Παρενόχληση 

στον Εργασιακό Χώρο – Ένας Αθέατος Εφιάλτης» 

- Συµεωνίδου.X, Μαγδαληνός.M., «Πολιτικές για την οικογένεια στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναρµόνιση οικογενειακής και εργασιακής Ζωής. Ανάλυση 

κόστους -οφέλους για την Ελλάδα», Αθήνα, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2007 

- Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου(Σεπτέµβρης/10). Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες 

Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίµηνο, 2ο τρίµηνο 2010 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/833FD78FB469029DC22577A8

0031D095?OpenDocument&sub=1&e= 

- Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου(2010). Έρευνα εργατικού δυναµικού  

- Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ(2008) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ,                                 , 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/D07DF0A35F00B247C2256DB0004B1B4

5/$file/%CE%91%CE%9D% 2008.pdf     

- Τµήµα Εργασίας ΥΕΚΑ(2009). Μελέτη συµφιλίωσης οικογένειας και εργασίας 

- Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων ΥΕΚΑ, Ανάλυση Χάσµατος Αµοιβών µεταξύ Ανδρών 

και Γυναικών στην Κύπρο και Πρακτικές Εισηγήσεις για τη Μείωση 10 του – 

Εκτεταµένη Περίληψη 2007 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 

- Άρθρο Χρύσως Αντωνιάδου, εφηµερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ, 8/3/10                           . 

http://www.sigmalive.com/simerini/news/social/250788 

- Λεξικό όρων για το κοινωνικό φύλο  βασισµένο σε σχετική έκδοση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής http://www.kethi.gr/greek/ekpaidefsi/epeaek/askhseis_oktovriou.pdf 
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- http://www.unwomen.org/ 

- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlsituation_gr/dmlsituation_gr?OpenDocume

nt - 8688 (∆είτε Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού)     - 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlsituation_gr/dmlsituation_gr?OpenDocume

nt - 1966 

- http://ec.europa.eu/equalpay  

- http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/missoc_tables_de.ht

m 

- http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 152 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε 

ΧΩΡΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΟΡΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Αυστρία 2 χρόνια εναλλάξ οι 
γονείς ανά 3 µήνες. Οι 
µονογονεϊκές που 
εργάζονται µε µερική 
απασχόληση 4 χρόνια 

2 ετών. 
∆υνατότητα 
µεταφοράς ενός 
3µήνου µέχρι τα 
7 έτη 

Ειδικό επίδοµα 
14,53 €/ηµέρα για 
µια περίοδο 30 
µηνών 

∆ικαίωµα για µερική 
απασχόληση 

Βέλγιο 3 µήνες σε κάθε γονέα 
για κάθε παιδί (6 µήνες 
σε µερικής 
απασχόλησης) 

4 ετών ή 8 σε 
περίπτωση 
αναπηρίας 

Ειδικό επίδοµα 
537€/µήνα και 
268€/µήνα για 
πλήρη και µερική 
απασχόληση 
αντίστοιχα 

Η άδεια µπορεί να δοθεί σε 
ένα µήνα Χ 3 

∆ανία 8 µήνες για κάθε παιδί 
µοιράζονται και στους 
δύο γονείς + ατοµικό 
δικαίωµα για 8 εβδ. 
χωρίς αποδοχές 

9 ετών 8 µήνες 90% των 
αποδοχών µέχρι 
ένα ανώτατο όριο 

∆ικαίωµα για µερική 
απασχόληση µε ανάλογη 
µείωση αποδοχών 

Φινλανδία Α) 6.5 µήνες για κάθε 
παιδί µετά την άδεια 
µητρότητας 

Β) άδεια φροντίδας 
παιδιού µέχρι τα 3α 
γενέθλια αν δεν είναι 
σε υπηρεσία φροντίδας 

Γ) δικαίωµα σε µερική 
απασχόληση µέχρι τη 
2α τάξη της 
υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης 

Α) κάτω του ενός 
έτους 

Β) 3 ετών 

Γ) 8 ετών 

Α) περίπου 60% 

Β) βασικό επίδοµα 
252,3€/µήνα για το 
πρώτο παιδί + 
84€/µήνα αν είναι 
>3 ετών 

Γ) επίδοµα 
70€/µήνα 

Α) Επέκταση της άδειας + 
2 µήνες σε περίπτωση 
πολλαπλού τοκετού. 

Β) Υπάρχει bonus για τον 
πατέρα που κάνει χρήση 
της γονικής άδειας 

Γ) ανάλογη µείωση 
αποδοχών 

Γαλλία Α) 3 χρόνια σε κάθε 
γονέα για κάθε παιδί (1 
έτος για υιοθεσία) 

Β) δικαίωµα για µερική 
απασχόληση 

Α) 3 ετών 

Β) δεν υπάρχει 
όριο 

Ειδικό επίδοµα 
στην οικογένεια 
εάν έχουν 2+ 
παιδιά και 
εργάζονται για 
ορισµένο αριθµό 
ετών 521€/µήνα 

 

Γερµανία 3 χρόνια σε κάθε γονέα 
για κάθε παιδί 

3 ετών Ειδικό επίδοµα για 
τα 2 πρώτα έτη (µε 
εισοδηµατικά 
κριτήρια) max. 

Η άδεια ισχύει και στην 
περίπτωση υιοθεσίας 
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300€/µήνα για κάθε 
παιδί 

Ελλάδα 3.5 µήνες για κάθε 
γονέα (ιδιωτικός 
τοµέας) και 2 χρόνια 
(δηµόσιος τοµέας) 

 

3.5 ετών Μη αµειβόµενη Μερική απασχόληση µετά 
από έγκριση εργοδότη Η 
άδεια ισχύει και στην 
περίπτωση υιοθεσίας 

Ιρλανδία 3.5 µήνες για κάθε 
γονέα (όλο το διάστηµα 
µαζί εκτός αν γίνει 
διαφορετική συµφωνία 
µε τον εργοδότη 

5 ετών Μη αµειβόµενη Η άδεια ισχύει και στην 
περίπτωση υιοθεσίας 

Ιταλία 11 µήνες µοιράζονται 
και στους δύο γονείς (6 
max. στην µητέρα και 6 
στον πατέρα µε 
δικαίωµα για ένα µήνα 
επιπλέον αν ο πατέρας 
πάρει 3 µήνες) 
Μονογονεϊκές 
οικογένειες 10 µήνες 

8 ετών (6 σε 
περίπτωση 
υιοθεσίας) 

Για παιδί κάτω των 
3 ετών 30% των 
αποδοχών για 6 
µήνες και 30% 
µετά τους 6 µήνες 
µόνο αν το 
εισόδηµα είναι 
χαµηλότερο από 
ένα καθορισµένο 
όριο 

Η άδεια ισχύει και στην 
περίπτωση υιοθεσίας Η 
άδεια είναι µετ’αποδοχών 
στην περίπτωση βαριάς 
αναπηρίας του παιδιού. Για 
ελεύθερους επαγγελµατίες 
3 µήνες µετ’ αποδοχών 

Λουξεµβούρ
γο 

6 µήνες σε κάθε γονέα 
για κάθε παιδί 

Μετά την άδεια 
µητρότητας 

Με πλήρη 
απασχόληση 

1840€/µήνα για 6 
µήνες Με µερική 
απασχόληση 
920€/µήνα για 12 
µήνες 

Η άδεια δεν δίνεται 
τµηµατικά ∆ίνονται 2 
µήνες επιπλέον άδειας σε 
περίπτωση πολλαπλού 
τοκετού 

Ολλανδία 6 µήνες σε κάθε γονέα 
για κάθε παιδί (6 µήνες 
σε περίπτωση µερικής 
απασχόλησης). 
∆ικαίωµα για αλλαγή 
ωραρίου σε περίπτωση 
µερικής απασχόλησης 

8 ετών Μη αµειβόµενη 
(εξαιρούνται οι 
δηµόσιοι 
υπάλληλοι που 
δικαιούνται το 75% 
των αποδοχών ή αν 
υπάρχουν ευνοϊκές 
ρυθµίσεις) 

Η άδεια µπορεί να δοθεί σε 
ένα µήνα Χ 6 ∆ίνεται άδεια 
άνευ αποδοχών σε 
περίπτωση υιοθεσίας 

Πορτογαλία Α)3 µήνες σε κάθε 
γονέα (6 µήνες σε 
περίπτωση µερικής 
απασχόλησης) 

Β)ειδική άδεια 2 ετών 
(3 έτη αν 3+ παιδιά, 4 
έτη αν υπάρχει 
ανάπηρο παιδί) 

Α) 6 ετών 

Β) 6 ή 12 ετών σε 

περίπτωση 

µερικής 

απασχόλησης 

Και στις δύο 
περιπτώσεις άνευ 
αποδοχών 

∆υνατότητα µερικής 
απασχόλησης και ευέλικτου 
ωραρίου 

Ισπανία 3 έτη σε κάθε γονέα για 3 ετών ή 6 ετών Μη αµειβόµενη  
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κάθε παιδί σε περίπτωση 
µερικής 
απασχόλησης 

Σουηδία 15 µήνες µοιράζονται 
µεταξύ των γονέων. 
Επιπλέον 2 µήνες για 
τον πατέρα 

8 ετών 13 µήνες 80% των 
αποδοχών, 
υπόλοιποι 2 
καθορισµένο 
επίδοµα 

Η άδεια ισχύει και στην 
περίπτωση υιοθεσίας Η 
άδεια είναι ευέλικτη και 
µπορεί να δοθεί τµηµατικά 
(1/4, 1/8 ακόµη και µία 
ώρα) 

Μ. Βρετανία 13 εβδ. για κάθε παιδί 
(18 αν υπάρχει 
αναπηρία παιδιού και 
εργάζονται και οι δύο 
γονείς) 

5 ετών Μη αµειβόµενη  

Κύπρος συνολική άδεια 13 
βδοµάδες λόγω 
γέννησης ή υιοθεσίας 
µετά από συνεχή 
απασχόληση 6 µηνών. 
To δικαίωµα είναι 
ατοµικό και 
αµεταβίβαστο, εκτός 
από περιπτώσεις, στις 
οποίες ο πατέρας έχει 
λάβει γονική άδεια 
τουλάχιστον δύο (2) 
εβδοµάδων, οπόταν 
επιτρέπεται η 
µεταβίβαση δύο (2) 
εβδοµάδων από το 
υπόλοιπο της 
συνολικής του άδειας, 
στο υπόλοιπο 
συνολικής άδειας της 
µητέρας 

(2) Η γονική 
άδεια λαµβάνεται 

 

 

Μη αµειβόµενη Η γονική άδεια λαµβάνεται 
στην περίπτωση της 
φυσικής µητέρας, µεταξύ 
του χρονικού διαστήµατος 
που µεσολαβεί από τη λήξη 
της άδειας µητρότητας και 
της συµπλήρωσης του 
όγδοου έτους ηλικίας του 
παιδιού, 

(β) στην  περίπτωση του  
φυσικού πατέρα, µεταξύ 
του χρονικού  διαστήµατος 
που µεσολαβεί από τη 
γέννηση του παιδιού και 
της συµπλήρωσης του 
όγδοου έτους ηλικίας του 
παιδιού, 

(γ) στην περίπτωση 
υιοθεσίας, µέχρις ότου το 
παιδί συµπληρώσει οκτώ 
έτη 

την ηµεροµηνία υιοθεσίας 
και µετά τη λήξη της 
άδειας µητρότητας, 
νοουµένου ότι το παιδί δεν 
θα υπερβεί µέχρι τότε το 
δωδέκατο (12ο) έτος της 
ηλικίας του: 

Νοείται ότι ο θετός 
πατέρας µπορεί να 
λαµβάνει την άδεια, 
αµέσως µετά την υιοθεσία 
του παιδιού, (δ) στην 
περίπτωση παιδιού µε 
αναπηρία, µέχρι το δέκατο 
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όγδοο (18ο) έτος ηλικίας 
του παιδιού.  

Πηγή: OECD Family Database 2007 (Κύπρος µε βάση το νόµο) 

 


