
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Η έμφυλη διάσταση στην εναρμόνιση οικογενειακής  

και επαγγελματικής ζωής 

  
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στην 

εκδήλωση με θέμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στην εποχή της 

κρίσης», που διοργάνωσε το Λόμπυ Γυναικών και το Λύκειο Ελληνίδων στις 3/4/2017. 

Η Γενική Γραμματέας επισήμανε ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως σε περιόδους 

κρίσης, συνεχίζουν να δείχνουν το δυσανάλογα γυναικείο πρόσωπό τους και να διαταράσσουν 

την προσωπική και οικογενειακή ζωή των γυναικών. Η ασυμμετρία αυτή, πρόσθεσε, ωθεί τις 

γυναίκες σε μια συρρίκνωση για τη δίκαιη απόλαυση των δικαιωμάτων τους, τις φέρνει 

αντιμέτωπες με το μισθολογικό χάσμα και, τελικά, αισθάνονται ότι δεν ευνοούνται για τη 

δημιουργία οικογένειας ή αδυνατούν να  ανταπεξέλθουν σε μια ήδη υπάρχουσα οικογένεια. 

Επίσης, αναφέρθηκε ενδεικτικά σε δράσεις της ΓΓΙΦ, που στοχεύουν στη ρύθμιση αυτής 

της ισορροπίας και που αναδεικνύουν την έμφυλη διάσταση σε κομβικό δείκτη στάθμισης γι’ 

αυτή την εναρμόνιση. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στον αγώνα της Κυβέρνησης για το 

κλείσιμο της αξιολόγησης με βασικό αίτημα, μεταξύ άλλων και την επιστροφή στη χώρα των 

ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, με τις οποίες οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι 

πέτυχαν σημαντικές διευκολύνσεις σε σχέση με την μητρότητα και την πατρότητα, (άδειες 

τοκετού, γονικές άδειες, επιδόματα, ειδικά ωράρια, κλπ.).Πρόσθεσε δε ότι η αύξηση των 

παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η έγκαιρη έναρξη των σχολείων, η καθιέρωση του 

ολοήμερου σχολείου, η ενισχυτική διδασκαλία τα απογεύματα, τα δωρεάν σχολικά γεύματα, 

συνιστούν θετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες, με την ολοκλήρωσή τους, θα 

συμβάλλουν σημαντικά στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 

Κλείνοντας, η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι «Διεκδικούμε το επιτυχές προφίλ της 

γυναίκας εργαζόμενης και της γυναίκας μητέρας, εφόσον η ίδια το επιθυμεί και όχι ως 

αποτέλεσμα έμφυλων διακρίσεων και περιορισμών. Στόχος μας είναι να ανοίξουν νέες 

αναπτυξιακές προοπτικές για το σύνολο της κοινωνίας μας, μιας κοινωνίας δίκαιης, χωρίς 

έμφυλες ανισότητες και με ουσιαστική συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή 

ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΙΦ ενισχύει και εμπλουτίζει διαρκώς το έργο της, διαχέοντάς το 

στις περισσότερες δυνατές κατευθύνσεις». 
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