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Ειςαγωγι  

1. Ρεριβάλλον του Ζργου  

Θ Κατθγορία Ρράξθσ 3.1.4 «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ των πολιτικϊν 

ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ, κακϊσ και των 

ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των φφλων» του ΕΡ Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ, με Ζργο-Σθμαία τθν «Οργάνωςθ υπθρεςιϊν για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και 

αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ» και ειδικότερα το Υποζργο 

«Εκπόνθςθ Μελετών, Ερευνών και Εκνικών Εκκζςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του 

Μθχανιςμοφ-Δομισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων», περιλαμβάνει τθν πραγματοποίθςθ 

των απαιτοφμενων μελετϊν, ερευνϊν και εκνικϊν εκκζςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του 

Μθχανιςμοφ-Δομισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων ςτο χρονικό ορίηοντα του Ζργου. 

Ειδικότερα, αφορά ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν ςε επιλεγμζνα πεδία άςκθςθσ πολιτικισ με 

ςτόχο: 

α) τθν αποτφπωςθ και καταγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτο εκάςτοτε επιλεγμζνο πεδίο, 

β) τθν αποτίμθςθ των επιπτϊςεων των δθμόςιων πολιτικϊν ςτισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ (gender 

impact assessment), 

γ) τθ διατφπωςθ απαραίτθτων παρεμβάςεων για τθν ενίςχυςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςε 

όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ. 

Ενδεικτικά αποτελζςματα των μελετϊν/ερευνϊν κα είναι ο κακοριςμόσ των απαραίτθτων 

προχποκζςεων/εργαλείων τθσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν και θ αποτίμθςθ 

ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν. 

 

Σκοπόσ του Ζργου-ςθμαία είναι θ υποςτιριξθ τθσ ίδρυςθσ και τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ Μθχανιςμοφ-

Δομισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν 

ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΙΦ) και αποτελεί μζροσ τθσ ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα 
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παραγωγισ πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ και κφριεσ δραςτθριότθτεσ του 

Μθχανιςμοφ-Δομισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων αφοροφν: 

• Στθ ςυγκζντρωςθ, διαχείριςθ, ανάλυςθ και διάχυςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων και δεικτϊν 

που προςδιορίηουν τθν κατάςταςθ και τθν πορεία τθσ ιςότθτασ των φφλων. 

• Στθν αξιολόγθςθ και παρακολοφκθςθ των ςχεδιαηόμενων και εφαρμοηόμενων πολιτικϊν gender 

mainstreaming ςε όλα τα επίπεδα. 

• Στθν υποςτιριξθ και βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςε 

όλα τα επίπεδα, μζςω τθσ διάδοςθσ επιτυχθμζνων μεκόδων και καλϊν πρακτικϊν, τθσ ενθμζρωςθσ, 

τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν, τεχνογνωςίασ και πλθροφόρθςθσ μεταξφ φορζων και ςτελεχϊν ςε εκνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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2. Συνοπτικι Ρεριγραφι του Ζργου  

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Τμιματοσ 4 : «ΑΝΕΓΙΑ, EΡΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΘΤΕΣ ΦΥΛΟΥ: 

ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΚΙΣΘΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΙΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ», ο Ανάδοχοσ ςυνοπτικά 

προβλζπεται να υλοποιιςει τα εξισ : 

Ο ρόλοσ του Αναδόχου, όπωσ προδιαγράφεται ςτθ διακιρυξθ μπορεί να ςυγκεκριμενοποιθκεί ςτα 

ακόλουκα κακικοντα: 

 Αναλυτικι ανάπτυξθ και παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ με τα αντίςτοιχα 

επιμζρουσ χρονοδιαγράμματα των πακζτων εργαςίασ του κάκε παραδοτζου 

 Ραρουςίαςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, για τισ ανιςότθτεσ φφλου ωσ προσ τθν ανεργία και τθν 

επιςφάλεια και κριτικι προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ και των οριςμϊν τθσ ανεργίασ και τθσ επιςφάλειασ 

από τθ ςκοπιά του φφλου 

 Ρεριγραφι τθσ υιοκετοφμενθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ 

 Κριτικι ανάλυςθ (α) των πολιτικϊν και του λόγου –τόςο από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ όςο και από 

τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ– για τθ διαφορετικι εξζλιξθ του χάςματοσ μεταξφ γυναικείου και 

ανδρικοφ ποςοςτοφ ανεργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ φφεςθσ των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του 1990 και τθσ 

ςθμερινισ κρίςθσ κακϊσ και (β) των πολιτικϊν και του λόγου για τθν προϊκθςθ τθσ ευζλικτθσ 

εργαςίασ κατά τθ δεκαετία του 1990 ωσ μζςω αντιμετϊπιςθσ τθσ γυναικείασ ανεργίασ και τθν 

προςταςία των επιςφαλϊν εργαηόμενων ςτθν παροφςα φάςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

 Διενζργεια ποςοτικισ ζρευνασ με ςκοπό (α) τθ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των ποςοςτϊν ανεργίασ κατά φφλο 

και του χάςματοσ μεταξφ γυναικείου και ανδρικοφ ποςοςτοφ ανεργίασ ςυνολικά, κατά θλικιακζσ 

ομάδεσ, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακι κατάςταςθ και εκνικι προζλευςθ κατά τθ διάρκεια των 

τριϊν προθγοφμενων δεκαετιϊν και με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ περιόδουσ φφεςθσ, (β) τθ διερεφνθςθ 

και ανάλυςθ των επιπτϊςεων τθσ ανεργίασ κατά τφπο νοικοκυριοφ και (γ) τθ διερεφνθςθ των 

διαφορϊν φφλου ωσ προσ τον κίνδυνο ειςόδου ςτθν ανεργία και τθ πικανότθτα εξόδου προσ τθν 

απαςχόλθςθ ι τθν ανενεργό κατάςταςθ και ωσ προσ τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν ανεργία κατά τθν 

τελευταία δεκαετία 
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 Διενζργεια ποςοτικισ ζρευνασ με ςκοπό τθν ανάλυςθ των ζμφυλων διαςτάςεων τθσ επιςφάλειασ με 

βάςθ τα υπάρχοντα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ «ευζλικτεσ» και επιςφαλείσ εργαςιακζσ ςχζςεισ 

και τα ποςοςτά των ςυμβάςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που μετατράπθκαν ςε ςυμβάςεισ μερικισ και 

εκ περιτροπισ εργαςίασ με ςθμαντικι μείωςθ του χρόνου εργαςίασ ανά φφλο και εργαςιακό τομζα 

ςτθν Ελλάδα από το 1990 ζωσ ςιμερα 

 Διενζργεια ποιοτικισ ζρευνασ με δείγμα ανζργων και επιςφαλϊν εργαηομζνων γυναικϊν που κα 

περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: α) αλλαγζσ ςτο ςυνδυαςμό ιδιωτικισ/οικογενειακισ 

ηωισ και αναηιτθςθ εργαςίασ, β) μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ μθ 

αμειβόμενθσ εργαςίασ (π.χ. νοικοκυριό, ςυγγενικό και φιλικό περιβάλλον, μεταναςτευτικι οικιακι 

εργαςία), γ) αξιοποίθςθ/χριςθ υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων/υπθρεςιϊν και κρατικϊν παροχϊν και 

δ) επιπτϊςεισ ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ για τον κφκλο ηωισ των γυναικϊν ανάλογα με τθ διάρκεια 

παραμονισ ςτθν ανεργία ι/και ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ. Ρροβλζπεται ςυνολικά θ διεξαγωγι 

150 ςυνεντεφξεων με άνεργεσ γυναίκεσ και 200 ςυνεντεφξεων με επιςφαλείσ εργαηόμενεσ, κακϊσ 

επίςθσ και 30 (10 δια ηϊςθσ και 20 ςε group των πζντε ατόμων) ςυνεντεφξεισ με εκπροςϊπουσ 

εμπλεκομζνων φορζων και οργανϊςεων (εκπροςϊπουσ ςυνδικάτων, υπουργείων, ερευνθτικϊν 

κζντρων, κοινωνικϊν κινθμάτων, φεμινιςτικϊν οργανϊςεων κτλ.). Επιπλζον, προβλζπεται θ διεξαγωγι 

άλλων 10 ποιοτικϊν (βιο-γραφικϊν-αφθγθματικϊν) ςυνεντεφξεων με άνεργεσ γυναίκεσ και 

εργαηόμενεσ ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ. 

 Μελζτθ, εξζταςθ και ανάλυςθ των προςδιοριςτικϊν παραγόντων (π.χ. αλλαγζσ ςτα πρότυπα 

ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο εργατικό δυναμικό και το βακμό ζνταξισ τουσ ςτθν αμειβόμενθ 

εργαςία, κακϊσ και μεταβολζσ που ζχουν επζλκει, κατά φφλο διαχωριςμό τθσ απαςχόλθςθσ με βάςθ 

τον κλάδο, το επάγγελμα, και τισ μορφζσ εργαςίασ) που επθρεάηουν τισ τάςεισ ωσ προσ τθν ανεργία 

και τθν επιςφάλεια ανά φφλο 

 Σφνκεςθ και ςυγκριτικι αποτίμθςθ των ποριςμάτων τθσ ζρευνασ και ανάλυςι τουσ βάςει του 

κεωρθτικοφ πλαιςίου, των ςτόχων και των υποκζςεων τθσ ζρευνασ 

 Εκτίμθςθ/υπολογιςμόσ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν (Ρρόγραμμα Δράςθσ του Ρεκίνου, 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ), και προτάςεισ επιπλζον δεικτϊν (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν), ζτςι όπωσ 

προκφπτουν από τα χαρακτθριςτικά του φαινομζνου ςτθν Ελλάδα 
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 Συμπεράςματα αναφορικά με τισ διαςτάςεισ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ, τθσ επιςφάλειασ και των 

ζμφυλων ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα 

 Ρροτάςεισ για το ςχεδιαςμό ςτοχευμζνων πολιτικϊν, κακϊσ και για τθν εφαρμογι κρίςιμων δράςεων 

που κα οδθγιςουν ςτθν άμβλυνςθ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ, τθσ επιςφάλειασ και των ζμφυλων 

ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα 

Θ αντίλθψθ του Αναδόχου για τθν αντιμετϊπιςθ του Ζργου ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςι του, δεδομζνου ότι ο εξαρχισ ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ, ο οποίοσ κα ςυνυπολογίηει όλεσ τισ 

παραμζτρουσ, είναι εξαιρετικά κρίςιμοσ. 

Για τθ δθμιουργία του πλαιςίου εργαςίασ και τθ διαμόρφωςθ τθσ αντίλθψθσ του ρόλου και των 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου, προςδιορίςτθκαν και ςυνεκτιμικθκαν  τα εξισ : 

 Το πλαίςιο αναφοράσ όπωσ διαμορφϊνεται από το Υποζργο «Εκπόνθςθ Μελετϊν, Ερευνϊν και 

Εκνικϊν Εκκζςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Μθχανιςμοφ-Δομισ Ραρακολοφκθςθσ 

τθσ Ιςότθτασ των Φφλων» του Ζργου-Σθμαία «Οργάνωςθ υπθρεςιϊν για τθν ενςωμάτωςθ, 

παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ» 

τθσ Κατθγορίασ Ρράξθσ 3.1.4. «Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του πυρινα παραγωγισ των 

πολιτικϊν ιςότθτασ για τθν ενςωμάτωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ 

κακϊσ και των ςυμβουλευτικϊν, ςυντονιςτικϊν και ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν τθσ ιςότθτασ των 

φφλων» του Ειδικοφ Στόχου 3.1. του Ε.Ρ. «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007-2013»». 

 Το κεςμικό πλαίςιο βάςει του οποίου υλοποιείται το ζργο,  

 Οι γενικζσ απαιτιςεισ του ζργου όπωσ αυτζσ περιγράφθκαν ςτθ διακιρυξθ και  ςτθν Τεχνικι 

Ρροςφορά. 

 

Με βάςθ τα παραπάνω, ο Ανάδοχοσ εντόπιςε ςτθ ςυνζχεια τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ για τθν υλοποίθςθ 

του ζργου του και διαμόρφωςε το κατάλλθλο μεκοδολογικό πλαίςιο ϊςτε να ανταποκρίνεται με το 

βζλτιςτο δυνατό τρόπο ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ του ζργου. 
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Ραραδοτζο Ρ.1.1 :  Ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ με 

τα αντίςτοιχα επιμζρουσ χρονοδιαγράμματα των πακζτων εργαςίασ του κάκε 

παραδοτζου 

 

Ειςαγωγικζσ παρατθριςεισ 

Για τθν υλοποίθςθ του ζργου  θ  επιλεγείςα μζκοδοσ περιλαμβάνει τθν εμπειρικι διερεφνθςθ με 

ποςοτικζσ και ποιοτικζσ μεκόδουσ - δφο  μζκοδοι που είναι αλλθλοςυνδεόμενεσ και 

αλλθλοςυμπλθροφμενεσ - και κα ςυμβάλουν ςτθν κατάρτιςθ τόςο των ποςοτικϊν όςο και των ποιοτικϊν 

δεικτϊν αξιολόγθςθσ του επιπζδου τθσ ανεργίασ, επιςφάλειασ και των ανιςοτιτων του φφλου κακϊσ και 

τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτισ γυναίκεσ και τα νοικοκυριά ςτθν Ελλάδα. 

Στθ ςθμερινι ςυγκυρία, θ οικονομικι κρίςθ και θ απορρφκμιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων που ζχει 

επζλκει με τθν υιοκζτθςθ αυςτθρϊν μζτρων λιτότθτασ ζχουν οδθγιςει ςε διεφρυνςθ τόςο των ποςοςτϊν 

τθσ ανεργίασ όςο και τθσ επιςφαλοφσ εργαςίασ ςε όλο το εφροσ του ιδιωτικοφ τομζα, αλλά και ςε 

οριςμζνουσ κλάδουσ του δθμόςιου τομζα μζςω ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου, ανακζςεισ ζργων, 

ευζλικτθσ απαςχόλθςθσ και εργολαβιϊν. Ωσ εκ τοφτου, κακϊσ θ ανεργία ςθμειϊνει ραγδαία αφξθςθ, 

αυξάνονται διαρκϊσ και τα ποςοςτά των ςυμβάςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που μετατράπθκαν ςε 

ςυμβάςεισ μερικισ και εκ περιτροπισ εργαςίασ με ςθμαντικι μείωςθ του χρόνου εργαςίασ. Θ ςταδιακι 

αντικατάςταςθ των ςτακερϊν κζςεων εργαςίασ με ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ, που ςυνοδεφονται 

από μειωμζνο ωράριο και αντίςτοιχα μειωμζνεσ αμοιβζσ διευρφνεται ολοζνα και περιςςότερο. 

Επιςθμαίνεται ότι, οι ζμφυλεσ διακρίςεισ είναι ιδιαίτερα ζντονεσ κακϊσ το ποςοςτό των γυναικϊν που 

καταλαμβάνουν τζτοιεσ κζςεισ, είτε ωσ νεοειςερχόμενεσ ςτθν αγορά εργαςίασ είτε ωσ ιδθ εργαηόμενεσ 

αυξάνεται ολοζνα και περιςςότερο. 

Ζτςι,  για να διερευνθκοφν και να καταγραφοφν όλα τα προαναφερκζντα ηθτιματα που αντιμετωπίηουν οι 

γυναίκεσ που ανικουν ςτθν ομάδα-ςτόχο κα γίνει ςυνδυαςτικι χριςθ ποςοτικισ ζρευνασ και ποιοτικϊν 

τεχνικϊν (τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ με ερωτθματολόγιο, θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, ομάδεσ 

εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ και ςε βάκοσ ςυνεντεφξεισ - βιογραφικι προςζγγιςθ)  ςε  επιμζρουσ  πλθκυςμοφσ 

ζρευνασ.  
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Θ ανάλυςθ και ςφηευξθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων κα επιτρζψουν τθ ςε βάκοσ αποτφπωςθ των 

ιδιαίτερων προβλθμάτων και των εμποδίων που αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ,  τθ διατφπωςθ δεικτϊν ανά 

επιμζρουσ τομζα τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε ςυνάρτθςθ με τισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ, γεγονόσ που 

υποδεικνφει το πλαίςιο ςτο οποίο κα πρζπει να  ςτοχεφουν  οι πολιτικζσ κατά προτεραιότθτα για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ περικωριοποίθςθσ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ από τθν αγορά εργαςίασ, ωσ προσ 

τισ ςυνκικεσ ηωισ, οριςμζνων ομάδων γυναικϊν (π.χ. μονογονεϊκότθτα, κ.ά.), τθν καταπολζμθςθ των 

ανιςοτιτων  ανάμεςα ςτα δυο φφλα κακϊσ και τθν εργαςιακι ζνταξθ των γυναικϊν ςτθ ςφγχρονθ 

ελλθνικι κοινωνία.  

 

Ρεριγραφι τθσ μεκόδου υλοποίθςθσ δομθμζνθ ςε πακζτα εργαςίασ  

Για τθ διευκόλυνςθ εκπόνθςθσ τθσ ζρευνασ ζχουν ςχεδιαςτεί διαφορετικά πακζτα εργαςιϊν τα οποία 

περιλαμβάνουν ςειρά ενεργειϊν που ςυναρκρϊνονται τόςο με τον ειδικό ςτόχο των επιμζρουσ πακζτων 

εργαςίασ όςο και το ςυνολικό ςτόχο τθσ ζρευνασ.  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται το αντικείμενο και θ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί για κάκε διακριτό 

τμιμα τθσ δράςθσ  - πακζτο εργαςίασ και διακρίνονται ςτα εξισ. 

 

Πακζτο 1:  Παρουςίαςη τησ μεθοδολογίασ υλοποίηςησ τησ ζρευνασ 

Σε ζνα πρϊτο επίπεδο κα αναπτυχκεί αναλυτικά θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ 

με τα αντίςτοιχα επιμζρουσ χρονοδιαγράμματα των πακζτων εργαςίασ του κάκε 

παραδοτζου. Επίςθσ, κα περιγραφεί θ υιοκετοφμενθ επιςτθμονικι μεκοδολογία για τθ 

διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τθν περιγραφι 

δείγματοσ/ων, μεκόδων και τεχνικϊν, πρότυπα των οδθγϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ 

ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ, προςδιοριςμό των ςυμμετεχόντων/ουςϊν, 

υποςτθρικτικό υλικό κλπ. 

Ραραδοτζα: 
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 Τεφχοσ με τθν αναλυτικι ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ με τα 

αντίςτοιχα επιμζρουσ χρονοδιαγράμματα των πακζτων εργαςίασ του κάκε παραδοτζου 

(βλ Ρ.1.1). 

 Τεφχοσ παρουςίαςθσ τθσ Επιςτθμονικισ Μεκοδολογίασ ποςοτικισ και ποιοτικισ 

ζρευνασ (βλ. Ρ.1.2). 

 

Πακζτο 2:  Αναςκόπηςη γενικήσ βιβλιογραφίασ  

Ρεριλαμβάνει εργαςίεσ που αφοροφν ςτθ ςυλλογι, ταξινόμθςθ και κωδικοποίθςθ 

ερευνϊν και μελετϊν για τισ ανιςότθτεσ φφλου ωσ προσ τθν ανεργία και τθν επιςφάλεια 

κακϊσ και των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτισ γυναίκεσ και τα νοικοκυριά ςτθν Ελλάδα με τθν 

αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ βιβλιογραφίασ ςε εκνικό επίπεδο και ςυγκριτικι προςζγγιςθ 

με τθν αντίςτοιχθ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (desk research).  

Στόχοσ είναι μζςα από τθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ των διακζςιμων ςτοιχείων και  

ευρθμάτων αλλά και των ερευνθτικϊν αντικειμζνων να αξιοποιθκοφν ωσ πλαίςιο 

αναφοράσ (context of knowledge) για τθν παροφςα μελζτθ, κακϊσ και να εντοπιςτοφν τα 

κενά και τα κζματα προσ περαιτζρω μελλοντικι διερεφνθςθ. Θ κατάταξθ - ταξινόμθςθ κα 

γίνει ςτθ βάςθ κεματικϊν ενοτιτων – πεδίων (ανεργία γυναικϊν, επιςφαλισ εργαςία 

γυναικϊν, ανιςότθτεσ φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ)  με  αντίςτοιχο ςχολιαςμό (abstracts).   

Μεκοδολογία:   

Θ ςυλλογι, κατάταξθ και κωδικοποίθςθ τθσ βιβλιογραφίασ κα γίνει ςε μορφι 

θλεκτρονικοφ αρχείου – βάςθσ δεδομζνων προκειμζνου να ενθμερϊνεται κατά τακτά 

χρονικά διαςτιματα και να παρζχει πολλαπλζσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ τθσ π.χ. 

κατάταξθ κατά ςυγγραφζα, χρονολογία, κεματικό αντικείμενο, κ.ά.  

Ραραδοτζα: 

 Ζκκεςθ ςτθν οποία κα αποτυπϊνεται θ βιβλιογραφία για τισ ανιςότθτεσ φφλου ωσ προσ 

τθν ανεργία και τθν επιςφάλεια, που κα χρθςιμοποιθκεί, προκειμζνου να ανταποκρικεί 

ςτουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του Τμιματοσ και κριτικι προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ 
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και των οριςμϊν τθσ ανεργίασ και τθσ επιςφάλειασ από τθ ςκοπιά του φφλου (βλ. 

Ρ.2.1). 

 

Πακζτο 3:  Ποςοτική Ζρευνα 

Αντικείμενο τθσ ποςοτικισ ζρευνασ αποτελεί θ εξζταςθ και αποτφπωςθ των ζμφυλων 

διαςτάςεων τθσ ανεργίασ και τθσ επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα.  

Α. Πςον αφορά ςτθν ανεργία απαιτείται θ εξζταςθ και αποτφπωςθ:  

 τθσ εξζλιξθσ τθσ ανεργίασ κατά φφλο και των ανιςοτιτων φφλου ωσ προσ τον κίνδυνο 

ανεργίασ κατά τισ τρεισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτθν Ελλάδα,  

 τθσ εξζλιξθσ τθσ ανεργίασ κατά φφλο και του χάςματοσ μεταξφ ανδρικοφ και γυναικείου 

ποςοςτοφ ανεργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ κρίςθσ,  

 τθσ εξζλιξθσ τθσ ανεργίασ κατά φφλο και τφπο νοικοκυριοφ ςτθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ 

κρίςθσ,  

 τθσ εξζλιξθσ τθσ ανεργίασ κατά φφλο και εκπαιδευτικό επίπεδο ςτθ διάρκεια τθσ 

τρζχουςασ κρίςθσ,  

 των περιφερειακϊν διαφορϊν τθσ ανεργίασ κατά φφλο ςτθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ 

κρίςθσ,  

 τθσ ςφγκριςθσ τθσ τρζχουςασ κρίςθσ με τισ υφζςεισ των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του 1980 

και τθσ δεκαετίασ του 1990 ωσ προσ τθν εξζλιξθ του κινδφνου ανεργίασ κατά φφλο και 

του χάςματοσ μεταξφ ανδρικοφ και γυναικείου ποςοςτοφ,  

 των διαφορϊν φφλου ωσ προσ τθν αποχϊρθςθ από το εργατικό δυναμικό κατά τθ 

διάρκεια των περιόδων φφεςθσ, που οδθγεί ςε κατάςταςθ ςυγκεκαλυμμζνθσ ανεργίασ,  

 των προςδιοριςτικϊν παραγόντων των παραπάνω φαινομζνων και εξελίξεων,  

 των επιπτϊςεων τισ κρίςθσ ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ από τισ γυναίκεσ και τθ 

διακεςιμότθτα υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων/υπθρεςιϊν και κρατικϊν παροχϊν.  
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Β. Πςον αφορά ςτθν επιςφάλεια απαιτείται θ εξζταςθ και αποτφπωςθ:  

 τθσ εξζλιξθσ τθσ επιςφάλειασ ςε «κθλυκοποιθμζνουσ» τομείσ εργαςίασ, π.χ. ςτον 

κακαριςμό, επιςιτιςμό, νοςοκόμεσ, φροντίδα, εταιρίεσ ενοικιάςεωσ κ.ά.  

 των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ, των μζτρων προϊκθςθσ τθσ ευζλικτθσ εργαςίασ και των 

μζτρων λιτότθτασ ςτθν απορρφκμιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων και ςτθ διεφρυνςθ τθσ 

εργαςιακισ επιςφάλειασ ςε νζουσ τομείσ εργαςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα αλλά και ςε 

τομείσ του δθμοςίου τομζα μζςω ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου, ανακζςεισ ζργων, 

ευζλικτθσ απαςχόλθςθσ και εργολαβιϊν,  

 των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

ζμφυλων ανιςοτιτων ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια 

εργαςίασ, άδειεσ και αςφάλιςθ, 

 των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

ζμφυλων ανιςοτιτων ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια 

εργαςίασ, άδειεσ και αςφάλιςθ των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ 

κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των ζμφυλων ανιςοτιτων ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, 

ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια εργαςίασ, άδειεσ και αςφάλιςθ των επιπτϊςεων τθσ 

επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των ζμφυλων ανιςοτιτων 

ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια εργαςίασ, άδειεσ και 

αςφάλιςθ, 

 των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

ζμφυλων ανιςοτιτων ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια 

εργαςίασ, άδειεσ και αςφάλιςθ,  

 τθσ διερεφνθςθσ των ενδεχόμενων επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

εφαρμογι μζτρων λιτότθτασ ςτθν φτωχοποίθςθ των πολιτϊν και κυρίωσ των γυναικϊν, 

ςτθν παρεμπόδιςθ τθσ οικονομικισ τουσ αυτονόμθςθσ και ςτισ μορφζσ ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ και ζμφυλθσ βίασ που ενδζχεται να ςυνδζονται με τθν εργαςιακι 

επιςφάλεια και 
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 των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ ςτθν προςωπικι και οικογενειακι ηωι, με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτισ δυνατότθτεσ χριςθσ τθσ γονικισ άδειασ, άδειασ μθτρότθτασ και 

πρόςβαςθσ ςε κοινωνικζσ παροχζσ και υπθρεςίεσ φροντίδασ (όπωσ για παράδειγμα ςε 

βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, και υπθρεςίεσ φροντίδασ θλικιωμζνων, επιδοτοφμενα 

προγράμματα, επιμόρφωςθ κλπ.).  

Ραραδοτζα: 

 Ειδικι ζκκεςθ που κα αφορά ςτθν κριτικι ανάλυςθ α) των πολιτικϊν και του λόγου –

τόςο από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ όςο και από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ– 

για τθ διαφορετικι εξζλιξθ του χάςματοσ μεταξφ γυναικείου και ανδρικοφ ποςοςτοφ 

ανεργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ φφεςθσ των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του 1990 και τθσ 

ςθμερινισ κρίςθσ κακϊσ και β) των πολιτικϊν και του λόγου για τθν προϊκθςθ τθσ 

ευζλικτθσ εργαςίασ κατά τθ δεκαετία του 1990 ωσ μζςω αντιμετϊπιςθσ τθσ γυναικείασ 

ανεργίασ και τθν προςταςία των επιςφαλϊν εργαηόμενων ςτθν παροφςα φάςθ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ (βλ. Ρ.3.1). 

 Ειδικι ζκκεςθ που κα περιλαμβάνει: α) τθν εξζλιξθ των ποςοςτϊν ανεργίασ κατά φφλο 

και του χάςματοσ μεταξφ γυναικείου και ανδρικοφ ποςοςτοφ ανεργίασ ςυνολικά, κατά 

θλικιακζσ ομάδεσ, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακι κατάςταςθ και εκνικι 

προζλευςθ κατά τθ διάρκεια των τριϊν προθγοφμενων δεκαετιϊν και με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτισ περιόδουσ φφεςθσ, β) τθ διερεφνθςθ και ανάλυςθ των επιπτϊςεων τθσ 

ανεργίασ κατά τφπο νοικοκυριοφ και γ) τθ διερεφνθςθ των διαφορϊν φφλου ωσ προσ 

τον κίνδυνο ειςόδου ςτθν ανεργία και τθ πικανότθτα εξόδου προσ τθν απαςχόλθςθ ι 

τθν ανενεργό κατάςταςθ και ωσ προσ τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν ανεργία κατά τθν 

τελευταία δεκαετία (βλ. Ρ.3.2). 

 Ειδικι ζκκεςθ ςχετικά με τθν ανάλυςθ των ζμφυλων διαςτάςεων τθσ επιςφάλειασ με 

βάςθ τα υπάρχοντα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ «ευζλικτεσ» και επιςφαλείσ 

εργαςιακζσ ςχζςεισ και τα ποςοςτά των ςυμβάςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που 

μετατράπθκαν ςε ςυμβάςεισ μερικισ και εκ περιτροπισ εργαςίασ με ςθμαντικι μείωςθ 

του χρόνου εργαςίασ ανά φφλο και εργαςιακό τομζα ςτθν Ελλάδα από το 1990 ζωσ 

ςιμερα (βλ. Ρ.3.3). 
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 Ειδικι ζκκεςθ αναφορικά με τθ μελζτθ, εξζταςθ και ανάλυςθ των προςδιοριςτικϊν 

παραγόντων (π.χ. αλλαγζσ ςτα πρότυπα ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο εργατικό 

δυναμικό και το βακμό ζνταξισ τουσ ςτθν αμειβόμενθ εργαςία, κακϊσ και μεταβολζσ 

που ζχουν επζλκει, κατά φφλο διαχωριςμό τθσ απαςχόλθςθσ με βάςθ τον κλάδο, το 

επάγγελμα, και τισ μορφζσ εργαςίασ) που επθρεάηουν τισ τάςεισ ωσ προσ τθν ανεργία 

και τθν επιςφάλεια ανά φφλο (Ρ.3.4). 

 

Πακζτο 4:  Ποιοτικζσ ζρευνεσ ςε πανελλαδικό επίπεδο 

Στο πλαίςιο τθσ διενζργειασ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ςε πανελλαδικό επίπεδο, κα 

διαμορφωκοφν τα εξισ εργαλεία:  

 ερωτθματολόγιο για τισ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ,  

 οδθγόσ θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ για τισ δια ηϊςθσ ςυνεντεφξεισ (face to face), 

και  

 κατάλογοσ κεμάτων προσ ςυηιτθςθ ςτισ ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ.  

 

Στο πλαίςιο αυτό, οι βαςικοί άξονεσ των ερωτθμάτων οι οποίοι κα αρκρωκοφν αφοροφν, 

εκτόσ από τθν καταγραφι και τισ ςχετικζσ κατανομζσ ωσ προσ τα βαςικά δθμογραφικά 

χαρακτθριςτικά (θλικία, οικογενειακι κατάςταςθ κ.ά.) και μια ςειρά άλλεσ παραμζτρουσ 

ςχετικζσ με τομείσ όπωσ:   

 ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ – αυτοαπαςχόλθςθ / «επιχειρθματικότθτα επιβίωςθσ» ςε 

ςυνάρτθςθ με τθ δομι τθσ ελλθνικισ αγοράσ εργαςίασ και τθν αντίςτοιχθ δομι 

απαςχόλθςθσ που δθμιουργεί «κφλακεσ» υποδοχισ των μεταναςτριϊν, τισ προοπτικζσ 

κινθτικότθτασ και εξζλιξθσ ςτο πλαίςιο αυτϊν κ.ά., 

 πρόςβαςθ και εξυπθρζτθςθ από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, 

 πρόςβαςθ ςτα μζτρα ενεργθτικισ πολιτικισ για τθν απαςχόλθςθ και τθν αντιμετϊπιςθ 

του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,  
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 ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα (αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ και 

δια βίου μάκθςθσ), αναγνϊριςθ τυπικϊν προςόντων -  των άτυπων επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων π.χ. ςτον τομζα τθσ φροντίδασ, γλωςςικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ κοκ.,   

 υποςτιριξθ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ (βρεφονθπιακοί ςτακμοί, 

υπθρεςίεσ φροντίδασ κα.) κακϊσ και τθσ μονογονεϊκότθτασ,  

 ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι και κοινωνικι ηωι (τοπικζσ κοινότθτεσ κ.ά.),  

 ίςεσ ευκαιρίεσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και προςταςία ςτο πλαίςιο τθσ ενδο-

οικογενειακισ βίασ, 

 υγεία και ειδικότερα αναπαραγωγικι υγεία και οικογενειακό προγραμματιςμό κακϊσ 

και ψυχικι υγεία, 

 ηθτιματα ςχετικά με το χϊρο (δθμόςιο και ιδιωτικό), κατοικία, γειτονιά, κοινότθτα κλπ. 

και 

 οικονομικό επίπεδο και οικονομικζσ επιλογζσ (αποταμίευςθ, επενδφςεισ κ.ά.).  

 

Ωσ προσ τουσ τομείσ προτεραιότθτασ για τθ διερεφνθςθ του βακμοφ και τθσ ποιότθτασ 

τθσ εργαςιακισ ζνταξθσ των γυναικών και των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν ςτθν 

αγορά εργαςίασ και τον κακοριςμό ςχετικϊν δεικτϊν οι οποίοι και κακορίηουν το πλαίςιο 

αναφοράσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ του ζργου, ορίηονται οι εξισ: 

 Ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 Ρρόςβαςθ ςτθ ςτζγαςθ 

 Ρρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ και πρόνοιασ  

 Ρρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 

 Ρολιτικι και κοινωνικι ςυμμετοχι 

 Οικογενειακι ηωι 
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Βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ προσ διερεφνθςθ ςτο πλαίςιο των τθλεφωνικών 

ςυνεντεφξεων και των δια ηώςθσ ςυνεντεφξεων είναι οι ακόλουκεσ: 

 αλλαγζσ ςτο ςυνδυαςμό ιδιωτικισ/οικογενειακισ ηωισ και αναηιτθςθ εργαςίασ,  

 μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ μθ αμειβόμενθσ εργαςίασ (π.χ. 

νοικοκυριό, ςυγγενικό και φιλικό περιβάλλον, μεταναςτευτικι οικιακι εργαςία),  

 αξιοποίθςθ/χριςθ υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων/υπθρεςιϊν και κρατικϊν παροχϊν 

και  

 επιπτϊςεισ ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ για τον κφκλο ηωισ των γυναικϊν ανάλογα με 

τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν ανεργία ι/και ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ.  

 

Ρ.4.1. Ροιοτικζσ (βιογραφικζσ - αφθγθματικζσ) ςυνεντεφξεισ με άνεργεσ γυναίκεσ και 

εργαηόμενεσ ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ  

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ: 

Διεξαγωγι και ανάλυςθ 10 ποιοτικϊν – βιογραφικϊν /αφθγθματικϊν ςυνεντεφξεων - με 

άνεργεσ γυναίκεσ ι/και εργαηόμενεσ ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ, αρικμόσ που κρίνεται 

επαρκισ για τθ ςυγκζντρωςθ ποιοτικϊν ςτοιχείων αναφορικά με μια βιογραφικι 

αξιολόγθςθ των πολιτικϊν (biographical policy impact assessment) και των βιογραφικϊν 

διαδικαςιϊν (retrospectively – prospectively) για το υπό διερεφνθςθ ηιτθμα. 

Ακολουκϊντασ τισ αρχζσ τθσ Grounded Theory (Glaser /Strauss 1978), θ 

αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ των  αφθγθματικϊν βιογραφικϊν ςυνεντεφξεων κα 

βαςιςτεί ςτθν επιλογι των περιπτϊςεων με βάςθ μια ευρεία ςυμπερίλθψθ  μεταβλθτϊν, 

και τθν επιλογι των περιπτϊςεων με βάςθ τθν ελάχιςτθ και τθ μζγιςτθ απόκλιςθ (Minimal 

and maximal comparison) από τισ προθγοφμενεσ. Ζτςι, κα επιτευχκεί θ κεωρθτικά 

βαςιςμζνθ αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ, θ ςυγκρότθςθ του οποίου κα 

υποςτθριχκεί με τθν εφαρμογι τθσ τεχνικισ τθσ χιονοςτιβάδασ.  
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Ρ.4.2. Ροιοτικζσ ςυνεντεφξεισ με άνεργεσ γυναίκεσ και επιςφαλείσ εργαηόμενεσ 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ: 

Ομάδα ςτόχο: Άνεργεσ γυναίκεσ – 150 ςυνεντεφξεισ  

Οι ποιοτικζσ ςυνεντεφξεισ με τισ γυναίκεσ που ανικουν ςτθν ομάδα-ςτόχο οργανϊνονται 

ωσ ακολοφκωσ:  

 Στθν πρϊτθ ομάδα ςτόχο κα διενεργθκοφν 20 θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ δια ηϊςθσ 

(face to face) ςε εκνικό επίπεδο (13 Ρεριφζρειεσ) και 130 τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ 

με τθ χριςθ εξειδικευμζνου ερευνθτικοφ εργαλείου (ερωτθματολόγιο) ςε εκνικό 

επίπεδο (13 Ρεριφζρειεσ).  

 Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ κα ακολουκθκεί θ μζκοδοσ τθσ πολυςταδιακισ 

ςτρωματοποιθμζνθσ δειγματολθψίασ.  

 Θ κατανομι των δια ηϊςθσ και τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων κα ςτθριχκεί ςτα 

ακόλουκα κριτιρια: πλθκυςμόσ (ποςοςτό ανζργων γυναικϊν ανά περιφζρεια) και 

περιοχι κατοικίασ (αςτικό – αγροτικό περιβάλλον).  

 

Ομάδα ςτόχο: Επιςφαλείσ εργαηόμενεσ – 200 ςυνεντεφξεισ 

Οι ποιοτικζσ ςυνεντεφξεισ με τισ γυναίκεσ που ανικουν ςτθν ομάδα-ςτόχο οργανϊνονται 

ωσ ακολοφκωσ:  

 Στθ δεφτερθ ομάδα ςτόχο κα διενεργθκοφν 30 θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ δια ηϊςθσ 

(face to face) ςε εκνικό επίπεδο (13 Ρεριφζρειεσ) και 170 τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ 

με τθ χριςθ εξειδικευμζνου ερευνθτικοφ εργαλείου (ερωτθματολόγιο) ςε εκνικό 

επίπεδο (13 Ρεριφζρειεσ). Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ κα ακολουκθκεί θ μζκοδοσ 

τθσ πολυςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ δειγματολθψίασ. Θ κατανομι των δια ηϊςθσ 

και τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων κα ςτθριχκεί ςτα ακόλουκα κριτιρια: πλθκυςμόσ 

(ποςοςτό γυναικϊν που βρίςκονται ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ ανά περιφζρεια), 

κλάδοσ απαςχόλθςθσ και περιοχι κατοικίασ (αςτικό – αγροτικό περιβάλλον). 
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Σχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ και του δείγματοσ 

 Συγκρότθςθ ομάδων εργαςίασ για το ςχεδιαςμό του Ερωτθματολογίου – 

δειγματολθψίασ.  

 Αποςαφινιςθ των εντοπιςμζνων δεικτϊν ανά πεδίο ςε εμπειρικά μετριςιμα μεγζκθ 

και διατφπωςθ ςυναφϊν ενοτιτων ερωτιςεων.  

 Συνολικι διάταξθ των ερωτθματολογίων και αποτφπωςθ ςυγκρίςιμων μεταξφ τουσ 

ενοτιτων για τθ ςυλλογι ςυγκρίςιμων δεδομζνων.  

 Ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ των εργαλείων αυτϊν και μετριςεισ τθσ καταλλθλότθτασ και τθσ 

χρονικισ τουσ διάρκειασ με τθ διενζργεια πιλοτικϊν διερευνιςεων ςε άνεργεσ και 

επιςφαλείσ εργαηόμενεσ γυναίκεσ.  

 

Ρ.4.3. Κωδικογράφθςθ, επεξεργαςία και ανάλυςθ των ποιοτικών δεδομζνων  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κωδικογράφθςθσ των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων, τα 

ςτοιχεία των ερωτθματολογίων κα ειςαχκοφν από ειδικά εκπαιδευμζνουσ ερευνθτζσ - 

διατρθτζσ ςτο λογιςμικό καταχϊρθςθσ, που κα ζχει αναπτυχκεί και παραμετροποιθκεί 

ειδικά για το ςκοπό αυτό. Θ εφαρμογι καταχϊρθςθσ ςτοιχείων είναι Web εφαρμογι, 

όπου υπάρχει το ερωτθματολόγιο με όλα τα φίλτρα των ερωτιςεων, κακϊσ και με 

υποχρεωτικά πεδία, ϊςτε να μθν γίνουν λάκθ κατά τθ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτοιχείων 

(data entry).  

Για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων των ερωτθματολογίων και του οδθγοφ ςυνζντευξθσ - 

ερωτθματολογίου που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν τθλεφωνικι ςυνζντευξθ και ςτισ δια ηϊςθσ 

ςυνεντεφξεισ κα χρθςιμοποιθκεί το πρόγραμμα ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ S.P.S.S. 20 

(Γναρδζλλθσ, 2006 & Κυριαηι & Αλεξιάσ, 1999). Το ςτατιςτικό πρόγραμμα S.P.S.S. δίνει ςτο 

χριςτθ τθ δυνατότθτα να εφαρμόςει διάφορεσ μεκόδουσ ανάλυςθσ, από τισ πιο απλζσ 

μζχρι τισ πιο προχωρθμζνεσ και ςφνκετεσ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, ςε μεγάλο όγκο 

ςτοιχείων (Κυριαηι & Αλεξιάσ, 1999: 3). 
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Μετά τθ ςυλλογι και κωδικοποίθςθ των ςτοιχείων, κα ακολουκιςει θ ειςαγωγι τουσ ςτον 

Θ/Υ και μετά θ επεξεργαςία τουσ. Για τθν επεξεργαςία των ανοικτϊν ερωτιςεων του 

ερωτθματολογίου κακϊσ και των απαντιςεων ςτισ ςυνεντεφξεισ χρθςιμοποιικθκε θ 

μζκοδοσ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου “Content Analysis”, (Κυριαηι, 2004: 283-301). 

 

Ραραδοτζα: 

 Ζκκεςθ ανάλυςθσ, αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων των 150 θμι-δομθμζνων δια 

ηϊςθσ και τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων με τισ άνεργεσ γυναίκεσ (Βλ. Ρ.4). 

 Ζκκεςθ ανάλυςθσ, αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων των 200 θμι-δομθμζνων δια 

ηϊςθσ και τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων με τισ γυναίκεσ που βρίςκονται ςε επιςφαλείσ 

κζςεισ εργαςίασ (Βλ. Ρ.4). 

 

Ρ.4.4. Συνεντεφξεισ και ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ (focus groups) με εκπροςώπουσ 

εμπλεκομζνων φορζων και οργανώςεων 

Ειςαγωγικζσ παρατθριςεισ: 

Αντικείμενο αυτοφ του πακζτου εργαςίασ είναι θ ςυγκζντρωςθ εξειδικευμζνων 

πλθροφοριϊν από  προνομιακοφσ πλθροφορθτζσ, διαμορφωτζσ πολιτικισ ςε κεντρικό και 

περιφερειακό /τοπικό επίπεδο με ςκοπό μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των υφιςτάμενων μζτρων 

πολιτικισ των κενϊν και των δυςλειτουργιϊν που διαπιςτϊνονται (policy gaps) από τθ μια 

μεριά, και των μεταρρυκμίςεων και αλλαγϊν που ςχεδιάηονται από τθν άλλθ, να 

αναδειχκοφν και να ιεραρχθκοφν οι πολιτικζσ προτεραιότθτεσ, να διατυπωκοφν προτάςεισ  

βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τόςο ςε επίπεδο χάραξθσ όςο και κυρίωσ ςε επίπεδο 

εφαρμογισ των πολιτικϊν.  

Αντικείμενο διερεφνθςθσ είναι θ φπαρξθ κακϊσ και ο βακμόσ ωρίμανςθσ των όρων και 

των προχποκζςεων υποδοχισ και υποςτιριξθσ εφαρμογισ των νζων προτάςεων πολιτικισ 

και των ενδεχόμενων απαιτοφμενων διεργαςιϊν ςτα διαφορετικά επίπεδα διακυβζρνθςθσ 

κακϊσ και των μορφϊν και τρόπων ςυνζργιασ.    
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Επιπλζον αντικείμενο διερεφνθςθσ  είναι θ ανάλυςθ του Λόγου (discourse) και των 

αντιλθπτικϊν ςχθμάτων και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα φφλου και ζνταξθσ τθσ 

ζμφυλθσ διάςταςθσ που άτομα ςε κζςεισ ευκφνθσ υιοκετοφν για τθ χάραξθ, τθν 

εφαρμογι και τθν παρακολοφκθςθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ ανεργίασ, τθσ επιςφάλειασ 

και των ανιςοτιτων φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο αυτά 

επθρεάηουν τθ διειςδυτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των ςχεδιαηόμενων 

πολιτικϊν παρεμβάςεων και μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ ανεργίασ ςτθν ομάδα-ςτόχο των 

ανζργων γυναικϊν και των γυναικϊν που βρίςκονται ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ:  

Θ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί αφορά ςτισ εξισ τεχνικζσ και εργαλεία διερεφνθςθσ 

και οργανϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 Διεξαγωγι 10 θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων (face to face) με προνομιακοφσ 

πλθροφορθτζσ- με εκπροςώπουσ εμπλεκομζνων φορζων και οργανώςεων 

(εκπρόςωποι ςυλλόγων εργαηομζνων, ςυλλόγων γυναικϊν, ςυνδικάτων, υπουργείων, 

ερευνθτικϊν κζντρων, κοινωνικϊν κινθμάτων, φεμινιςτικϊν οργανϊςεων, φορζων τθσ 

κοινωνίασ των πολιτϊν κλπ.) που διακζτουν εξειδικευμζνθ γνϊςθ /τεχνογνωςία, 

εναςχόλθςθ με τα ηθτιματα τθσ ανεργίασ, επιςφάλειασ και των ανιςοτιτων φφλου 

κακϊσ και των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτισ γυναίκεσ και τα νοικοκυριά ςτθν Ελλάδα 

 Οργάνωςθ 4 κεματικών ομάδων εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ (focus groups) (με τθ 

ςυμμετοχι 5 ατόμων) κακεμία εκ των οποίων κα εςτιάςει ςε διαφορετικι δζςμθ 

ηθτθμάτων και κα κακορίςει και τθ ςφνκεςθ των μελϊν τουσ, που επιδιϊκουν τθν 

επικζντρωςθ ςε ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ανζργων γυναικϊν και εκείνων που βρίςκονται 

ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ και ςε ςυγκεκριμζνεσ όψεισ τθσ ανεργίασ, τθσ 

επιςφάλειασ και των ανιςοτιτων φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτα διαφορετικά 

περιβάλλοντα (αςτικόσ – αγροτικόσ χϊροσ). Σ’ αυτζσ κα ςυμμετάςχουν ςυνολικά 20 

ςυμμετζχοντεσ που είναι εκπρόςωποι ςυλλόγων εργαηομζνων, ςυλλόγων γυναικϊν, 

ςυνδικάτων, υπουργείων, ερευνθτικϊν κζντρων, κοινωνικϊν κινθμάτων, φεμινιςτικϊν 
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οργανϊςεων, φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν κλπ.) και διακζτουν εξειδικευμζνθ 

γνϊςθ /τεχνογνωςία, εναςχόλθςθ με τα ηθτιματα τθσ ανεργίασ, επιςφάλειασ και των 

ανιςοτιτων φφλου κακϊσ και των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτισ γυναίκεσ και τα 

νοικοκυριά ςτθν Ελλάδα 

Θ διοργάνωςθ των τεςςάρων ομάδων εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ  διακζτουν ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα για τθν αξιοποίθςθ προνομιακϊν πλθροφορθτϊν ι ατόμων με εξειδικευμζνθ 

γνϊςθ ι και εμπειρία ςε ςυγκεκριμζνα κζματα και τθν ανάδυςθ  μιασ «κοινισ γνϊμθσ» 

ζτςι όπωσ αυτι ςυγκροτείται πζραν τθσ υποκειμενικισ άποψθσ και κεϊρθςθσ ςτο πλαίςιο 

μιασ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ. Θ διοργάνωςθ τουσ απαιτεί τθ ςυμμετοχι 2 εξειδικευμζνων 

ερευνθτϊν/-τριϊν που αναλαμβάνουν το ρόλο ςυντονιςμοφ, κατεφκυνςθσ και εμψφχωςθσ 

τθσ ςυηιτθςθσ.  

Στο δείγμα των ςυνεντεφξεων κα ςυμπεριλθφκοφν ενδεικτικά: 

 εκπρόςωποι υπουργείων (ΥΡΕΣ, Εργαςίασ, Δικαιοςφνθσ και Γενικισ Γραμματείασ 

Ιςότθτασ Φφλων, Ραιδείασ και δια βίου μάκθςθσ, Υγείασ και Ρρόνοιασ, Αςφάλειασ του 

πολίτθ), 

 εκπρόςωποι ερευνθτικϊν κζντρων και εργαςτθρίων που αςχολοφνται με κζματα 

ιςότθτασ των φφλων 

 εκπρόςωποι εργατικϊν κζντρων και επιμελθτθρίων, 

 εκπρόςωποι Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν διαχείριςθσ κεμάτων απαςχόλθςθσ (π.χ. ΟΑΕΔ και 

Υπουργείο Εργαςίασ), 

 ςτελζχθ  με ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και παρακολοφκθςθσ μζτρων πολιτικισ και 

προγραμμάτων καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ, 

 ςτελζχθ υπθρεςιϊν «πρϊτθσ γραμμισ», 

 εκπρόςωποι ςυλλόγων εργαηόμενων γυναικϊν και ςυνδικάτων και 

 εκπρόςωποι φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και των φεμινιςτικϊν οργανϊςεων που 

αςχολοφνται με κζματα ανεργίασ των γυναικϊν. 
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Ανάλυςθ δεδομζνων 

Τα δεδομζνα των ομάδων εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ κα επεξεργαςτοφν και αναλυκοφν με τθ 

μζκοδο τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου (content analysis) που είναι θ κυριότερθ μζκοδοσ για 

τθν ανάλυςθ ποιοτικϊν ςτοιχείων και θ οποία ςυνίςταται ςτθ δευτερογενι ανάλυςθ 

ποιοτικοφ υλικοφ τα οποίο μπορεί να ζχει διάφορεσ μορφζσ: κείμενα, ςυνεντεφξεισ, 

εικόνεσ, φιλμ κλπ. Σε αντίκεςθ με τθν απλι ανάγνωςθ του κειμζνου, θ ανάλυςθ 

περιεχομζνου, που είναι θ πιο διαδεδομζνθ τεχνικι για τθ μελζτθ περιεχομζνου, 

επιτρζπει τθ ςυςτθματικι διερεφνθςι του.  

Θ ανάλυςθ περιεχομζνου μετατρζπει δευτερογενζσ υλικό ποιοτικισ φφςθσ ςε μορφι 

ποςοτικϊν δεδομζνων. Ρρόκειται για μια τυποποιθμζνθ μζκοδο που οδθγεί ςτθ 

ςυςτθματικι κωδικοποίθςθ του γραπτοφ και του προφορικοφ λόγου και ωσ εκ τοφτου, 

αντιςτοιχεί ςτθν ποςοτικοποίθςθ των απαντιςεων ςτισ ανοικτζσ ερωτιςεισ των 

ερωτθματολογίων και του περιεχομζνου των μθ τυποποιθμζνων ςυνεντεφξεων. Αυτό 

ςυνεπάγεται ότι α) το κείμενο εξετάηεται ςτθν ολότθτά του και όχι επιλεκτικά, β) ότι οι 

κατθγορίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ταξινόμθςθ των δεδομζνων ορίηονται με 

ςαφινεια, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ επανάλθψθ και ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ από 

άλλουσ ερευνθτζσ και γ) ότι χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται ςτο κείμενο 

ποςοτικοποιοφνται, οφτωσ ϊςτε να μπορεί να διαπιςτωκεί θ ςθμαςία που φζρουν ςτο 

ίδιο κείμενο αλλά και ςε ςφγκριςθ με άλλα.  

Θ βαςικι μονάδα καταγραφισ (λζξθ, ζννοια) επιλζγεται από τον ερευνθτι ςε ςχζςθ με τα 

βαςικά ερωτιματα τθσ ζρευνασ, και όταν θ μονάδα καταγραφισ (π.χ. λζξθ) δεν είναι 

δυνατόν να ερμθνευκεί παρά μόνο ςε ςχζςθ με τα ςυμφραηόμενα (π.χ. πρόταςθ) τότε 

αυτό το εκτενζςτερο κομμάτι του περιεχομζνου αποτελεί τθ μονάδα καταγραφισ και είναι 

θ μονάδα των ςυμφραηομζνων (Κυριαηι, 2004). 

 

Ραραδοτζα: 

 Ζκκεςθ ανάλυςθσ, αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων των 10 θμι-δομθμζνων 

ςυνεντεφξεων (βλ. Ρ.4) 
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 Ζκκεςθ ανάλυςθσ, αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων των 4 κεματικϊν ομάδων 

εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ (βλ. Ρ.4) 

 

Πακζτο 5:  Τελικά Αποτελζςματα τησ Ζρευνασ - Σφνθεςη ποριςμάτων - Συμπεράςματα και 

προτάςεισ πολιτικήσ 

Τα Τελικά Αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ αποτελοφν το τελευταίο παραδοτζο του Τμιματοσ 

και ςυνιςτοφν τθ ςφνκεςθ όλων των επιμζρουσ παραδοτζων. Θ ζκκεςθ που κα ςυνταχκεί 

κα ςυνιςτά ζνα εργαλείο κατευκφνςεων για το ςχεδιαςμό μεςο-μακροπρόκεςμων μζτρων 

πολιτικισ για τθν άμβλυνςθ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ, τθσ επιςφάλειασ και των 

ζμφυλων ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα και τθν ενίςχυςθ τθσ εργαςιακισ ζνταξθσ των γυναικϊν 

ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Επίςθσ, περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό ςτοχευμζνων προτάςεων 

πολιτικισ. 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ:  

Θ ςυγγραφι του τελευταίου παραδοτζου βαςίηεται και αξιοποιεί ςυνκετικά τα 

ςυμπεράςματα και τισ προτάςεισ που ζχουν διατυπωκεί ςε όλεσ τισ προθγοφμενεσ φάςεισ 

(ενδιάμεςα και τελικά παραδοτζα).  

Επιπλζον βαςίηεται ςε μια δυναμικι διαδικαςία ειςροισ πλθροφοριϊν από τουσ βαςικοφσ 

κεντρικοφσ αρμόδιουσ φορείσ χάραξθσ και εφαρμογισ πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και 

πολιτικισ ιςότθτασ των φφλων (Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και 

Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ Φφλων) με τουσ οποίουσ κα προβλεφκεί διαβοφλευςθ κατά 

τθ διατφπωςθ των προτάςεων με ςκοπό τθν τροφοδότθςθ με κρίςιμεσ πλθροφορίεσ. 

Ραράλλθλα κα ςταλεί για ςχολιαςμό ςε μικρό αρικμό εμπειρογνωμόνων ςτα κζματα αυτά 

κυρίωσ από τθν κοινωνία των πολιτϊν.   

Ραραδοτζα: 

 Ειδικι ζκκεςθ που κα περιλαμβάνει τθ ςφνκεςθ και ςυγκριτικι αποτίμθςθ των 

ποριςμάτων τθσ ζρευνασ και ανάλυςι τουσ βάςει του κεωρθτικοφ πλαιςίου, των 

ςτόχων και των υποκζςεων τθσ ζρευνασ (βλ. Ρ.5.1). 



«Εκπόνθςθ Μελετϊν, Ερευνϊν και Εκνικϊν Εκκζςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Μθχανιςμοφ-Δομισ 
Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων» - ΤΜΘΜΑ 4 : «ΑΝΕΓΙΑ, EΡΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΘΤΕΣ ΦΥΛΟΥ: 

ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΚΙΣΘΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΙΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

 

   
 

 
22 

 Ζκκεςθ εκτίμθςθσ ι/και υπολογιςμοφ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν 

(Ρρόγραμμα Δράςθσ του Ρεκίνου, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ), και προτάςεισ επιπλζον δεικτϊν 

(ποςοτικϊν και ποιοτικϊν), ζτςι όπωσ πικανά προκφψουν από τα χαρακτθριςτικά του 

φαινομζνου ςτθν Ελλάδα (βλ. Ρ.5.2). 

 Κείμενο ςυμπεραςμάτων αναφορικά με τισ διαςτάςεισ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ, 

τθσ επιςφάλειασ και των ζμφυλων ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα (βλ. Ρ.5.3). 

 Κείμενο προτάςεων για το ςχεδιαςμό ςτοχευμζνων πολιτικϊν, κακϊσ και για τθν 

εφαρμογι κρίςιμων δράςεων που κα οδθγιςουν ςτθν άμβλυνςθ του φαινομζνου τθσ 

ανεργίασ, τθσ επιςφάλειασ και των ζμφυλων ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα (βλ. Ρ.5.4).  
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Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ ανά παραδοτζο 

α/α Ραραδοτζο 

Μθνάσ Ολοκλιρωςθσ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ρ.1 

Αναλυτικι ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ με τα αντίςτοιχα επιμζρουσ 

χρονοδιαγράμματα των πακζτων εργαςίασ του κάκε παραδοτζου,  

Τεφχοσ παρουςίαςθσ τθσ Επιςτθμονικισ Μεκοδολογίασ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ 

         

Ρ.1.1 
Αναλυτικι ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ με τα αντίςτοιχα επιμζρουσ 

χρονοδιαγράμματα των πακζτων εργαςίασ του κάκε παραδοτζου 
         

Ρ.1.2 Μεκοδολογία για τθ διεξαγωγι τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ.          

Ρ.2 Αναςκόπθςθ γενικισ βιβλιογραφίασ          

Ρ.2.1 Ραρουςίαςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, για τισ ανιςότθτεσ φφλου ωσ προσ τθν ανεργία και τθν επιςφάλεια.          

Ρ.3 Ροςοτικι Ζρευνα          

Ρ.3.1 

Κριτικι ανάλυςθ (α) των πολιτικϊν και του λόγου –τόςο από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ όςο και από τθν 

πλευρά τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ– για τθ διαφορετικι εξζλιξθ του χάςματοσ μεταξφ γυναικείου και ανδρικοφ 

ποςοςτοφ ανεργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ φφεςθσ των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του 1990 και τθσ ςθμερινισ 
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α/α Ραραδοτζο 

Μθνάσ Ολοκλιρωςθσ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

κρίςθσ κακϊσ και (β) των πολιτικϊν και του λόγου για τθν προϊκθςθ τθσ ευζλικτθσ εργαςίασ κατά τθ 

δεκαετία του 1990 ωσ μζςω αντιμετϊπιςθσ τθσ γυναικείασ ανεργίασ και τθν προςταςία των επιςφαλϊν 

εργαηόμενων ςτθν παροφςα φάςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

Ρ.3.2 

Ροςοτικι ζρευνα με ςκοπό (α) τθ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των ποςοςτϊν ανεργίασ κατά φφλο και του χάςματοσ 

μεταξφ γυναικείου και ανδρικοφ ποςοςτοφ ανεργίασ ςυνολικά, κατά θλικιακζσ ομάδεσ, εκπαιδευτικό 

επίπεδο, οικογενειακι κατάςταςθ και εκνικι προζλευςθ κατά τθ διάρκεια των τριϊν προθγοφμενων 

δεκαετιϊν και με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ περιόδουσ φφεςθσ. (β) τθ διερεφνθςθ και ανάλυςθ των επιπτϊςεων 

τθσ ανεργίασ κατά τφπο νοικοκυριοφ, (γ) τθ διερεφνθςθ των διαφορϊν φφλου ωσ προσ τον κίνδυνο ειςόδου 

ςτθν ανεργία και τθ πικανότθτα εξόδου προσ τθν απαςχόλθςθ ι τθν ανενεργό κατάςταςθ και ωσ προσ τθ 

διάρκεια παραμονισ ςτθν ανεργία κατά τθν τελευταία δεκαετία. 

         

Ρ.3.3 

Ροςοτικι ζρευνα με ςκοπό τθν ανάλυςθ των ζμφυλων διαςτάςεων τθσ επιςφάλειασ με βάςθ τα υπάρχοντα 

ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ «ευζλικτεσ» και επιςφαλείσ εργαςιακζσ ςχζςεισ και τα ποςοςτά των 

ςυμβάςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που μετατράπθκαν ςε ςυμβάςεισ μερικισ και εκ περιτροπισ εργαςίασ με 

ςθμαντικι μείωςθ του χρόνου εργαςίασ ανά φφλο και εργαςιακό τομζα ςτθν Ελλάδα από το 1990 ζωσ 

ςιμερα. 

         

Ρ.3.4 
Μελζτθ, εξζταςθ και ανάλυςθ των προςδιοριςτικϊν παραγόντων (π.χ. αλλαγζσ ςτα πρότυπα ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν ςτο εργατικό δυναμικό και το βακμό ζνταξισ τουσ ςτθν αμειβόμενθ εργαςία, κακϊσ και μεταβολζσ 
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α/α Ραραδοτζο 

Μθνάσ Ολοκλιρωςθσ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

που ζχουν επζλκει, κατά φφλο διαχωριςμό τθσ απαςχόλθςθσ με βάςθ τον κλάδο, το επάγγελμα, και τισ 

μορφζσ εργαςίασ) που επθρεάηουν τισ τάςεισ ωσ προσ τθν ανεργία και τθν επιςφάλεια ανά φφλο. 

Ρ.4 Ροιοτικζσ ζρευνεσ ςε πανελλαδικό επίπεδο          

Ρ.4.1 

Ρ.4.2 

Ρ.4.3 

Ρ.4.4 

 

Ροιοτικι ζρευνα με δείγμα ανζργων και επιςφαλϊν εργαηομζνων γυναικϊν που κα περιλαμβάνει:  

α) αλλαγζσ ςτο ςυνδυαςμό ιδιωτικισ/οικογενειακισ ηωισ και αναηιτθςθ εργαςίασ,  

β) μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ μθ αμειβόμενθσ εργαςίασ (π.χ. νοικοκυριό, 

ςυγγενικό και φιλικό περιβάλλον, μεταναςτευτικι οικιακι εργαςία),  

γ) αξιοποίθςθ/χριςθ υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων/υπθρεςιϊν και κρατικϊν παροχϊν,  

δ) επιπτϊςεισ ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ για τον κφκλο ηωισ των γυναικϊν ανάλογα με τθ διάρκεια 

παραμονισ ςτθν ανεργία ι/και ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ.  

Ρροβλζπεται ςυνολικά θ διεξαγωγι : 

 10 ποιοτικϊν (βιο-γραφικϊν-αφθγθματικϊν) ςυνεντεφξεων με άνεργεσ γυναίκεσ και εργαηόμενεσ ςε 

επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ  

 150 ςυνεντεφξεων με άνεργεσ γυναίκεσ  

 200 ςυνεντεφξεων με επιςφαλείσ εργαηόμενεσ, κακϊσ επίςθσ και 30 (10 δια ηϊςθσ και 20 ςε group των 
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α/α Ραραδοτζο 

Μθνάσ Ολοκλιρωςθσ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

πζντε ατόμων)  

 ςυνεντεφξεισ με εκπροςϊπουσ εμπλεκομζνων φορζων και οργανϊςεων (εκπροςϊπουσ ςυνδικάτων, 

υπουργείων, ερευνθτικϊν κζντρων, κοινωνικϊν κινθμάτων, φεμινιςτικϊν οργανϊςεων κτλ.).  

Ρ.5 Τελικά Αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ           

Ρ.5.1 
Σφνκεςθ και ςυγκριτικι αποτίμθςθ των ποριςμάτων τθσ ζρευνασ και ανάλυςι τουσ βάςει του κεωρθτικοφ 

πλαιςίου, των ςτόχων και των υποκζςεων τθσ ζρευνασ. 
         

Ρ.5.2 

Εκτίμθςθ/υπολογιςμόσ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν (Ρρόγραμμα Δράςθσ του Ρεκίνου, Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ), και προτάςεισ επιπλζον δεικτϊν (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν), ζτςι όπωσ πικανά προκφψουν από τα 

χαρακτθριςτικά του φαινομζνου ςτθν Ελλάδα. 

         

Ρ.5.3 
Συμπεράςματα αναφορικά με τισ διαςτάςεισ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ, τθσ επιςφάλειασ και των 

ζμφυλων ανιςοτιτων ςτθν Ελλάδα. 
         

Ρ.5.4 

Ρροτάςεισ για το ςχεδιαςμό ςτοχευμζνων πολιτικϊν, κακϊσ και για τθν εφαρμογι κρίςιμων δράςεων που κα 

οδθγιςουν ςτθν άμβλυνςθ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ, τθσ επιςφάλειασ και των ζμφυλων ανιςοτιτων 

ςτθν Ελλάδα 

         



«Εκπόνθςθ Μελετϊν, Ερευνϊν και Εκνικϊν Εκκζςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του 
Μθχανιςμοφ-Δομισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων» - ΤΜΘΜΑ 4: «ΑΝΕΓΙΑ, EΡΙΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΘΤΕΣ ΦΥΛΟΥ: ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΚΙΣΘΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΙΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

 

   
 

 
 

Ραραδοτζο Ρ.1.2:  Ρεριγραφι τθσ υιοκετοφμενθσ επιςτθμονικισ 

μεκοδολογίασ για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. 

 

Οι εργαςίεσ αυτοφ του παραδοτζου αφοροφν ςτθν παρουςίαςθ τθσ υιοκετοφμενθσ 

επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ για τθ διενζργεια τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ. 

 

Ποςοτική ζρευνα  1 

 

Ροςοτικι ζρευνα με ςκοπό (α) τθ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των ποςοςτϊν ανεργίασ κατά φφλο 

και του χάςματοσ μεταξφ γυναικείου και ανδρικοφ ποςοςτοφ ανεργίασ ςυνολικά, κατά 

θλικιακζσ ομάδεσ, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακι κατάςταςθ και εκνικι προζλευςθ 

κατά τθ διάρκεια των τριϊν προθγοφμενων δεκαετιϊν και με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ 

περιόδουσ φφεςθσ, (β) τθ διερεφνθςθ και ανάλυςθ των επιπτϊςεων τθσ ανεργίασ κατά 

τφπο νοικοκυριοφ και (γ) τθ διερεφνθςθ των διαφορϊν φφλου ωσ προσ τον κίνδυνο ειςόδου 

ςτθν ανεργία και τθ πικανότθτα εξόδου προσ τθν απαςχόλθςθ ι τθν ανενεργό κατάςταςθ 

και ωσ προσ τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν ανεργία κατά τθν τελευταία δεκαετία. 

Αντικείμενο τθσ ποςοτικισ ζρευνασ αποτελεί θ εξζταςθ και αποτφπωςθ των ζμφυλων 

διαςτάςεων τθσ ανεργίασ τϊρα ςε περίοδο οικονομικισ κρίςθσ αλλά και ςτο χρονικό 

πλαίςιο των τελευταίων τριάντα ετϊν.  

Ωσ εκ τοφτου, κα πραγματοποιθκεί εξζταςθ και αποτφπωςθ:  

 τθσ εξζλιξθσ τθσ ανεργίασ κατά φφλο και των ανιςοτιτων φφλου ωσ προσ τον κίνδυνο 

ανεργίασ κατά τισ τρεισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτθν Ελλάδα,  

 τθσ εξζλιξθσ τθσ ανεργίασ κατά φφλο και του χάςματοσ μεταξφ ανδρικοφ και γυναικείου 

ποςοςτοφ ανεργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ κρίςθσ,  

 τθσ εξζλιξθσ τθσ ανεργίασ κατά φφλο και τφπο νοικοκυριοφ ςτθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ 

κρίςθσ,  
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 τθσ εξζλιξθσ τθσ ανεργίασ κατά φφλο και εκπαιδευτικό επίπεδο ςτθ διάρκεια τθσ 

τρζχουςασ κρίςθσ,  

 των περιφερειακϊν διαφορϊν τθσ ανεργίασ κατά φφλο ςτθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ 

κρίςθσ,  

 τθσ ςφγκριςθσ τθσ τρζχουςασ κρίςθσ με τισ υφζςεισ των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του 1980 

και τθσ δεκαετίασ του 1990 ωσ προσ τθν εξζλιξθ του κινδφνου ανεργίασ κατά φφλο και 

του χάςματοσ μεταξφ ανδρικοφ και γυναικείου ποςοςτοφ,  

 των διαφορϊν φφλου ωσ προσ τθν αποχϊρθςθ από το εργατικό δυναμικό κατά τθ 

διάρκεια των περιόδων φφεςθσ, που οδθγεί ςε κατάςταςθ ςυγκεκαλυμμζνθσ ανεργίασ,  

 των προςδιοριςτικϊν παραγόντων των παραπάνω φαινομζνων και εξελίξεων,  

 των επιπτϊςεων τισ κρίςθσ ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ από τισ γυναίκεσ και τθ 

διακεςιμότθτα υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων/υπθρεςιϊν και κρατικϊν παροχϊν 

 

Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ :   

Στο πλαίςιο διενζργειασ τθσ ζρευνασ κα χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ τθσ βιβλιογραφικισ 

αναςκόπθςθσ, μζςω τθσ οποίασ προβλζπεται θ αναηιτθςθ υλικοφ μζςα από βιβλία, άρκρα, 

ζρευνεσ, μελζτεσ, εκκζςεισ, εκνικζσ και διεκνείσ ςτατιςτικζσ, ποιοτικά δεδομζνα 

(ςυνεντεφξεισ) και πορίςματα μελετϊν, ελλθνικά νομοκετιματα, (ειςθγθτικζσ και 

αιτιολογικζσ εκκζςεισ, προτάςεισ κοινοβουλευτικϊν επιτροπϊν, διεκνι κείμενα, κλπ.).  

Ειδικότερα, προβλζπεται θ αναηιτθςθ και θ ςυγκζντρωςθ του απαραίτθτου 

πλθροφοριακοφ υλικοφ, αξιοποιϊντασ διάφορεσ πθγζσ ςτοιχείων αποτφπωςθσ τθσ 

υπάρχουςασ κατάςταςθσ όπωσ: 

 Στοιχεία που δθμοςιοποιεί το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. 

 Στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ. 

 Στοιχεία τθσ ΕΛ. ΣΤΑΤ. (ζρευνα εργατικοφ δυναμικοφ). 

 Στοιχεία που δθμοςιοποιεί θ Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων. 

 Μελζτεσ και ζρευνεσ διαφόρων κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν και ερευνθτικϊν κζντρων  
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 και Ινςτιτοφτων. 

 Μελζτεσ και ζρευνεσ - Αναλφςεισ Ερευνθτικϊν Ινςτιτοφτων των Κοινωνικϊν Εταίρων, 

όπωσ το ΙΟΒΕ του ΣΕΒ και το ΙΝΕ τθσ ΓΣΕΕ, το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ, τθσ ICAP  κ. ά. 

 Στοιχεία τοπικϊν εργοδοτικϊν φορζων Επιμελθτθρίων  και Εργατικϊν Κζντρων. 

 Καταγεγραμμζνα ςτοιχεία αναφορικά με τθν κατάςταςθ τθσ ανεργίασ και τθσ  

απαςχόλθςθσ των γυναικϊν από τοπικοφσ φορείσ και ενϊςεισ εργαηομζνων. 

 

 

Ποςοτική ζρευνα  2 

Ροςοτικι ζρευνα με ςκοπό τθν ανάλυςθ των ζμφυλων διαςτάςεων τθσ επιςφάλειασ με 

βάςθ τα υπάρχοντα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ «ευζλικτεσ» και επιςφαλείσ 

εργαςιακζσ ςχζςεισ και τα ποςοςτά των ςυμβάςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που 

μετατράπθκαν ςε ςυμβάςεισ μερικισ και εκ περιτροπισ εργαςίασ με ςθμαντικι μείωςθ του 

χρόνου εργαςίασ ανά φφλο και εργαςιακό τομζα ςτθν Ελλάδα από το 1990 ζωσ ςιμερα 

Αντικείμενο τθσ ποςοτικισ ζρευνασ αποτελεί θ εξζταςθ και αποτφπωςθ των ζμφυλων 

διαςτάςεων τθσ επιςφάλειασ τϊρα ςε περίοδο οικονομικισ κρίςθσ αλλά και ςτο χρονικό 

πλαίςιο των τελευταίων είκοςι περίπου ετϊν (από το 1990 ζωσ ςιμερα).  

Ωσ εκ τοφτου, κα πραγματοποιθκεί εξζταςθ και αποτφπωςθ:  

 τθσ εξζλιξθσ τθσ επιςφάλειασ ςε «κθλυκοποιθμζνουσ» τομείσ εργαςίασ, π.χ. ςτον 

κακαριςμό, επιςιτιςμό, νοςοκόμεσ, φροντίδα, εταιρίεσ ενοικιάςεωσ κ.ά.  

 των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ, των μζτρων προϊκθςθσ τθσ ευζλικτθσ εργαςίασ και των 

μζτρων λιτότθτασ ςτθν απορρφκμιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων και ςτθ διεφρυνςθ τθσ 

εργαςιακισ επιςφάλειασ ςε νζουσ τομείσ εργαςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα αλλά και ςε 

τομείσ του δθμοςίου τομζα μζςω ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου, ανακζςεισ ζργων, 

ευζλικτθσ απαςχόλθςθσ και εργολαβιϊν,  

 των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

ζμφυλων ανιςοτιτων ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια 

εργαςίασ, άδειεσ και αςφάλιςθ, 
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 των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

ζμφυλων ανιςοτιτων ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια 

εργαςίασ, άδειεσ και αςφάλιςθ των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ 

κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των ζμφυλων ανιςοτιτων ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, 

ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια εργαςίασ, άδειεσ και αςφάλιςθ των επιπτϊςεων τθσ 

επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των ζμφυλων ανιςοτιτων 

ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια εργαςίασ, άδειεσ και 

αςφάλιςθ, 

 των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

ζμφυλων ανιςοτιτων ςε ςχζςθ με μιςκοφσ, ςυμβόλαια, ωράρια, ςυντάξεισ, διάρκεια 

εργαςίασ, άδειεσ και αςφάλιςθ,  

 τθσ διερεφνθςθσ των ενδεχόμενων επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

εφαρμογι μζτρων λιτότθτασ ςτθν φτωχοποίθςθ των πολιτϊν και κυρίωσ των γυναικϊν, 

ςτθν παρεμπόδιςθ τθσ οικονομικισ τουσ αυτονόμθςθσ και ςτισ μορφζσ ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ και ζμφυλθσ βίασ που ενδζχεται να ςυνδζονται με τθν εργαςιακι 

επιςφάλεια και 

 των επιπτϊςεων τθσ επιςφάλειασ ςτθν προςωπικι και οικογενειακι ηωι, με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτισ δυνατότθτεσ χριςθσ τθσ γονικισ άδειασ, άδειασ μθτρότθτασ και 

πρόςβαςθσ ςε κοινωνικζσ παροχζσ και υπθρεςίεσ φροντίδασ (όπωσ για παράδειγμα ςε 

βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, και υπθρεςίεσ φροντίδασ θλικιωμζνων, επιδοτοφμενα 

προγράμματα, επιμόρφωςθ κλπ.).  

 

Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ :   

Μεκοδολογικά, ςτο πλαίςιο διενζργειασ τθσ ποςοτικισ ζρευνασ κα χρθςιμοποιθκεί θ 

μζκοδοσ τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ, μζςω τθσ οποίασ προβλζπεται θ αναηιτθςθ 

υλικοφ μζςα από βιβλία, άρκρα, ζρευνεσ, μελζτεσ, εκκζςεισ, εκνικζσ και διεκνείσ 

ςτατιςτικζσ, ποιοτικά δεδομζνα (ςυνεντεφξεισ) και πορίςματα μελετϊν, ελλθνικά 

νομοκετιματα, (ειςθγθτικζσ και αιτιολογικζσ εκκζςεισ, προτάςεισ κοινοβουλευτικϊν 

επιτροπϊν, διεκνι κείμενα, κλπ.).  
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Ειδικότερα, προβλζπεται θ αναηιτθςθ και θ ςυγκζντρωςθ του απαραίτθτου 

πλθροφοριακοφ υλικοφ, αξιοποιϊντασ διάφορεσ πθγζσ ςτοιχείων αποτφπωςθσ τθσ 

υπάρχουςασ κατάςταςθσ όπωσ: 

 Στοιχεία που δθμοςιοποιεί το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. 

 Στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ. 

 Στοιχεία τθσ ΕΛ. ΣΤΑΤ. (ζρευνα εργατικοφ δυναμικοφ). 

 Στοιχεία που δθμοςιοποιεί θ Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων. 

 Στοιχεία που δθμοςιοποιεί θ Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. 

 Μελζτεσ και ζρευνεσ διαφόρων κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν και ερευνθτικϊν κζντρων 

και Ινςτιτοφτων. 

 Μελζτεσ και ζρευνεσ - Αναλφςεισ Ερευνθτικϊν Ινςτιτοφτων των Κοινωνικϊν  

 Εταίρων, όπωσ το ΙΟΒΕ του ΣΕΒ και το ΙΝΕ τθσ ΓΣΕΕ, το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ , τθσ 

ICAP  κ.ά. 

 Στοιχεία τοπικϊν εργοδοτικϊν φορζων Επιμελθτθρίων  και Εργατικϊν Κζντρων. 

 Καταγεγραμμζνα ςτοιχεία αναφορικά με τθν κατάςταςθ τθσ ανεργίασ και τθσ 

απαςχόλθςθσ των γυναικϊν από τοπικοφσ φορείσ και ενϊςεισ εργαηομζνων 

 

Ποιοτικζσ ζρευνεσ ςε πανελλαδικό επίπεδο 

Ροιοτικι ζρευνα με δείγμα ανζργων και επιςφαλϊν εργαηομζνων γυναικϊν που κα 

περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ:  

α)  αλλαγζσ ςτο ςυνδυαςμό ιδιωτικισ/οικογενειακισ ηωισ και αναηιτθςθ εργαςίασ,  

β)  μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ μθ αμειβόμενθσ εργαςίασ (π.χ. 

νοικοκυριό, ςυγγενικό και φιλικό περιβάλλον, μεταναςτευτικι οικιακι εργαςία),  

γ)  αξιοποίθςθ/χριςθ υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων/υπθρεςιϊν και κρατικϊν παροχϊν,  

δ)  επιπτϊςεισ ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ για τον κφκλο ηωισ των γυναικϊν ανάλογα με 

τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν ανεργία ι/και ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ.  
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Ρροβλζπεται ςυνολικά θ διεξαγωγι  

 150 ςυνεντεφξεων με άνεργεσ γυναίκεσ  

 200 ςυνεντεφξεων με επιςφαλείσ εργαηόμενεσ,  

 30 (10 δια ηώςθσ και 20 ςε group των πζντε ατόμων) ςυνεντεφξεισ με 

εκπροςώπουσ εμπλεκομζνων φορζων και οργανώςεων (εκπροςώπουσ 

ςυνδικάτων, υπουργείων, ερευνθτικών κζντρων, κοινωνικών κινθμάτων, 

φεμινιςτικών οργανώςεων κτλ.).  

 10 ποιοτικών (βιογραφικών-αφθγθματικών) ςυνεντεφξεων με άνεργεσ γυναίκεσ 

και εργαηόμενεσ ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

Στο πλαίςιο τθσ διενζργειασ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ςε πανελλαδικό επίπεδο, κα 

διαμορφωκοφν τα εξισ εργαλεία:  

 ερωτθματολόγιο για τισ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ,  

 οδθγόσ θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ για τισ δια ηϊςθσ ςυνεντεφξεισ (face to face), 

και  

 κατάλογοσ κεμάτων προσ ςυηιτθςθ ςτισ ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ.  

 

Στο πλαίςιο αυτό, κα ςχεδιαςκοφν οι βαςικοί άξονεσ των ερωτθμάτων οι οποίοι κα 

αρκρωκοφν ωσ προσ τουσ  επιλεγζντεσ υπό διερεφνθςθ δείκτεσ και τα ςχετικά πεδία 

πολιτικισ,  και κα αφοροφν εκτόσ από τθν καταγραφι και τισ ςχετικζσ κατανομζσ ωσ προσ 

τα βαςικά δθμογραφικά χαρακτθριςτικά (θλικία, οικογενειακι κατάςταςθ κ.ά.) και μια 

ςειρά άλλεσ παραμζτρουσ ςτουσ κάτωκι τομείσ:   

 ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ – αυτοαπαςχόλθςθ / «επιχειρθματικότθτα επιβίωςθσ» ςε 

ςυνάρτθςθ με τθ δομι τθσ ελλθνικισ αγοράσ εργαςίασ και τθν αντίςτοιχθ δομι 

απαςχόλθςθσ που δθμιουργεί «κφλακεσ» υποδοχισ των μεταναςτριϊν, τισ προοπτικζσ 

κινθτικότθτασ και εξζλιξθσ ςτο πλαίςιο αυτϊν κ.ά., 
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 πρόςβαςθ και εξυπθρζτθςθ από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,  

 πρόςβαςθ ςτα μζτρα ενεργθτικισ πολιτικισ για τθν απαςχόλθςθ και  τθν αντιμετϊπιςθ 

του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,  

 ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα (αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ και 

δια βίου μάκθςθσ), αναγνϊριςθ τυπικϊν προςόντων -  των άτυπων επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων π.χ. ςτον τομζα τθσ φροντίδασ, γλωςςικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ κοκ.,   

 υποςτιριξθ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ (βρεφονθπιακοί ςτακμοί, 

υπθρεςίεσ φροντίδασ κα.) κακϊσ και τθσ μονογονεϊκότθτασ, ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι 

και κοινωνικι ηωι (τοπικζσ κοινότθτεσ κ.ά.),  

 ίςεσ ευκαιρίεσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και προςταςία ςτο πλαίςιο τθσ 

ενδοοικογενειακισ βίασ,  

 υγεία και ειδικότερα αναπαραγωγικι υγεία και οικογενειακό προγραμματιςμό  κακϊσ 

και ψυχικι υγεία, 

 ηθτιματα ςχετικά με το χϊρο (δθμόςιο και ιδιωτικό), κατοικία, γειτονιά, κοινότθτα κλπ. 

και 

 οικονομικό επίπεδο και οικονομικζσ επιλογζσ (αποταμίευςθ, επενδφςεισ, κ.ά.).  

 

Ωσ τομείσ προτεραιότθτασ για τθ διερεφνθςθ του βακμοφ και τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςιακισ 

ζνταξθσ των γυναικϊν και των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν ςτθν αγορά εργαςίασ και 

τον κακοριςμό ςχετικϊν δεικτϊν οι οποίοι και κακορίηουν το πλαίςιο αναφοράσ τθσ 

ποιοτικισ ζρευνασ του ζργου, ορίηονται οι εξισ: 

 Ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 Ρρόςβαςθ ςτθ ςτζγαςθ 

 Ρρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ και πρόνοιασ  

 Ρρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 

 Ρολιτικι και κοινωνικι ςυμμετοχι 

 Οικογενειακι ηωι 
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Επίςθσ, βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ προσ διερεφνθςθ ςτο πλαίςιο των τθλεφωνικϊν 

ςυνεντεφξεων και των δια ηϊςθσ ςυνεντεφξεων είναι οι ακόλουκεσ: 

  αλλαγζσ ςτο ςυνδυαςμό ιδιωτικισ/οικογενειακισ ηωισ και αναηιτθςθ εργαςίασ,  

 μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ μθ αμειβόμενθσ εργαςίασ (π.χ. 

νοικοκυριό, ςυγγενικό και φιλικό περιβάλλον, μεταναςτευτικι οικιακι εργαςία),  

 αξιοποίθςθ/χριςθ υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων/υπθρεςιϊν και κρατικϊν παροχϊν 

και  

 επιπτϊςεισ ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ για τον κφκλο ηωισ των γυναικϊν ανάλογα με 

τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν ανεργία ι/και ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ.  

 

Αναλυτικά ωσ προσ τισ ποιοτικζσ ζρευνεσ που πρόκειται να υλοποιθκοφν αναφζρονται τα 

εξισ : 

 Ροιοτικζσ (βιογραφικζσ-αφθγθματικζσ) ςυνεντεφξεισ με άνεργεσ γυναίκεσ και 

εργαηόμενεσ ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ  

Στθ ςυγκεκριμζνθ περιλαμβάνεται θ διεξαγωγι και ανάλυςθ 10 ποιοτικϊν – 

βιογραφικϊν /αφθγθματικϊν  ςυνεντεφξεων - με άνεργεσ γυναίκεσ εργαηόμενεσ ςε 

επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ. Για το ςκοπό αυτό αναπτφςςονται οδθγόσ θμιδομθμζνθσ 

ςυνζντευξθσ και κατάλογοσ κεμάτων προσ ςυηιτθςθ. 

 Ροιοτικζσ ςυνεντεφξεισ με άνεργεσ γυναίκεσ και επιςφαλείσ εργαηόμενεσ 

Ομάδα ςτόχοσ: Άνεργεσ γυναίκεσ – 150 ςυνεντεφξεισ 

Οι ποιοτικζσ ςυνεντεφξεισ με τισ γυναίκεσ που ανικουν ςτθν ομάδα-ςτόχο 

περιλαμβάνουν: 

 20 θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ δια ηϊςθσ (face to face) ςε εκνικό επίπεδο (13 

Ρεριφζρειεσ)  

 130 τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ με τθ χριςθ εξειδικευμζνου ερευνθτικοφ εργαλείου 

(ερωτθματολόγιο) ςε εκνικό επίπεδο (13 Ρεριφζρειεσ).  
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Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ κα ακολουκθκεί θ μζκοδοσ τθσ πολυςταδιακισ 

ςτρωματοποιθμζνθσ δειγματολθψίασ. Θ κατανομι των δια ηϊςθσ και τθλεφωνικϊν 

ςυνεντεφξεων κα ςτθριχκεί ςτα ακόλουκα κριτιρια: πλθκυςμόσ (ποςοςτό ανζργων 

γυναικϊν ανά περιφζρεια) και περιοχι κατοικίασ (αςτικό – αγροτικό περιβάλλον).  

 

Ομάδα ςτόχοσ: Επιςφαλείσ εργαηόμενεσ – 200 ςυνεντεφξεισ 

Οι ποιοτικζσ ςυνεντεφξεισ με τισ γυναίκεσ που ανικουν ςτθν ομάδα-ςτόχο 

οργανϊνονται ωσ ακολοφκωσ:  

 30 θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ δια ηϊςθσ (face to face) ςε εκνικό επίπεδο (13 

Ρεριφζρειεσ)  

 170 τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ με τθ χριςθ εξειδικευμζνου ερευνθτικοφ εργαλείου 

(ερωτθματολόγιο) ςε εκνικό επίπεδο (13 Ρεριφζρειεσ).  

Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ κα ακολουκθκεί θ μζκοδοσ τθσ πολυςταδιακισ 

ςτρωματοποιθμζνθσ δειγματολθψίασ. Θ κατανομι των δια ηϊςθσ και τθλεφωνικϊν 

ςυνεντεφξεων κα ςτθριχκεί ςτα ακόλουκα κριτιρια: πλθκυςμόσ (ποςοςτό γυναικϊν 

που βρίςκονται ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ ανά περιφζρεια), κλάδοσ απαςχόλθςθσ 

και περιοχι κατοικίασ (αςτικό – αγροτικό περιβάλλον). 

 

 Συνεντεφξεισ και ομάδεσ εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ (focus groups) με εκπροςώπουσ 

εμπλεκομζνων φορζων και οργανώςεων 

Θ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί αφορά ςτισ εξισ τεχνικζσ και εργαλεία 

διερεφνθςθσ και οργανϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 Διεξαγωγι 10 θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων (face to face) με προνομιακοφσ 

πλθροφορθτζσ- με εκπροςϊπουσ εμπλεκομζνων φορζων και οργανϊςεων 

(εκπρόςωποι ςυλλόγων εργαηομζνων, ςυλλόγων γυναικϊν, ςυνδικάτων, 

υπουργείων, ερευνθτικϊν κζντρων, κοινωνικϊν κινθμάτων, φεμινιςτικϊν 

οργανϊςεων, φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν κλπ.) που διακζτουν 

εξειδικευμζνθ γνϊςθ /τεχνογνωςία, εναςχόλθςθ με τα ηθτιματα τθσ ανεργίασ, 
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επιςφάλειασ και των ανιςοτιτων φφλου κακϊσ και των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτισ 

γυναίκεσ και τα νοικοκυριά ςτθν Ελλάδα 

 Οργάνωςθ 4 κεματικϊν ομάδων εςτιαςμζνθσ ςυηιτθςθσ (focus groups) (με τθ 

ςυμμετοχι 5 ατόμων) κακεμία εκ των οποίων κα εςτιάςει ςε διαφορετικι δζςμθ 

ηθτθμάτων και κα κακορίςει και τθ ςφνκεςθ των μελϊν τουσ, που επιδιϊκουν τθν 

επικζντρωςθ ςε ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ανζργων γυναικϊν και εκείνων που 

βρίςκονται ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ και ςε ςυγκεκριμζνεσ όψεισ τθσ 

ανεργίασ, τθσ επιςφάλειασ και των ανιςοτιτων φφλου ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτα 

διαφορετικά περιβάλλοντα (αςτικόσ – αγροτικόσ χϊροσ).  

Σ’ αυτζσ κα ςυμμετάςχουν ςυνολικά 20 ςυμμετζχοντεσ που είναι εκπρόςωποι 

ςυλλόγων εργαηομζνων, ςυλλόγων γυναικϊν, ςυνδικάτων, υπουργείων, 

ερευνθτικϊν κζντρων, κοινωνικϊν κινθμάτων, φεμινιςτικϊν οργανϊςεων, φορζων 

τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν κλπ.) και διακζτουν εξειδικευμζνθ γνϊςθ /τεχνογνωςία, 

εναςχόλθςθ με τα ηθτιματα τθσ ανεργίασ, επιςφάλειασ και των ανιςοτιτων φφλου 

κακϊσ και των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτισ γυναίκεσ και τα νοικοκυριά ςτθν Ελλάδα 

 

Ομάδα διενζργειασ ποιοτικισ ζρευνασ 

Επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου τθσ ποιοτικισ ζρευνασ είναι ο Υπεφκυνοσ Ζργου. 

Επιπρόςκετα, θ ομάδα ςυμπλθρϊνεται από πζντε εξειδικευμζνουσ κοινωνικοφσ 

επιςτιμονεσ με εμπειρία ςτθν ποςοτικι και ποιοτικι ζρευνα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ 

βαςικι ομάδα του ζργου, τθν Υπεφκυνθ Εκτζλεςθσ Συνεντεφξεων και Δθμιουργίασ και 

Οργάνωςθσ Βάςθσ Δεδομζνων και ζνα ςτζλεχοσ τθσ αναδόχου εταιρείασ που είναι 

επιφορτιςμζνο με τθ γραμματειακι υποςτιριξθ.  

Τζλοσ, θ ομάδα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ςυμπλθρϊνεται από ςυνεντευκτζσ/-τριεσ ςε τοπικό 

επίπεδο που κα διεξάγουν τισ δια ηϊςθσ ςυνεντεφξεισ και ςυνεντευκτζσ/τριεσ που κα 

πραγματοποιιςουν τισ τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ. Ριο αναλυτικά : 

 

 

 Συνεντευκτζσ/-τριεσ ςε τοπικό επίπεδο 
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Οι 13 ςυνεντευκτζσ/τριεσ κα επιφορτιςτοφν με τθ διενζργεια των δια ηϊςθσ 

ατομικϊν ςυνεντεφξεων (face to face) με τισ άνεργεσ γυναίκεσ και τισ εργαηόμενεσ 

ςε επιςφαλείσ κζςεισ εργαςίασ ςε εκνικό επίπεδο. Οι εν λόγω ςυνεντευκτζσ/τριεσ 

κα πλθροφν τα εξισ προςόντα, χαρακτθριςτικά και προχποκζςεισ: Ρτυχίο 

Κοινωνικϊν ι/και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν με εμπειρία ςτθ διενζργεια 

εμπειρικϊν ποιοτικϊν ερευνϊν και ςτο ςχεδιαςμό, ςυντονιςμό και υλοποίθςθ 

ερευνϊν και μελετϊν εν γζνει. Ιδιαίτερα, κα πρζπει να ζχουν εμπειρία ςτθ χριςθ 

ποιοτικϊν μεκόδων ζρευνασ (βιογραφικζσ ςυνεντεφξεισ, ομάδεσ εςτίαςθσ, 

ερωτθματολόγια, κλπ.). 

 Συνεντευκτζσ/-τριεσ τθλεφωνικών ςυνεντεφξεων 

Οι 10 ςυνεντευκτζσ/τριεσ κα επιφορτιςτοφν με τθ διενζργεια των τθλεφωνικϊν 

ςυνεντεφξεων με τισ άνεργεσ γυναίκεσ και τισ εργαηόμενεσ ςε επιςφαλείσ κζςεισ 

εργαςίασ ςε εκνικό επίπεδο. Οι εν λόγω ςυνεντευκτζσ/τριεσ κα πλθροφν τα εξισ 

χαρακτθριςτικά και προχποκζςεισ: Ρτυχίο Κοινωνικϊν ι/και Ανκρωπιςτικϊν 

Επιςτθμϊν με εμπειρία ςτθ διενζργεια εμπειρικϊν ποιοτικϊν ερευνϊν και ςτο 

ςχεδιαςμό, ςυντονιςμό και υλοποίθςθ ερευνϊν και μελετϊν εν γζνει. Ιδιαίτερα, κα 

πρζπει να ζχουν εμπειρία ςτθ χριςθ ποιοτικϊν μεκόδων ζρευνασ (βιογραφικζσ 

ςυνεντεφξεισ, ομάδεσ εςτίαςθσ, ερωτθματολόγια, κλπ.). 

 Εκπαίδευςθ Ομάδασ Ζργου 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ ζρευνασ κα πραγματοποιθκεί ςεμινάριο επιμόρφωςθσ των 

ςυνεντευκτϊν/τριϊν ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ τεχνικι των τθλεφωνικϊν προςωπικϊν 

ςυνεντεφξεων με τθ χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου και των δια ηϊςθσ 

ςυνεντεφξεων.   Θ εκπαίδευςθ αφορά: 

 Ενθμζρωςθ επί του ιςτορικοφ, του ςκοποφ και τθσ μεκοδολογίασ του 

ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προγράμματοσ. 

 Λεπτομερι εκπαίδευςθ ςτισ μεκόδουσ χειριςμοφ του ερωτθματολογίου 

και του οδθγοφ τθσ θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ και ιδιαίτερα ςτον 

τρόπο υποβολισ των ερωτιςεων και καταγραφισ των πλθροφοριϊν. 
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 Λεπτομερι ανάλυςθ «ςεναρίων», κακϊσ και τρόπων αντιμετϊπιςθσ 

πικανϊν προβλθμάτων, που κα ανακφψουν κατά τθ διεξαγωγι των 

τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων. 

 Λεπτομερι εκπαίδευςθ ωσ προσ τθν τιρθςθ των πλάνων 

δειγματολθψίασ. 

 Εξζταςθ και ςυηιτθςθ πάνω ςτθ δουλειά όλων των 

ςυνεντευκτϊν/τριϊν, ϊςτε τυχόν αδφνατα ςθμεία να εντοπίηονται και 

να διορκϊνονται. 

 

Στόχοι τησ ποςοτικήσ και ποιοτικήσ ζρευνασ 

Οι ςτόχοι που επιδιϊκονται να επιτευχκοφν μζςα από τθ διενζργεια τθσ ποςοτικισ και 

ποιοτικισ ζρευνασ είναι οι εξισ: 

1. θ ανάδειξθ των πεδίων προτεραιότθτασ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ,  

2. θ ςυγκζντρωςθ και θ ανάλυςθ των δεδομζνων, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο 

ςτόχοσ τθσ μζτρθςθσ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν για τα εν λόγω κζματα - ζτςι 

όπωσ ζχουν τεκεί/διαμορφωκεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Δράςθσ του Ρεκίνου 

και ζχουν εξειδικευκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,  

3. θ κατάκεςθ προτάςεων για τθ χριςθ περαιτζρω δεικτϊν (ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ), 

ζτςι όπωσ πικανά προκφψουν από τα χαρακτθριςτικά του φαινομζνου ςτθν Ελλάδα, 

4. θ ανάπτυξθ και εμβάκυνςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςχετικά με τουσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ που αφοροφν ςτθν ανεργία κατά φφλο και τφπο 

νοικοκυριοφ, 

5. θ ανάπτυξθ και εμβάκυνςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςχετικά με τισ αλλαγζσ που 

επιφζρει θ κρίςθ ςτθν υποςτιριξθ που διακζτουν οι άνεργεσ γυναίκεσ για τθν 

αναηιτθςθ αμειβόμενθσ εργαςίασ (οικογζνεια, κράτοσ κλπ.), 

6. θ ενίςχυςθ, μζςω τθσ παραγωγισ γνϊςθσ, των μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν 

ςχεδιαςμοφ, παρακολοφκθςθσ και εφαρμογισ πολιτικϊν και προγραμμάτων για τθν 
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πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων τθσ ανεργίασ και τθσ εργαςιακισ 

επιςφάλειασ, 

7. θ αποτίμθςθ των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ και των μζτρων λιτότθτασ ςτθ διεφρυνςθ τθσ 

εργαςιακισ επιςφάλειασ από τθ ςκοπιά του φφλου, 

8. θ ανάλυςθ των επιπτϊςεων τθσ εργαςιακισ επιςφάλειασ ςτισ ζμφυλεσ ανιςότθτεσ ςτθν 

αγορά εργαςίασ και ςτθ ςυμφιλίωςθ επαγγελματικισ, προςωπικισ και οικογενειακισ 

ηωισ, τθν πρόςβαςθ ςε κοινωνικζσ παροχζσ, και τον ζμφυλο καταμεριςμό των 

υποχρεϊςεων φροντίδασ και οικιακισ εργαςίασ ςτα νοικοκυριά, 

9. ο εντοπιςμόσ και ανάδειξθ των ποιοτικϊν παραμζτρων τθσ ανεργίασ κατά φφλο, θλικία, 

οικογενειακι κατάςταςθ, εκπαιδευτικό επίπεδο και εκνικι προζλευςθ, 

10. θ διερεφνθςθ και αποτφπωςθ των παραγόντων που ςυντείνουν ςτισ διαφορζσ φφλου 

ωσ προσ τον κίνδυνο ειςόδου ςτθν ανεργία και πικανότθτα εξόδου ωσ προσ: α) τθν 

απαςχόλθςθ και β) τθν ανενεργό κατάςταςθ, 

11. θ διερεφνθςθ και αποτφπωςθ των παραγόντων που ςυντείνουν ςτισ διαφορζσ φφλου 

ωσ προσ τθ διάρκεια τθσ παραμονισ ςτθν ανεργία κατά τθν τελευταία δεκαετία, 

12. θ εξζταςθ και αποτφπωςθ των προτφπων ςυμμετοχισ των γυναικϊν και ανδρϊν ςτο 

εργατικό δυναμικό και των μεταβολϊν ςτο κατά φφλο διαχωριςμό τθσ απαςχόλθςθσ με 

βάςθ τον κλάδο, το επάγγελμα και τισ μορφζσ εργαςίασ, 

13. θ ανάδειξθ πεδίων προτεραιότθτασ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ και ςυγκζντρωςθ/ανάλυςθ 

δεδομζνων με ςτόχο τθ μζτρθςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν για τα εν λόγω 

κζματα, 

14. θ διαμόρφωςθ προτάςεων για τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν για τθν 

αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ ανεργίασ, 

15. θ διατφπωςθ προτάςεων πολιτικισ για τθν λιψθ επειγόντων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ επιςφάλειασ και 

16. θ ανάδειξθ του ρόλου των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων και ςτισ διαδικαςίεσ 

επίλυςθσ ηθτθμάτων που ςυνδζονται με τθν εργαςιακι επιςφάλεια και τθν ανεργία.  
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Ραραδοτζο Ρ.2.1:  Ρεριγραφι τθσ υιοκετοφμενθσ επιςτθμονικισ 

μεκοδολογίασ για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. 

 

Περιγραφή 

Το εν λόγω παραδοτζο περιλαμβάνει εργαςίεσ που αφοροφν ςτθ ςυλλογι, ταξινόμθςθ και 

κωδικοποίθςθ ερευνϊν και μελετϊν για τισ ανιςότθτεσ φφλου ωσ προσ τθν ανεργία και τθν 

επιςφάλεια κακϊσ και των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτισ γυναίκεσ και τα νοικοκυριά ςτθν 

Ελλάδα με τθν αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ βιβλιογραφίασ ςε εκνικό επίπεδο και 

ςυγκριτικι προςζγγιςθ με τθν αντίςτοιχθ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο (desk research).  

Στόχοσ είναι μζςα από τθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ των διακζςιμων ςτοιχείων και  

ευρθμάτων αλλά και των ερευνθτικϊν αντικειμζνων να αξιοποιθκοφν ωσ πλαίςιο 

αναφοράσ (context of knowledge) για τθν παροφςα μελζτθ, κακϊσ και να εντοπιςτοφν τα 

κενά και τα κζματα προσ περαιτζρω μελλοντικι διερεφνθςθ.  
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