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Π.3.1. Ειδική έκθεση 

 

1. Πορίσματα - Συμπεράσματα 

H παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τη σύνθεση και συγκριτική αποτίμηση των 

πορισμάτων της έρευνας και ανάλυσή τους βάσει του θεωρητικού πλαισίου, των 

στόχων και των υποθέσεων της έρευνας.  

Βάσει των ερευνητικών ευρημάτων που προκύπτουν από την ποσοτική και 

ποιοτική έρευνα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία παρατίθενται στη 

συνέχεια:  

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναίκες 

ανεξαρτήτως ηλικίας, σημειώνοντας ωστόσο, μεγαλύτερα ποσοστά στις ηλικιακές 

ομάδες 18-30 και 45-65. 

 Η ανεργία των γυναικών παραμένει για πολλά χρόνια (μακροχρόνια ανεργία) 

ενώ ορισμένες το τελευταίο χρονικό διάστημα απασχολούνται με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου και σε Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή είναι ενταγμένες ως πρακτικά ασκούμενοι σε κάποια 

επιχείρηση. Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολήθηκε σε 

κάποιον φορέα του δημόσιου τομέα, μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, πεντάμηνης διάρκειας, ήταν γυναίκες. 

 Η «μαύρη εργασία» αφορά κυρίως τις γυναίκες που απασχολούνται σε θέσεις 

εργασίας σχετικά με οικιακή εργασία, καθαρισμός σπιτιών και χώρων, κοινωνική 

φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών, παροχή υπηρεσιών ιδιαίτερων μαθημάτων 

στα σπίτια σε μαθητές, πλασιέ, σερβιτόρες, κουζίνα σε καταστήματα 

επισιτιστικού ενδιαφέροντος κ.λπ. 

 Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, το διαδίκτυο, τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι κοινωνικές δομές, οι δομές συμβουλευτικής 

της ΓΓΙΦ και ο ΟΑΕΔ κυρίως αποτελούν τις βασικές πηγές ενημέρωσης των 

γυναικών για την αγορά εργασίας. 
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 Οι γυναίκες είναι πιο δεκτικές απ’ ότι οι άνδρες στην εκμάθηση τεχνικών 

εύρεσης εργασίας. Δηλαδή, πώς να αναζητήσουν εργασία και να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες διαχείρισης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας  (βιογραφικό 

σημείωμα, συνοδευτική επιστολή, προετοιμασία για τη συνέντευξη πηγές 

αγγελιών κλπ.).   

 Τα σημαντικότερα προβλήματα σε όλους τους τομείς (επαγγελματικό, 

προσωπικό, κοινωνικό κ.λπ.) που αντιμετωπίζουν οι άνεργες γυναίκες και οι 

γυναίκες που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας είναι τα εξής: 

Επαγγελματικά κατέχουν χαμηλά αμειβόμενες και επισφαλείς θέσεις εργασίας 

(όσες δεν είναι άνεργες) και με μηδαμινά περιθώρια ανέλιξης, προσωπικά 

αδυνατούν να εξελιχθούν σε ζητήματα εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης, 

κοινωνικά μένουν στάσιμες και αδυνατούν πολλές φορές να ενταχθούν σε 

συλλογικότητες και οργανωμένες δράσεις, οικογενειακά αναλαμβάνουν μεγάλα 

φορτία και πολλές φορές είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας (σωματικής, 

ψυχολογικής, οικονομικής).   

 Οι άνεργες και εργαζόμενες γυναίκες κατά τη διαδικασία αναζήτησης/εύρεσης 

εργασίας αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με ρατσιστικές στάσεις 

απέναντί τους και τη διάθεση εκμετάλλευσης και προώθησής τους σε ευέλικτες 

μορφές εργασίας.   

 Καταγράφονται αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες παραβιάζονται τα 

εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών. 

 Αυξημένο είναι επίσης, το ποσοστό, των γυναικών που απασχολούνται σε 

επισφαλείς θέσεις εργασίας. 

 Σε μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκες από τους άνδρες παρακολουθούν 

προγράμματα δια βίου μάθησης (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Σχολές Γονέων, 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο κ.λπ.). 

 Έχει παρατηρηθεί ότι μέσα από την ψυχοκοινωνική υποστήριξη οι γυναίκες 

βιώνουν την εμπειρία ενός οργανωμένου πλαισίου αυτοθεματοποίησης και 

αναστοχασμού και με τις παρεμβάσεις ειδικών επιστημόνων και συμβούλων 
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βελτιώνεται η διάθεσή τους, με αποτέλεσμα να τονωθεί το αίσθημα της 

αυτοπεποίθησης και να ενεργοποιηθούν για αναζήτηση εργασίας.    

 Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι πολύ σημαντική για τις γυναίκες διότι 

μπορούν να μάθουν πολλά και χρήσιμα πράγματα για τους τρόπους και τις 

τεχνικές αναζήτησης εργασίας και να βελτιώσουν τις δεξιότητες διαχείρισης της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

 Οι γυναίκες οδηγούνται σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση στην απασχόληση, 

ιδίως μέσω της υπαγωγής σε προγράμματα Κοινωφελούς Απασχόλησης, αλλά και 

μέσω της υποβολής αιτήσεων για θέσεις εργασίας σε ΔΕΚΟ.  

 Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρουν για τις γυναίκες ως έναν βαθμό 

γνώσεις, όμως θα πρέπει προς όφελος των άνεργων γυναικών τα περιεχόμενα των 

σεμιναρίων να είναι πιο ελκυστικά και συνδεδεμένα με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας.  

 Η σύνδεση μεταξύ της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης στα 

προγράμματα που παρακολουθούν θα πρέπει να ενδυναμωθεί.  

 Η πρακτική άσκηση προτείνεται να γίνεται πιο οργανωμένα, ώστε να εξυπηρετεί 

τις ανάγκες των γυναικών για εμπλουτισμό των προσόντων τους, αλλά και για 

πιθανή πρόσληψη με το πέρας της πρακτικής άσκησης.  

 Η συμβουλευτική των γυναικών για την προώθησή τους στην απασχόληση και 

την επιχειρηματικότητα δεν θα πρέπει να λειτουργεί αποσπασματικά αλλά σε 

σταθερή βάση από τους δημόσιους φορείς προκειμένου να επιτευχθούν 

σημαντικά αποτελέσματα. 

 Απαιτείται επιτακτικά η λειτουργία νέων δομών ενημέρωσης και 

πληροφόρησης των εργαζόμενων και άνεργων γυναικών και εν γένει των 

εργαζομένων σχετικά με εργασιακά θέματα, ασφαλιστικά θέματα, την αγορά 

εργασίας, τα προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 

 Τα σημαντικότερα προβλήματα που συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα στις 

αρμόδιες υπηρεσίες καταπολέμησης της ανεργίας αναφορικά με την 

αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών, των 

γυναικών που βρίσκονται υπό την απειλή της ανεργίας και των γυναικών που 
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απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και καταγράφηκαν μέσα από τη 

συζήτηση είναι τα εξής: μεγάλη γραφειοκρατία, ανεπάρκεια ανθρώπινων πόρων 

(επιστημονικό προσωπικό), ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή (τεχνικά μέσα και 

κατάλληλοι και λειτουργικού χώροι για την υποδοχή και τη συμβουλευτική), 

αδυναμία διασύνδεσης των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με τους 

ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση της ανεργίας και 

έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών που 

ασχολούνται με την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση. 

 Κατέστη αντιληπτό, ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το δημόσιο σύστημα 

προώθησης στην απασχόληση με τους εξειδικευμένους φορείς που έχει λ.χ. 

ΟΑΕΔ. Σημειώθηκε, ότι αυτήν την χρονική στιγμή, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 

υπολειτουργούν καθώς δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες και δεν διαθέτουν την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο, χώροι για 

συμβουλευτική κ.λπ.). 

 Τονίστηκε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα με 

προγράμματα και παροχές από το κράτος για την ενίσχυσή της. 

 Θα πρέπει να υπάρξει οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης 

και συμβουλευτικής των γυναικών για τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), τις πηγές 

χρηματοδότησής τους και για τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε 

σχέση μ’ αυτές που υλοποιούνται την τρέχουσα χρονική περίοδο.  

 Καταγράφονται λίγα αλλά πετυχημένα παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. που 

στελεχώνονται από γυναίκες και αφορούν την παραγωγή και εμπορία τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων, την παροχή κοινωνικής φροντίδας, την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη κ.λπ. 

 Προτάθηκε να δημιουργηθούν προγράμματα απασχόλησης επικεντρωμένα στις 

τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 Η προώθηση των ανέργων γυναικών στην απασχόληση θα μπορούσε να είναι πιο 

αποτελεσματική μέσα από τη διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης και 

επιμόρφωσης που θα βασίζονταν στα ακόλουθα: 
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 καλύτερη συνεργασία μεταξύ του προγράμματος με τον επιχειρηματικό 

κόσμο, ώστε να υπάρχει καλύτερη σύζευξη μεταξύ θεωρητικής 

κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, 

 ευέλικτο και προσιτό πλαίσιο ενημέρωσης των γυναικών, 

 μεγαλύτερη έμφαση στους επιχειρηματίες, μεγαλύτερο άνοιγμα στις 

επιχειρήσεις και διαμόρφωση συνεργασιών με τις κρατικές και ιδιωτικές 

υπηρεσίες απασχόλησης, 

 οικονομική στήριξη για έναρξη επιχείρησης, 

 πιο εξειδικευμένα και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και 

 το κράτος να δίνει κίνητρα στους εργοδότες να προσλαμβάνουν άτομα 

που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα. 

 Επιπλέον, διατυπώθηκαν δύο βασικά ζητήματα: πρώτον, η έλλειψη της 

τοπικότητας που έχει ο ΟΑΕΔ, η αποκέντρωση ουσιαστικά των λειτουργικών 

του ΟΑΕΔ με προσανατολισμό στο τοπικό επίπεδο και η ανάγκη στενής 

συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τις δομές που δημιουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Αυτό φάνηκε σε πάρα πολλά προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που 

παρακολούθησαν οι ερωτώμενες, οι οποίες σ’ ένα μεγάλο ποσοστό λειτουργούν 

μέσω προσωπικών δικτύων στην Ελλάδα και όχι μέσω θεσμικών δικτύων όπως 

είναι ο ΟΑΕΔ.  

 Σήμερα, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και της εμπειρίας των άλλων 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν και έχουν ανεπτυγμένα 

συστήματα κρατικής πρόνοιας, είναι αμφίβολο αν στην Ελλάδα το κράτος 

πρόνοιας θα επεκταθεί για να καλύψει ανάγκες που δεν καλύφθηκαν παλαιότερα 

ή για να αναλάβει να καλύψει νέες ανάγκες που εμφανίζονται σήμερα.  

 Τα άτυπα δίκτυα της οικογένειας κατά κύριο λόγο δεν έχουν τις ίδιες 

δυνατότητες σήμερα να καλύψουν διάφορες ελλείψεις, εξαιτίας των αλλαγών 

στην Ελλάδα, σχετικά με τη δομή της κοινωνίας και της οικογένειας, όπως 

επίσης και λόγω της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό 

δυναμικό. 
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 Είναι γεγονός ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση 

προϋποθέτει και ισχυροποίηση κοινωνικών δομών στήριξης. 

 Προκειμένου να έχει επιτυχία η οποιαδήποτε παρέμβαση ή πιλοτική εφαρμογή 

για την ένταξη της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές, είναι αναγκαία η 

δέσμευση της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την 

ισότητα των φύλων, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται και να αποτυπώνεται 

σε σημαντικά κείμενα ή διακηρύξεις. Δηλαδή, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί 

μία ατζέντα φύλου. 

 Απαιτούνται ολοκληρωμένες πολιτικές και δράσεις σε όλα τα διοικητικά 

επίπεδα της χώρας, που να προάγουν και να προωθούν την γυναικεία 

απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή των τελευταίων στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή της χώρας. 

 Απαραίτητες είναι οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό από την φτώχεια και τον 

αποκλεισμό και την άρση των αρνητικών συνεπειών τους, για ένα μεγάλο 

κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού το οποίο τα βιώνει ως καθημερινή 

κατάσταση. 

  Είναι πασιφανής η απόσταση της νομοθετικής από την ουσιαστική εφαρμογή 

της ισότητας όσον αφορά την επαγγελματική καθιέρωση, ανέλιξη και εξέλιξη 

των γυναικών στην αγορά εργασίας. Παραδοσιακά, οι γυναίκες αποτελούν 

φθηνή εργατική δύναμη, με όχι και τόσο υψηλό ειδικό επαγγελματικό βάρος, 

κάτι που αυξάνει τη ζήτηση τους στην παραγωγική διαδικασία όταν υφίσταται 

ανάγκη. 

 Είναι εμφανής η διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα σε επαγγελματικό 

επίπεδο, καθώς σε κάθε περίπτωση ανάλυσης του επιπέδου της ανεργίας για μια 

δεδομένη χρονική στιγμή, γίνεται καταμερισμός της εργασίας ανάλογα με τη 

διάρθρωση ανά φύλο. 

 Τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας παρατηρείται αύξηση του ποσοστού 

συμμετοχής των γυναικών στην αμειβόμενη απασχόληση, το οποίο κυμαινόταν 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια, πάντα σε σύγκριση με εκείνο 

των ανδρών, μείωση του δείκτη ανεργίας των γυναικών παρά το ότι κινείται σε 
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υψηλά επίπεδα, σε σχέση με τον αντίστοιχο των ανδρών, καθώς επίσης και 

μείωση των διαφορών ανάμεσα στα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και 

γυναικών, αφού οι γυναίκες καταλαμβάνουν πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας. 

 Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί, τόσο σε θεσμικό επίπεδο 

(νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και 

δράσεων» καταπολέμησης των διακρίσεων μεταξύ των φύλων, η ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών (ιδιαίτερα στον επαγγελματικό στίβο), δεν έχει ακόμη 

επιτευχθεί ουσιαστικά, αφού η πρόοδος αυτή δεν είναι ικανή να αντισταθμίσει 

τη συσσωρευμένη ανισότητα χρόνων και τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. 

Μέσα από τις πολιτικές απασχόλησης, γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, ένα μεγάλο τμήμα του γυναικείου 

πληθυσμού που βιώνει τις διακρίσεις λόγω φύλου, αποστασιοποιείται από το 

γίγνεσθαι της κοινωνίας που ζει και δραστηριοποιείται (κοινωνικός 

αποκλεισμός), ενώ τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας το καθιστούν όμηρο των 

καταστάσεων της φτώχειας, αναγκάζοντάς το, είτε να περιπέσει σε κατάσταση 

«μόνιμης φτώχειας» είτε να συντηρείται από το συγγενικό (γονείς) ή φιλικό του 

περιβάλλον χωρίς καμιά επαγγελματική διέξοδο και κοινωνική προοπτική. 

 Επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις είναι συχνά 

απρόθυμα να διαθέσουν επαρκείς πόρους για δράσεις για την ισότητα των 

φύλων, κρίνεται αναγκαίο να πειστούν (ειδικά τα άτομα που ελέγχουν 

προϋπολογισμούς) ότι η επένδυσή τους στην ισότητα των φύλων θα αποφέρει 

οφέλη. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να διαφανεί στην επίλυση ποιών 

αναπτυξιακών θεμάτων μπορεί να συνεισφέρει η ισότητα των φύλων και ποια 

συγκεκριμένα οφέλη μπορεί να επιφέρει η οπτική του φύλου στους άνδρες και 

στις γυναίκες, στη δημόσια διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και 

ευρύτερα. Είναι κοινός τόπος, ότι η ανάπτυξη πλούσιας επιχειρηματολογίας θα 

αυξήσει και ενισχύσει τις ευκαιρίες λήψης οικονομικής και πολιτικής 

υποστήριξης για τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις. 



   
 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης 

10 

 

 Όταν προκηρύσσονται προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης θα πρέπει να 

στηρίζονται στο σχεδιασμό του ΟΑΕΔ και των αρμόδιων υπουργείων και 

φορέων ούτως ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα της αφερεγγυότητας 

προγραμμάτων, δαπανών που γίνονται και οι γυναίκες ή οποιοσδήποτε άλλος 

πληθυσμός να μη βρίσκει αντίστοιχες θέσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι θα 

υποστηριχθεί μέσω συμβουλευτικής, επιδότησης κ.λπ. 

 Η ανεργία είναι πολύ υψηλότερη στις γυναίκες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

από αυτές με πρωτοβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα, η ηλικία, αλλά και 

το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών επηρεάζουν άμεσα την γυναικεία ανεργία. 

 Κάτι που είναι φανερό από τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής των πολιτικών 

είναι ότι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και δράσεις, 

αφού πολλές φορές περιορίζονται στη διαχείριση των Προγραμμάτων της Ε.Ε., 

και ότι απουσιάζει η πρωτοβουλία από πλευράς των ελληνικών φορέων 

άσκησης πολιτικής. Δηλαδή ουσιαστικά στην Ελλάδα οι πολιτικές και τα 

προγράμματα που εφαρμόζονται ουσιαστικά καταλήγουν στο να προσπαθούν να 

προσαρμόσουν τα ευρωπαϊκά δεδομένα στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες 

της ελληνικής πραγματικότητας. 

 Όσον αφορά τους φορείς που ασχολούνται με τα θέματα ισότητας των φύλων 

στην απασχόληση και ευρύτερα, παρέχουν αξιοθαύμαστο έργο και 

υλοποιούν μια σειρά από προγράμματα και δράσεις, τα οποία καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.  

 Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της απασχόλησης των γυναικών 

και τη μείωση της γυναικείας ανεργίας είναι αρκετά διευρυμένο. 

 Σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θεωρείται επισφαλής κάθε θέση 

εργασίας που δεν κατοχυρώνει πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα.   
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2. Ανάλυση συμπερασμάτων 

Η υλοποίηση έργων που αφορούν την κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων 

και αυτοαπασχολούμενων γυναικών καθώς και γυναικών που απασχολούνται σε 

επισφαλείς θέσεις εργασίας αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας 

των δύο φύλων στην απασχόληση και ειδικότερα στην ποσοτική αύξηση της 

γυναικείας απασχόλησης, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου της 

γυναίκας στην ελληνική αγορά εργασίας. Η διάσταση της ποιότητας έχει αναδειχθεί 

ως κύριο συστατικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, μιας και αποτελεί κοινή 

πεποίθηση το γεγονός ότι η ποιότητα μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός 

μοχλός για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Η 

ποιότητα της εργασίας περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες:  

 ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλους  

 απρόσκοπτη επαγγελματική εξέλιξη χωρίς διακρίσεις φύλου, χρώματος, 

θρησκείας κλπ  

 ευχέρεια εισόδου και παραμονής στην απασχόληση, ανεξαρτήτως 

οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων.  

Και οι τρεις αυτοί στόχοι συνδέονται άμεσα με τη γυναικεία απασχόληση: η 

ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει την παροχή γνήσιων 

ευκαιριών για μια αξιοπρεπή αμειβόμενη απασχόληση, σε όλες τις ομάδες του 

πληθυσμού. Ο δεύτερος στόχος συνδέεται με την ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των 

προσόντων, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, μέσα από τα 

προγράμματα δια βίου μάθησης. Η ευχέρεια εισόδου και παραμονής στην 

απασχόληση συναρτάται με τη δυνατότητα που παρέχεται στα άτομα να συνδυάζουν 

επιτυχώς τους πολλαπλούς και συχνά αντικρουόμενους κοινωνικούς ρόλους τους 

(όπως για παράδειγμα μητέρα/εργαζόμενη/νοικοκυρά). 

Προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής ανέργων και 

αυτοαπασχολούμενων γυναικών καθώς και γυναικών που απασχολούνται σε 

επισφαλείς θέσεις εργασίας μπορούν να αποδώσουν αποτελέσματα στη βελτίωση της 

επαγγελματικής θέσης και των δεξιοτήτων των εν λόγω γυναικών και ειδικότερα στα 

εξής πεδία:  
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 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού 

και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων, με σαφή επίδραση στη μείωση της 

επισφάλειας των θέσεων μισθωτής εργασίας και παράλληλα στην αύξηση της 

κινητικότητας και επαγγελματικής ανέλιξης. 

 Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε επαγγέλματα και κλάδους που 

υποεκπροσωπούνται. 

 Προώθηση των ανδρών και γυναικών σε παραδοσιακά «γυναικεία» και 

«ανδρικά» αντίστοιχα, με στόχο να εξαλειφθούν οι στερεότυπες αντιλήψεις. 

 Ενθάρρυνση των γυναικών αυτοαπασχολουμένων να αξιοποιήσουν 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για να αναπτύξουν καινοτόμες βιώσιμες 

επιχειρήσεις, ώστε να προαχθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα υψηλών 

προσδοκιών ανάπτυξης. 

 Προώθηση της ανταλλαγής ιδεών και συμβουλών και της αμοιβαίας 

υποστήριξης μεταξύ των γυναικών αυτοαπασχολουμένων, μέσω δράσεων 

επαγγελματικής δικτύωσης.  

 Εξάλειψη παρωχημένων νοοτροπιών και στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά 

με το ρόλο των φύλων στην οικογένεια και στην εργασία, σε συνδυασμό με 

την επίτευξη της αποτελεσματικής διαχείρισης της διαφορετικότητας στους 

χώρους εργασίας και την κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού. 

 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
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