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Π.3.3. Κείμενο συμπερασμάτων 

 

1. Εισαγωγή 

Η έκθεση αυτή αφορά τα βασικά συμπεράσματα αναφορικά με τις διαστάσεις 

του φαινομένου της ανεργίας, της επισφάλειας και των έμφυλων ανισοτήτων στην 

Ελλάδα. 

Οι νέες μορφές εργασίας που αναδύονται ως αποτέλεσμα των αλλαγών στον 

κόσμο της εργασίας μπορούν να συνεπάγονται επισφαλείς συνθήκες εργασίας και 

γενικότερα επιζήμιες επιπτώσεις για τους εργαζομένους. Με τον όρο «επισφαλής 

εργασία» γίνεται συνήθως αναφορά σε μορφές απασχόλησης που παρουσιάζουν 

ελάχιστες διασφαλίσεις για τον εργαζόμενο, ως προς το να υπάρξει ή να διατηρηθεί 

σε ένα κοντινό μέλλον ένα «αποδεκτό» επίπεδο διαβίωσης, πράγμα που οδηγεί σε ένα 

βαθύ αίσθημα αβεβαιότητας για το μέλλον και ένα αίσθημα επισφάλειας. 

Από κοινωνιολογικής άποψης, η επισφαλής εργασία χαρακτηρίζει τις συμβάσεις 

που μπορεί να συνεπάγονται συρρίκνωση την εργασιακής ασφάλειας και της 

οικονομικής σταθερότητας των εργαζομένων. Τέτοιες μορφές εργασίας είναι η 

μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής εργασία, η μισθωτή εργασία μέσω επιλογής με 

πολλαπλά κριτήρια (πχ. εργαζόμενες σε υπεργολάβους, εταιρείες σε διαδικασία 

πτώχευσης, κλπ), η τηλεργασία, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου με ανανέωση υπό 

προϋποθέσεις σε κλάδους με εποχικότητα (πχ. επισιτισμός, τουρισμός, ιδιωτική 

εκπαίδευση, κλπ). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, η επισφάλεια δεν αφορά αναγκαστικά 

όλους τους εργαζόμενους με αυτού του είδους τις μορφές απασχόλησης. 

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή μελέτη
1
,
 
η επισφαλής απασχόληση έχει τεσσάρων ειδών 

χαρακτηριστικά: 

 χρονικά: βαθμός βεβαιότητας για τη συνέχιση της απασχόλησης, 

                                                           
1
 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, «Επισφαλής απασχόληση στην Ευρώπη: 

μια συγκριτική μελέτη των κινδύνων που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας στις ευέλικτες 

οικονομίες» 2004. 
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 οργανωτικά: έλεγχος από τους εργαζόμενους, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, 

των συνθηκών εργασίας, του χρόνου εργασίας και των βαρδιών, της έντασης της 

εργασίας, των αποδοχών, της υγείας και της ασφάλειας, 

 οικονομικά: ικανοποιητικές αποδοχές και μισθολογική πρόοδος και 

 κοινωνικά: νομική, συλλογική ή εθιμική προστασία κατά των άδικων απολύσεων, 

των διακρίσεων και των μη αποδεκτών εργασιακών πρακτικών, καθώς και 

κοινωνική προστασία, δηλαδή πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης για 

την υγειονομική περίθαλψη, την κάλυψη έναντι ατυχημάτων και την ασφάλιση σε 

περιόδους ανεργίας. 

 

2. Συμπεράσματα έρευνας 

Από την ποσοτική και ποιοτική έρευνα προέκυψε ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις χώρες, αφού οι γυναίκες κατείχαν περισσότερες 

θέσεις εργασίας είτε χαμηλά αμειβόμενες είτε διάρκειας μικρότερης του ενός έτους. 

Επιπλέον, η απώλεια δεξιοτήτων που πλήττει τους εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης 

αποτελεί διαδεδομένο πρόβλημα στο χώρο της επισφαλούς εργασίας, ιδίως με θύματα 

εργαζόμενους που απολύονται ή διακινούμενους εργαζόμενους που αναλαμβάνουν 

ανειδίκευτες εργασίες προκειμένου να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Αυτή η κατάσταση 

πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες, υπονομεύοντας τις προοπτικές σταδιοδρομίας και την 

επίτευξη των μισθολογικών επιπέδων που αντιστοιχούν στα εκάστοτε προσόντα τους. Όπως 

επισημαίνεται και στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2010 

σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, το φύλο είναι στενά  

συνδεδεμένο με το χαρακτήρα της επισφαλούς εργασίας και τις μεταβολές που συντελούνται 

στην αγορά εργασίας από τυποποιημένες σε άτυπες μορφές εργασίας, γεγονός που καθιστά 

αναγκαία την προσπάθεια για να μην μετατραπεί η άτυπη εργασία σε επισφαλή εργασία, 

αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της επισφάλειας μέσω της ενίσχυσης της 

διατηρησιμότητας στις θέσεις εργασίας και της δυνατότητας ανέλιξης σε αυτές.  

Είναι κοινή άποψη ότι η τρέχουσα κρίση κινδυνεύει να ανατρέψει την 

ουσιαστική πρόοδο που σημειώθηκε κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια στην αύξηση 

της γυναικείας απασχόλησης και να ενθαρρύνει την επιστροφή παραδοσιακών 

αντιλήψεων για τις γυναίκες ως «εφεδρικών εργαζομένων». Παράλληλα, η ανάληψη 
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επιχειρηματικής πρωτοβουλίας από τις Ελληνίδες αναστέλλεται λόγω του αρνητικού 

οικονομικού περιβάλλοντος, της αποθάρρυνσης από το οικογενειακό τους περίγυρο 

και των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων που περιορίζουν τις δυνατότητες 

για συνεχή έρευνα, δικτύωση, κατάρτιση και γενικά για δραστηριότητες που μπορούν 

να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της επιχείρησης. 

Η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών δεν αποτελεί αυτοτελή στόχο 

αλλά είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των συνολικών εθνικών και 

κοινοτικών στόχων για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Η 

αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί εγγύηση της 

οικονομικής ανεξαρτησίας τους αλλά και ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομική 

ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Όμως, τα 

προβλήματα στην ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας είναι πολυάριθμα και σύνθετα. 

Δεδομένου ότι οι γυναίκες απασχολούνται σε υπερβολικό αριθμό σε επισφαλείς 

θέσεις εργασίας βάσει βραχυπρόθεσμων συμβάσεων, είναι πολύ πιθανότερο να 

επηρεαστούν από την πτωτική τάση της οικονομικής δραστηριότητας στην αγορά 

εργασίας. Είναι κρίσιμης σημασίας να επιδιωχθεί και να ενισχυθεί η ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου στο πεδίο των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών 

πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για το συνδυασμό ευελιξίας-

ασφάλειας, καθώς και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την εξάλειψη των φραγμών 

όσον αφορά την πλήρη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στην αγορά 

εργασίας. 

Οι διαφορές μεταξύ των φύλων επιβεβαιώνουν τη σημασία της εξάλειψης των 

φραγμών στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Είναι 

σημαντική η καταπολέμηση των βαθιά ριζωμένων στερεοτύπων των φύλων, τα οποία 

διαμορφώνουν τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία και 

επηρεάζουν την ανισορροπία στην αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία. Η άνιση 

συμμετοχή στις οικογενειακές ευθύνες μπορεί να οδηγήσει τις γυναίκες σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άνδρες να προτιμήσουν ευέλικτες εργασιακές 

ρυθμίσεις και να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους, και αυτό ενδέχεται να έχει 

αρνητικές συνέπειες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, το εισόδημά τους, τα 
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συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και την οικονομική ανεξαρτησία τους. Οι πολιτικές 

για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας πρέπει, ως εκ 

τούτου, να ακολουθούν ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των 

στρατηγικών για την εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων, καθώς και μέτρων για 

τη βελτίωση της ισορροπίας εργασίας-προσωπικής ζωής για γυναίκες και άνδρες.  

Τα στερεότυπα των φύλων και οι δυσκολίες στην εξισορρόπηση εργασίας και 

οικογενειακών ευθυνών παρεμποδίζουν επίσης την πρόσβαση των γυναικών σε 

υπεύθυνες και ηγετικές θέσεις, πέραν των εμφανών και αφανών πρακτικών και δομών 

που συνεπάγονται διακρίσεις. Ως εκ τούτου, οι πολιτικές που στοχεύουν στην 

προώθηση της ίσης συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στις διαδικασίες και 

στις θέσεις λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι πολυδιάστατες και να αντιμετωπίζουν 

τις κύριες αιτίες του προβλήματος. 

Οι γυναίκες, ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού με βάση το φύλο στην 

απασχόληση, έχουν μέχρι σήμερα επηρεασθεί τουλάχιστο στον ίδιο βαθμό με τους 

άνδρες στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες από την αυξητική ανεργία και τη 

μείωση της απασχόλησης. Φυσικά, λαμβάνουμε υπόψη πως υφίστανται σχετικά 

σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, ενώ η «πλήρους απασχόληση» ανεργία, που 

είναι δεσπόζουσα μορφή μέτρησης και παρακολούθησης της αγοράς εργασίας σε 

καταστάσεις κρίσης, μπορεί να μην αποτυπώνει επακριβώς την επίδραση της κρίσης 

στην αγορά εργασίας. 

Επιπλέον, οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας με ίσους όρους, 

λόγω των πολλαπλών τους ρόλων και αρκετών αναχρονιστικών αντιλήψεων, αλλά 

και του γεγονότος ότι είναι περισσότερο εμπλεκόμενες σε ευάλωτες μορφές εργασίας 

όπως η μερική απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, άτυπη εργασία κλπ. 

Συγκριτικά με τους άνδρες αμείβονται χαμηλότερα και έχουν λιγότερα οικονομικά 

αποθέματα, ενώ είναι συχνά σε μειονεκτική θέση σε σχέση με πρόσβαση σε 

επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, υποεκπροσωπούνται στα κέντρα 

λήψης οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων. 

Από τη μελέτη των πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν τη 

γυναικεία ανεργία, παρατηρούμε ότι οι πολιτικές αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη σε 
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μεγάλο βαθμό τις ιδιαιτερότητες του γυναικείου εργατικού δυναμικού, καθώς και τις 

διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες όχι μόνο στα πλαίσια της αγοράς εργασίας, 

αλλά και εκτός αυτής με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα, τόσο ως προς 

την προσπάθεια συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών, 

όσο και ως προς την κατάρτιση και την αύξηση κινήτρων με στόχο την 

καταπολέμηση της γυναικείας ανεργίας και έχει επωφεληθεί ένας σημαντικός 

αριθμός γυναικών τα τελευταία χρόνια από τις δράσεις αυτές. 

Επιπλέον, από τον τρόπο διάρθρωσης των κειμένων των πολιτικών για την 

απασχόληση παρατηρούμε ότι τα θέματα ισότητας δεν αναδεικνύονται όσο θα έπρεπε 

τα τελευταία χρόνια. Ενώ δηλαδή έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προς την 

προώθηση των θεμάτων αυτών και υλοποιούνται ολοένα και περισσότερες δράσεις 

προς την κατεύθυνση αυτή, στα κείμενα που περιλαμβάνουν τις δράσεις αυτές η 

ισότητα των φύλων αποτελεί έναν ειδικότερο στόχο και όχι βασική προτεραιότητα.  

Ουσιαστικά μέσα από τα κείμενα υλοποίησης και αξιολόγησης των πολιτικών 

φαίνεται να έχει υποβαθμιστεί η βαρύτητα των θεμάτων της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών, κάτι που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα, αφού την ίδια 

στιγμή έχει αναγνωριστεί σε μεγάλο βαθμό η σημασία και η ανάγκη βελτίωσης των 

ζητημάτων αυτών με δεδομένο ότι η γυναικεία ανεργία είναι αρκετά αυξημένη και σε 

σχέση με την ανδρική. 

Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών ως προς την πρόσβαση 

στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και ανέλιξη και ως προς τις 

συνθήκες εργασίας, όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού 

Χάρτη, δυστυχώς στην πράξη απαξιώνονται. Αν αναλογιστούμε το μέγεθος της 

έλλειψης κοινωνικής πρόνοιας, τόσο στην προσφορά υποδομών για τη διευκόλυνση 

της εκτός οικίας γυναικείας απασχόλησης, όσο και στο θέμα της πρόσβασης στη διά 

βίου εκπαίδευση, κατανοούμε πως το πρόβλημα θα οξυνθεί, καθώς αποδυναμώνονται 

οι κοινωνικές παροχές. Δεδομένου, επίσης, του γεγονότος ότι στη λήψη των 

αποφάσεων εξακολουθεί να συμμετέχει ελάχιστος αριθμός γυναικών δεν μένουν 

περιθώρια αισιοδοξίας για μια πιο γυναικοκεντρική προσέγγιση των σύγχρονων 
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κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. Συνακόλουθα, η μη εφαρμογή του gender 

mainstreaming στην οικονομικοκοινωνική πολιτική οδηγεί σε μη ισότιμη και για τα 

δύο φύλα πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου. 

Τα ευρήματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και των μελετών 

επιβεβαιώνουν τις χειρότερες ανησυχίες μας. Όσο μεγαλώνει η οικονομική κρίση 

τόσο περισσότερο θα αποδυναμώνονται οι πολιτικές ισότητας και κοινωνικής 

συνοχής. Όσο η Ευρώπη θα επιμένει σε πολιτικές λιτότητας τόσο περισσότερο οι 

κοινωνίες θα υποφέρουν και τα κοινωνικά δικαιώματα θα συρρικνώνονται. Τα μέτρα 

Δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση της προνοιακής 

πολιτικής πλήττοντας ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες γυναίκες που βρίσκονται στην 

ανεργία, την τρίτη ηλικία και στα χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα. Η συρρίκνωση 

του κοινωνικού κράτους και η μεταρρύθμιση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

έχουν πλήξει κατά κύριο λόγο τον γυναικείο πληθυσμό. 

Εξετάζοντας την ανωτέρω δέσμη μέτρων που σχεδίασαν οι αρμόδιοι φορείς της 

Ελλάδας, προκειμένου να περιορίσουν την οικονομική κρίση και να ανακουφίσουν τα 

πληττόμενα από αυτή τμήματα του πληθυσμού, γίνεται προφανές πως κατά τον 

σχεδιασμό τους δεν υπήρξε εκτενής και συστηματική μελέτη των επιπτώσεων της 

υλοποίησης των μέτρων αυτών κατά φύλο, κυρίως όσον αφορά στους οικονομικούς 

προϋπολογισμούς που τα συνοδεύουν (gender budgeting). Τα μέτρα εμφανίζονται 

ουδέτερα ως προς το φύλο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, καθώς, όπως συμβαίνει 

και σε άλλες χώρες του νότου (λχ. Ισπανία), μοιάζει να υποχωρεί στο όνομα της 

κρίσης το gender mainstreaming και αυτό γεννά την υποψία πως είναι πιθανό, για 

άλλη μια φορά, οι γυναικείες διεκδικήσεις να σπρωχθούν στο περιθώριο μέχρι την 

υπέρβασή της. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος να επιστρέψουμε σε παλαιότερες εποχές με 

αυξημένα ποσοστά διακρίσεων και έλλειψης ισότητας είναι ορατός και όλοι οι φορείς 

ισότητας, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, επιβάλλεται να επιμείνουν στη διάχυση 

της διάστασης του φύλου σε όλα τα μέτρα και τις πολιτικές του ελληνικού κράτους, 

ανεξάρτητα και πέρα από τις συνθήκες εντός των οποίων πρόκειται να υλοποιηθούν. 

Σε ένα ευρύτερο περιβάλλον γενικευμένης υποβάθμισης και κατάρρευσης των 

εργασιακών θεσμών και των κοινωνικών δικαιωμάτων η υπόθεση ισότητας 



   
 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης 

9 
 

καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη. Ήδη πριν από την κρίση οι γυναίκες 

αντιμετώπιζαν τεράστιες ανισότητες στην αγορά εργασίας έναντι των αντρών στην 

απασχόληση, στις αμοιβές και στην ανεργία. Η συμμετοχή των αντρών στην 

οικιακή εργασία και την φροντίδα των παιδιών είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε.  

Η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει προς το χειρότερο τα δεδομένα. Η 

γυναικεία ανεργία και η εργασιακή επισφάλεια έχουν αυξηθεί, η μερική απασχόληση 

διευρύνεται ενώ οι συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα για τα πιο ευάλωτα στρώματα 

γυναικών είναι δραματικές, με απολύσεις, ανασφάλεια, κατάρρευση δικαιωμάτων και 

αμοιβών και απολύσεις εγκύων. Οι γυναίκες μεσαίων ηλικιών που χάνουν τη δουλειά 

τους είναι δύσκολο μέχρι αδύνατο να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ενώ οι 

νέες θεωρούνται τυχερές αν κατορθώσουν να βρουν μια προσωρινή εργασία με 

μηνιαίες απολαβές €500,00. 

Οι γυναίκες σήμερα στην Ε.Ε. αμείβονται  κατά μέσον όρο κατά  18% λιγότερο 

από τους άνδρες, σε πολλές χώρες απειλούνται περισσότερο από την ανεργία και 

αποθαρρύνεται η είσοδός τους στην απασχόληση, είτε λόγω πολιτισμικών 

παραδόσεων (Ισλάμ), είτε λόγω προσφοράς θέσεων χαμηλής ποιότητας ή  μερικής 

απασχόλησης. 

Οι γυναίκες ιδιαίτερα στις παραδοσιακές κοινωνίες, συχνά αναγκάζονται να 

διαλέξουν μεταξύ  οικογένειας και καριέρας. Για τις εργαζόμενες/ους είναι πολύ 

δύσκολο να συνδυάσουν τις υποχρεώσεις της επαγγελματικής ζωής με την  

προσωπική ζωή, όταν δεν υπάρχουν οι υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών και 

των υπερηλίκων. Είναι γνωστό ότι οι χώρες της Ε.Ε. που έχουν ενισχύσει τις 

υποδομές και τις υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά διαθέτουν τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή γυναικών στην απασχόληση και τους υψηλότερους δείκτες γεννήσεων 

(Σουηδία, Γαλλία κλπ.)           

Αναντίρρητα, το ζήτημα της διερεύνησης της ένταξης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, είναι σύνθετο και πολυποίκιλο. Δεν μπορεί να αναδειχθεί μόνο από τα 

επίσημα στατιστικά στοιχεία της καταπολέμησης της ανεργίας, τα οποία τις 

περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα. 
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Παρά το γεγονός ότι η εργασία των γυναικών αποτελεί στόχο στρατηγική 

σημασίας για οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους, τα προβλήματα των 

γυναικών κατά την ένταξη τους στην εργασία, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία και τον τόπο διαμονή τους, 

μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: αβεβαιότητα, ανασφάλεια, χαμηλά 

αμειβόμενες θέσεις εργασίας και καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. 

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι η ανεργία στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως στις 

γυναίκες και τείνει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση με την Ευρώπη. Το 

κύριο πρόβλημα φαίνεται να είναι τόσο η δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας 

λόγω πολλών παραγόντων όσο και η καταπολέμηση των παραγόντων που 

δυσχεραίνουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τα τελευταία χρόνια, παρά 

την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων για τις γυναίκες, δεν έχουν δυστυχώς 

καταγραφεί πολύ θετικές εξελίξεις. 

Οι μετρήσεις για την ανεργία όμως αναφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους σε 

μητρώα του ΟΑΕΔ θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν αποτελούν καθαρή 

αποτύπωση της πραγματικότητας. 

Η ανάγνωση του τρόπου μέτρησης της επίσημης ανεργίας αποδεικνύει το 

λανθασμένο των μετρήσεων γιατί όπως καταδεικνύουν στοιχεία φορέων 

συμβουλευτικής γυναικών και συμβούλων απασχόλησης, είναι πάρα πολλές οι 

ανασφάλιστες γυναίκες που εργάζονται στην επιχείρηση του συζύγου τους, αρκετές 

που εργάζονται σε διάφορες εργασίες χωρίς ασφάλιση, και άλλες που δεν έχουν 

καθόλου εργασία και δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Επίσης, το θέμα της ένταξης των γυναικών σε ασφαλείς θέσεις εργασίας με 

προοπτικές εξέλιξης και εξουσίας στον τομέα της απασχόλησης τους, αγγίζει  το θέμα 

των σχέσεων εξουσίας που αναπτύσσονται γενικότερα ανάμεσα στα δύο φύλα σε όλα 

τα επίπεδα δραστηριοτήτων και σχέσεων και ειδικότερα στο πεδίο της εργασίας. Σε 

αυτό το πεδίο, σύμφωνα με την μελέτη της Δέσποινας Νάζου (2006) η γυναικεία 

εργασία δεν έχει καθορισμένα όρια, γιατί το δημόσιο (αμειβόμενη εργασία) 

εμπλέκεται με τον  ιδιωτικό χώρο (μη αμειβόμενη εργασία) ενώ η ανδρική εργασία 

έχει προσδιορισμένα όρια γιατί οι άνδρες εργάζονται κυρίως στο δημόσιο χώρο. 
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Αυτή η διαφοροποίηση προσδίδει στους άντρες δυνατότητα χώρου και χρόνου 

για την εργασιακή τους εξέλιξη. Αντίθετα, ακόμα και σήμερα, για ένα μεγάλο μέρος 

των γυναικών, ο ρόλος της συζύγου και της μητέρας, λόγω της ανεπαρκούς κρατικής 

κοινωνικής πολιτικής για τη μητρότητα, έχει αποδειχθεί προτεραιότητα συγκριτικά με 

την είσοδο και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας και πολύ περισσότερο με την 

επαγγελματική τους εξέλιξη.  Καταγράφονται κάποιες εξαιρέσεις αλλά είναι πολύ 

λίγες. 

Αναφορικά με το πεδίο της γυναικείας επιχειρηματικότητας πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά επιβαρυντική κατάσταση για τις 

γυναίκες στις περιπτώσεις που αυτές δεν έχουν υποστηρικτικό πλαίσιο για τις 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Αναμφίβολα, οι οικογενειακές υποχρεώσεις που 

αποτελούν ακόμη σταθερή ευθύνη και υποχρέωση της γυναίκας δεν μπορούν εύκολα 

να συνδυαστούν με τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας που 

είναι τα ακόλουθα: ακατάστατο ωράριο εργασίας, πολύωρη απασχόληση και πιθανή 

γεωγραφική μετακίνηση, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. 

Δυστυχώς, παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τα χάσματα και 

οι ανισότητες των φύλων σε μεγάλο βαθμό παραμένουν, ως αποτέλεσμα 

πατριαρχικών δομών, αγκυλωμένων αντιλήψεων και παρωχημένων παραδόσεων που 

ανθίστανται στις αλλαγές, με σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στη ζωή των γυναικών 

αλλά και στην αποτελεσματικότητα της οικονομίας. Αποτελεί κοινό τόπο, πως οι 

γυναίκες όταν βρεθούν σε συνθήκες πραγματικής ισότητας και αξιοκρατίας τα 

καταφέρνουν εξίσου καλά ή συχνά καλύτερα από τους άνδρες. Είναι απαράδεκτο σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης να μην αξιοποιούνται οι ικανότητες των γυναικών. 

Ο δημόσιος τομέας έχει κορεστεί για τις νέες πτυχιούχες λόγω των περιοριστικών 

πολιτικών αυξάνοντας ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της γυναικείας ανεργίας. Οι 

μεσαίες γυναικείες ηλικίες χάνουν την δουλειά τους ή απειλούνται με απόλυση και 

υποβάθμιση της εργασίας, ενώ οι νέες απλώς συναντούν κλειστές πόρτες και 

αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Σε αρκετούς ανδροκρατούμενους κλάδους όπως οι 

οικοδομές, ανεργία έχει πλήξει τον ανδρικό πληθυσμό με αποτέλεσμα το μόνο μέλος 

της οικογένειας που εργάζεται να είναι η γυναίκα. 
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Τα κυβερνητικά μέτρα έχουν επηρεάσει αρνητικά περισσότερο τις γυναίκες που 

βρίσκονται στην ανεργία, τις γυναίκες μονογονιούς, τις συνταξιούχες με χαμηλές 

συντάξεις, τις πολύτεκνες μητέρες και τις γυναίκες σε επισφαλή απασχόληση. Η 

πλήρης απελευθεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας επιχειρήσεων στο λιανικό 

εμπόριο, έχει επηρεάσει δυσμενώς την συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών 

εργαζομένων εφόσον το νέο καθεστώς εργοδότησης δεν προσφέρει την δυνατότητα 

αποτελεσματικού συνδυασμού επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Η μείωση των στεγαστικών προγραμμάτων και των κονδυλίων για τη στεγαστική 

πολιτική έχει πλήξει περισσότερο τις φτωχιές και άνεργες γυναίκες που 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τους άντρες λόγω των περιορισμένων 

οικονομικών τους δυνατοτήτων στην απόκτηση στέγης. Κάτω από το βάρος της 

οικονομικής κρίσης, οι πολιτικές για την ίση αμοιβή έχουν υποχωρήσει με 

αποτέλεσμα η επίτευξη του στόχου να καθίσταται ακόμη δυσκολότερη, ιδιαίτερα για 

το τμήμα εκείνο του γυναικείου πληθυσμού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και 

ευέλικτες ή άτυπες μορφές απασχόλησης. 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και την ανάλυση των σχετικών μελετών 

προκύπτει ότι η κυβέρνηση δεν έχει αναπτύξει εργαλεία και πολιτικές ώστε να 

αξιολογηθούν οι έμφυλες συνέπειες των μέτρων που υλοποιούνται για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Αυτό έχει σαν συνέπεια την όξυνση του 

προβλήματος ισότητας και ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση. Γενικά οι περικοπές 

σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και τα μέτρα λιτότητας εντάσσονται στο 

πλαίσιο της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του μνημονίου χωρίς να 

αξιολογείται η επίπτωση τους στη φτώχια, στην ανεργία, τις κοινωνικές και έμφυλες 

ανισότητες. Οι πολιτικές αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση των 

ευάλωτων γυναικείων κοινωνικών ομάδων και σε σημαντικό βαθμό την ακύρωση της 

προόδου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στο κεφάλαιο ισότητα των δύο 

φύλων. 

Είναι φανερό ότι η νομοθεσία και η απαγόρευση των διακρίσεων σε ευρωπαϊκό 

και  εθνικό επίπεδο, δεν εξάλειψε το χάσμα των φύλων στην απασχόληση, στις 

αμοιβές, στις συντάξεις, στη συμμετοχή στα δημόσια αξιώματα, δεν μείωσε τη βία 
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κατά των γυναικών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, δεν άλλαξε την προβολή 

στρεβλών προτύπων από τα ΜΜΕ, ούτε την κατανομή των υποχρεώσεων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην ιδιωτική σφαίρα και στην προσφορά υπηρεσιών 

φροντίδας στα παιδιά και στους ηλικιωμένους.  Ταυτόχρονα η  οικονομική κρίση 

επιδεινώνει το έγκλημα της άσκησης βίας κατά των γυναικών, σε όλες τις μορφές της, 

κυρίως εντός της οικογένειας.  

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην άσκηση πολιτικής για το φύλο. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην 

καθιέρωση πλαισίων για όλα τα κράτη –μέλη είναι ότι οι επιπτώσεις των προτάσεων 

που έχουν υιοθετηθεί προέρχονται συχνά από έμμεσες αναφορές στη σχέση εργασίας 

και φύλου. Οι αναφορές αυτές είναι έκφραση της ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου [gender mainstreaming] σε όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα 

την ισότητα ανδρών και γυναικών και έχουν ως στόχο την ισότητα των ευκαιριών και 

την καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων στην κοινωνική, πολιτική και 

οικονομική ζωή. 

 

3. Ανασκόπηση συμπερασμάτων συναφών μελετών και ερευνών 

Παρατίθενται παρακάτω, εντελώς συνοπτικά, οι βασικές διαπιστώσεις και τα 

κύρια συμπεράσματα μελετών και ερευνών που πραγματεύτηκαν τη σχέση της 

γυναίκας με την εργασία και τις μορφές της (ευέλικτες μορφές εργασίας). 

• Η παραγωγή θεωρητικών ερευνών για το εξεταζόμενο θέμα είναι σχετικά μικρή. 

Αυτό όμως δικαιολογείται ίσως από το γεγονός, ότι άργησαν να θεσμοθετηθούν οι 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα (1990).  

• Η μεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού που απασχολείται με μερική 

απασχόληση και με αμειβόμενη εργασία στο σπίτι είναι γένους θηλυκού. 

• Η επέκταση της μερικής απασχόλησης, της απασχόλησης στο σπίτι αλλά και των 

ευέλικτων μορφών γενικότερα οδηγεί στην αύξηση της γυναικείας εργασίας. Υπό 

αυτή την έννοια, οι μορφές αυτές απασχόλησης μειώνουν τις διακρίσεις ανάμεσα 
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στα δύο φύλα καθώς περιορίζουν τον αποκλεισμό της γυναίκας από την αγορά 

εργασίας.  

• Τόσο η μερική απασχόληση και η εργασία στο σπίτι όσο και οι ευέλικτες μορφές 

απασχόλησης γενικότερα αφορούν κυρίως θέσεις εργασίας χαμηλά αμειβόμενες, 

ασταθείς και πρόσκαιρες. Έτσι, η εργασία των γυναικών παραμένει πολύ 

χαμηλότερη από των ανδρών, και επιβεβαιώνεται για μια άλλη φορά ο 

συμπληρωματικός χαρακτήρας της γυναικείας εργασίας με αποτέλεσμα να 

ενδυναμώνονται οι διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους άνδρες και στις 

εργαζόμενες γυναίκες. Οι διακρίσεις αυτές αφορούν τις αμοιβές και την ποιότητα 

της εργασίας.  

• Ενδέχεται οι νέες μορφές απασχόλησης (ευέλικτες) να οδηγήσουν σε νέες μορφές 

ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα, καθώς προκαλούν μία καινούρια διαίρεση του 

εργατικού δυναμικού. Όχι πλέον ανάμεσα σε εργαζόμενους και σε άνεργους αλλά 

ανάμεσα σε προνομιακούς κεντρικούς εργαζόμενους (κατά πλειοψηφία άνδρες, 

πλήρως απασχολούμενους, με δυνατότητες εξέλιξης και με υψηλές αμοιβές) και 

σε περιφερειακούς (κατά πλειοψηφία γυναίκες, ευέλικτα απασχολούμενους, χωρίς 

δυνατότητες εξέλιξης και με χαμηλές αμοιβές).  

• Αναφορικά με την μερική απασχόληση διαπιστώνεται ότι αυτή η μορφή 

απασχόλησης (α) ενισχύει τις τάσεις επαγγελματικού διαχωρισμού, που 

προϋπάρχουν στην αγορά εργασίας, ανάμεσα στα δύο φύλα με την έννοια ότι 

συγκεντρώνεται σε επαγγέλματα ή κλάδους που εμφανίζουν υπερεκπροσώπηση 

από κάποιο από τα δύο φύλα και (β) έχει συμβάλει κατά το μεγαλύτερο μέρος 

στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης. Τις έμμεσες διακρίσεις που υφίστανται 

οι γυναίκες στην αγορά εργασίας με την επέκταση των ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης. Έμμεσες διακρίσεις διαπιστώθηκαν με την έννοια ότι τα 

μειονεκτήματα των μορφών αυτών απασχόλησης, πλήττουν τις γυναίκες 

εργαζόμενες περισσότερο από τους άνδρες, καθώς αυτές συνιστούν την 

πλειοψηφία των απασχολούμενων μ’ αυτή τη μορφή εργασίας. Τέτοια 
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μειονεκτήματα είναι οι χαμηλές αμοιβές, η ανασφάλεια, οι ελάχιστες ευκαιρίες για 

εξέλιξη, τα μη σταθερά ωράρια εργασίας.  

• Στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες χώρες πολύ μικρό 

ποσοστό μερικώς απασχολούμενων είναι ικανοποιημένο με το ευέλικτο εργασιακό 

καθεστώς και η μεγάλη πλειοψηφία θα προτιμούσε την πλήρη απασχόληση. Κάτι 

τέτοιο βέβαια αναδεικνύει τον προσωρινό χαρακτήρα της μερικής απασχόλησης 

στην Ελλάδα.  

• Με την επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και την αύξηση της 

απασχόλησης των γυναικών στην αγορά εργασίας, ελάχιστες αλλαγές έγιναν στις 

οικογενειακές δομές καθώς οι γυναίκες είναι αυτές που θα πρέπει να συνδυάζουν 

τις απαιτήσεις της εργασίας τους με τις παραδοσιακές οικογενειακές τους 

υποχρεώσεις.  

• Στην Ελλάδα τα ευέλικτα ωράρια δεν διευκολύνουν ιδιαίτερα τις μητέρες 

εργαζόμενες και σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές, την έλλειψη ευκαιριών για 

επαγγελματική εξέλιξη, την έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης που η ευελιξία 

συνεπάγεται τις «αποκλείει» τεχνηέντως από το σύστημα της αγοράς εργασίας.  

• Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης (στις έρευνες που έλαβαν χώρα αναφερόταν η 

μερική απασχόληση) δεν προάγουν την ισότητα των δύο φύλων στην αγορά 

εργασίας, παρά μόνο υπό μία γενικότερη έννοια ότι αυξάνουν την είσοδο των 

γυναικών στη μισθωτή εργασία.  

• Όσον αφορά τη προσωρινή απασχόληση, τα πράγματα διαφοροποιούνται: 

καταρχήν, η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι άνδρες και όχι γυναίκες (όπως 

συμβαίνει στη μερική) γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά αυτής 

της απασχόλησης (χαμηλές αμοιβές, ανασφάλεια, φτωχές εργασιακές συνθήκες) 

να θίγουν περισσότερο τους άνδρες απ’ ότι τις γυναίκες. Παρόλα αυτά, η 

συμμετοχή των γυναικών σ’ αυτή την απασχόληση είναι υψηλότερη από την 

αντίστοιχη στη συνολική απασχόληση. 
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• Τέλος, δεν διαπιστώθηκε η προσωρινή απασχόληση να ενισχύει τις τάσεις 

επαγγελματικού διαχωρισμού ανάμεσα στα δύο φύλα με την έννοια ότι 

συγκεντρώνεται σε επαγγέλματα ή κλάδους που εμφανίζουν υπερεκπροσώπηση 

από κάποιο από τα δύο φύλα.  

 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

Μιχόπουλος Ιωάννης, PhD 
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