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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία είναι μια δυναμική δραστηριότητα κατά την οποία το άτομο αξιοποιεί το σύνολο των 

φυσικών και των νοητικών ικανοτήτων του, μια ανθρώπινη δραστηριότητα που αποσκοπεί στο 

μετασχηματισμό της ύλης σε χρήσιμα αγαθά, δηλαδή την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας. Οι αντιλήψεις σχετικά με την εργασία και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην 

κοινωνία ανακατατάσσονται στην πορεία του χρόνου ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και 

την κοινωνικά δεδομένα της εποχής.  

Διατυπώνονται θεωρίες σχετικά με τις ανισότητες των δύο φύλων, μέσω μια ιστορικής αναδρομής 

και αντλούνται συμπεράσματα για τον ρόλο των φύλων μέσα στην οικογένεια του  τότε και του 

σήμερα. Αξιοποιώντας τις έρευνες, τις θεωρίες και τις απόψεις μεγάλων κοινωνικών ερευνητών, 

καταλήγουμε σε αξιόλογα συμπεράσματα για τις κοινωνικές ανισότητες των φύλων, που 

επικρατούν ακόμα μέχρι  σήμερα.  

Παρά την εξέλιξη για την απόκτηση ισότιμου ρόλου στην εργασία και στην εκπαίδευση, 

επικρατούν ακόμα στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά με τη θέση  της Γυναίκας στο εργασιακό 

περιβάλλον, τις εμφανείς μισθολογικές ανισότητες που φτάνουν στα όρια της εκμετάλλευσης και 

της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διπλό ρόλο της ως εργαζόμενης και 

μητέρας.  

Τέλος, άξιο λόγου είναι να εξεταστεί ρεαλιστικά η πιθανή ύπαρξη φαινόμενων που εφευρίσκονται 

απλά για να δημιουργήσουν ένα αόρατο τοίχος εμποδίων από ανισότητες και προκαταλήψεις που 

εξετάζετε με πολύ προσοχή μια και μέχρι σήμερα όλα συγκλίνουν στην προσπάθεια των 

εργοδοτών να διατηρήσουν αυτές τις στερεότυπες ανισότητες,  φαινόμενο που αναφέρεται  και 

καταγράφεται με τον όρο «γυάλινη οροφή» και που υφίσταται έντονα πλέον, παρεμποδίζοντας 

την ανέλιξη των γυναικών σε υψηλότερες ιεραρχικές  βαθμίδες ,πολλαπλασιάζει τις 

προκαταλήψεις και τις ανισότητες διαμορφώνοντας αρνητικά ακόμη και τις αντιλήψεις των 

νεότερων γενεών.  

Αναλύονται διεξοδικά οι αιτίες που διαμορφώνουν και αναπαράγουν μέχρι και σήμερα όλες αυτές 

τις ανισότητες οι οποίες ξεκινούν από τις αντιλήψεις της ίδιας της οικογένειας τα ήθη, τα έθιμα 

και την τοπική κουλτούρα και ολοκληρώνονται μέσα από το Εκπαιδευτικό σύστημα.  

Η Πολιτειακή μέριμνα καθίσταται ανεπαρκής στην υποστήριξη των Γυναικών, με την απουσία 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων σε όλους  τους τομείς  και με μεγάλο παράδειγμα την χαμηλή 

εκπροσώπηση των Γυναικών στην πολιτική σκηνή και την απουσία προστατευτικής Νομολογίας 

για την προστασία των Γυναικών μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία.  

Οι πολιτικές για την ισότητα των ίσων ευκαιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 1988 

περιορίζονταν στα Μεσοπρόθεσμα Προγράµµατα δράσης και στη χρηματοδότηση σχεδίων 

επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης των Γυναικών. Η πρώτη απόπειρα κοινοτικής 

Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή ένωση  για την ισότητα των φύλων ξεκινάει το 1994 µε το ψήφισμα 

για την προώθηση των ίσων ευκαιριών των δύο φύλων. (94/C, 231/01). 

 

 Λέξεις κλειδιά: Έμφυλες Ανισότητες, Κοινωνικά Στερεότυπα, ,Γυναικεία εργασία, Μητρότητα , 

Γυάλινη οροφή, Μισθολογικές ανισότητες ,ευέλικτες μορφές απασχόλησης  Γυναικεία 

Εκπαίδευση 
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SUMMARY 

Work is a dynamic activity in which a person uses all of his physical and mental abilities; this 

human activity is intended to process matter and transform it into useful goods, that is, to produce 

a product or service. The perceptions of work and its role in society vary in the course of time 

according to its economic and social structure. There are theories about gender inequalities 

through a historical recursion and conclusions about the role of the sexes in the family of then and 

today. Taking advantage of the research, theories, and the views of major social researchers, we 

draw on remarkable conclusions about the social inequalities of the sexes, which still prevail 

today. In spite of the development and acquisition of equal role of women in work and education, 

stereotypical perceptions about the leadership positions concerning women, the apparent wage 

inequalities reaching the limits of exploitation and the violation of human rights, in combination 

with the role as a working mother. Finally, it is worth examining realistically the possible 

existence of phenomena invented simply to create an invisible obstacle wall that you are 

examining with great care since, to date, all converge to the employers' attempt to maintain these 

stereotypical inequalities and phenomena such as the "glass roof" , which still exists, by 

preventing women from advancing at higher hierarchy levels, multiplies stereotypical perceptions 

syndromes negatively by even shaping the ilipseis younger generations. The causes that shape and 

reproduce to date all these inequalities that start from the perceptions of the family itself and are 

integrated through the Educational system will be analyzed in detail. State care becomes 

insufficient in women's support and development, with the absence of programs and interventions 

in all areas, with a high example of low representation of women on the political stage and the 

absence of protective jurisprudence for the protection of women within a male-dominated society. 

Equal Opportunities Policies in the European Union until 1988 were limited to Medium-term 

Action Programs and funding of women's vocational training and employment projects. The first 

attempt at Community law in the European Union for Gender Equality begins in 1994 with the 

Resolution on Promoting Equal Opportunities for Men and Women (94 / C, 231/01). 

Keywords: Gender Inequalities, Social Stereotypes,, Women's Work, Motherhood, Glass roof, 

Wage inequalities, flexible working, Women's education 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αντικείμενο της μελέτης αποτελεί  η Γυναικεία απασχόληση καθώς και οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν. Η θέση της γυναίκας στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι 

απασχολούσε ανά τους αιώνες την ανθρωπότητα και συνήθως συνδεόταν με ιδέες και αντιθέσεις 

γύρω από τον βιολογικό της φύλο και την παρουσία της σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 

της εκάστοτε εποχής.  

Οι δυσκολίες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής της ζωής, όσον αφορά 

στις συνθήκες εργασίας και τις  μισθολογικές απολαβές, δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Πολλές 

θεωρίες έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αλλά η επικρατέστερη που στηρίζεται 

στη Διεθνή βιβλιογραφία είναι εκείνη που τονίζει ότι οι αιτίες του διαχωρισμού πρέπει να 

αναζητηθούν εκτός της αγοράς εργασίας κυρίως στην κατασκευή κοινωνικών στερεότυπων που 

απαρχή έχουν την οικογένεια με τις αντιλήψεις που συνήθως συνδυάζονται με την τοπική 

κουλτούρα αλλά και τομείς όπως η κοινωνικοποίηση του ατόμου στα τα χρόνια της εκπαίδευσης  

. 

Η έρευνα μας αποτελεί την καταγραφή των  απόψεων του δείγματος σε θέματα που αφορούν τις 

σχέσεις των δύο φύλων στη συντροφική τους σχέση, στους κανόνες αλληλοσεβασμού και 

αλληλοβοήθειας μεταξύ τους στη σύγχρονη μορφή της οικογένειας και η επίδραση των 

κοινωνικών στερεοτύπων  στην επαγγελματική ζωή ώστε να γίνουν κατανοητοί οι ρόλοι των δύο 

φύλων στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον . 

Αναλύονται σημαντικά δεδομένα  από την αλληλεπίδραση της κοινωνίας στις εργασιακές σχέσεις 

και οι πιθανές αλλαγές που έχουν προκύψει με την δυναμική είσοδο της Γυναίκας στην αγορά 

εργασίας λόγω του υψηλού πλέον εκπαιδευτικού της επιπέδου. 

Ο σκοπός της εργασίας έγκειται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση  της διαμόρφωσης 

συμπεριφορών και στάσεων βασιζόμενων στην αρχή της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς 

δραστηριοποίησης των Γυναικών που ελάχιστα οφείλονται ή δικαιολογούνται από τις βιολογικές 

διαφορές των δύο φύλων, εστιάζοντας στην θέση της Γυναίκας μέσα στην σύγχρονη κοινωνία, 

του ρόλου της ως συζύγου και μητέρας και την αποδοχή της  ως άξιο ανταγωνιστή στο εργασιακό 

περιβάλλον.  

Αναλύονται  οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων  και η αντιμετώπιση της Γυναίκας μέσα στην 

κοινωνία του σήμερα κυρίως όταν αναλαμβάνει θέσεις εργασίας που απαιτούν δυναμισμό γνώσεις 

και ικανότητες που ξεπερνούν την φύση της και πως μπορούν αυτές να συνδυαστούν με ρόλους 

όπως της συντρόφου συζύγου και  μητέρας και την υποστηρικτική αποδοχή αυτού του ρόλου 

συνύπαρξης,  από την οικογένεια. 

 Αναλύονται επίσης μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση οι πρόσφατες έρευνες που 

αφορούν στις συνθήκες υπό τις οποίες οι Γυναίκες υφίστανται κυρώσεις για άμεσες, παραβιάσεις 

κανονιστικών κανόνων που αφορούν Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , για την εφαρμογή της 

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

(αναδιατύπωση) 

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τους νεότερους να καταπολεμηθούν αυτές οι αντιλήψεις, μέσω 

της μόρφωσης στο επίπεδο μιας  γενικότερης αντίληψης με την οποία επιδιώκεται η  απαλοιφή 

των στερεοτύπων από τις γενικότερες αντιλήψεις των νεώτερων γενεών και τα στερεότυπα του 

κοινωνικού φύλου (gender), που στηρίζονται σε θεωρίες που αναδεικνύουν τους άνδρες ως 

καταλληλότερους σε αρχηγικούς ρόλους και θέσεις εξουσίας και δύναμης, ενώ οι γυναίκες είναι 

https://isotitafilon.wikispaces.com/gunaika+kai+ergasia
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πιο κατάλληλες να παίρνουν ρόλους βοηθητικούς όπως ο ρόλος της μητέρας (Eagly 1989, Crosby 

1985). 

Συμπερασματικά έχει ιδιαίτερη σημασία να αποσαφηνιστεί ότι οι στερεοτυπικές κοινωνικές 

αντιλήψεις των δύο φύλων, οι διακρίσεις και οι ανισότητες που προκύπτουν εις βάρος των 

Γυναικών, ελάχιστα οφείλονται ή δικαιολογούνται από τις βιολογικές διαφορές των δύο φύλων, 

πρόκειται για κοινωνικό δημιούργημα που διαιωνίζει και αναπαράγει πρότυπα κατά το δοκούν 

μέσα από την κουλτούρα και τη δομή  της οικογένειας αλλά και  του Σχολείου κατά την 

διαδικασία της Κοινωνικοποίησης . 
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Μεθοδολογία έρευνας- Σκοποί -Ερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της έρευνας έγκειται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση αναγνώρισης και αντιμετώπισης 

των προκαταλήψεων και των ανισοτήτων του κοινωνικού φύλου, και την ανάπτυξη δυνατοτήτων 

εξάλειψης στερεοτυπικών αντιλήψεων, κυρίως στη σύγχρονοι πραγματικότητα και τη νέα γενιά 

με τη διαμόρφωση και διδαχή  συμπεριφορών και στάσεων βασιζόμενων στην αρχή της 

ατομικότητας ,της διαφορετικότητας και ισότητας των δύο φύλων, σε όλους τους τομείς 

δραστηριοποίησης των ατόμων.  

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη νέα γενιά, για την οποία επιδιώκεται η  διάρρηξη των 

στερεοτύπων στην επιλογή ειδίκευσης και επαγγέλματος, στηριζόμενο στην αξία του κάθε ατόμου 

συνδυαστικά με τον κοινωνικό χαρακτήρα του φύλου, του οποίου τα χαρακτηριστικά 

κατασκευάζονται και στη συνέχεια λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία για γυναίκες 

και άνδρες. 

 Η έρευνα έχει σκοπό την διερεύνηση των απόψεων των ερωτώμενων, ανδρών και γυναικών, για 

τους ρόλους του πατέρα και της μητέρας μέσα στην οικογένεια σε θέματα που αφορούν τον διπλό 

ρόλο της μητέρας  εργαζόμενης και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα παίζει η ανάλυση και καταγραφή των απόψεων των  Γυναικών στον 

επαγγελματικό τομέα σε συνάρτηση με το βιολογικό τους φύλο και πως διαχειρίζονται οι ίδιες τον 

ρόλο τους με την δημιουργία οικογένειας. 

 Θα διεξαχθεί έρευνα ποσοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας στα πλαίσια Συγχρονικής μελέτης 

παρατήρησης και ποιοτικής ανάλυσης σε μικρότερη κλίμακα, η οποία θα περιλαμβάνει τη 

Γυναικεία εμπειρία, τις συνειδητές επιλογές συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις συνθήκες 

πρόσβασης των Γυναικών στην Εκπαίδευση και την αξιοποίηση και  εφαρμογή των γνώσεων της 

στο εργασιακό γίγνεσθαι, τη στάση της οικογένειας και του συζύγου στην επαγγελματική της 

εξέλιξη και τον συνδυασμό οικογενειακών υποχρεώσεων  και εργασιακού βίου. 

Ερευνητικά εργαλεία 

Τα βασικά στάδια της μεθοδολογίας, περιλαμβάνουν:  

 Προκαταρκτική έρευνα: Το αρχικό αυτό στάδιο αφορά στο σαφή καθορισμό των στόχων 

της έρευνας, οι οποίοι αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη προγράμματος μέτρησης των παραμέτρων που ερευνώνται. 

 Διεξαγωγή έρευνας: Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη σύνταξη ερωτηματολογίου, την 

ταυτόχρονη οργάνωση του δικτύου δημοσκόπησης (κατανομή δείγματος, τρόπος διάδοσης 

ερωτηματολογίων) για την πραγματοποίηση της έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα   

 Αναλύσεις: Το σύνολο των αναλύσεων και της επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας 

συμπεριλαμβάνονται στο στάδιο αυτό.  

 Αποτελέσματα: Στο τελικό αυτό στάδιο εκτιμάται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και μορφοποιούνται οι τελικές ερωτήσεις για τη σωστή λειτουργία του 

ερωτηματολογίου ως αξιόπιστο αργίλιο συνοψίζοντας τα σημαντικότερα συμπεράσματα 

των προηγούμενων αναλύσεων.  

Η σύνταξη και η διακίνηση του ερωτηματολογίου, που χρησιμοποιήθηκε,  έγινε με τη χρήση 

ηλεκτρονικής φόρμας, διακινήθηκε στο διαδίκτυο και αποτελεί στρωματοποιημένη 

τυχαιοποιημένη έρευνα που  πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανώνυμου δομημένου 

ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προς το σύνολο των 
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ατόμων και των δύο φύλων (n=227), που συμμετείχαν,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών που τις διαφοροποιούν, χωρίζεται σε τρία μέρη και 

περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας η οποία έγινε για να αποκλειστούν δυσλειτουργίες 

του ερωτηματολογίου για να διορθωθούν και την κύρια έρευνα με την καταγραφή απόψεων, 

πεποιθήσεων και τάσεων της εποχής σε ένα κυρίως νεανικό πληθυσμό με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο και στα δύο φύλα.   

 Στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά και την καταγραφή αντιλήψεων σε θέματα οικογένειας ,σχέσεων, εκπαίδευσης 

και στερεοτυπικών αντιλήψεων που αφορούν το βιολογικό φύλο και τις πεποιθήσεις τους για την 

θέση της γυναίκας στην σύγχρονη πραγματικότητα αλλά και απόψεις για το εκπαιδευτικό 

σύστημα και την συμβολή του στην διαμόρφωση κουλτούρας που λειτουργεί σε βάθος χρόνου. 

Χρησιμοποιήθηκε κλίμακα 5 κύριων βαθμίδων τύπου Likert και έγινε κωδικοποίηση των 

αποτελεσμάτων και κωδικοποίηση των απαντήσεων ανά κριτήριο. Τα κριτήρια που 

αξιολογήθηκαν ήταν η εύρεση αξιοπιστίας των κοινωνικών αντιλήψεων για τις εργασιακές 

σχέσεις βάσει των στερεότυπων που επικρατούν και την επίδραση του σχολείου και της 

οικογένειας  

Η κλίμακα κωδικοποίησης έγινε ως εξής:. 

 

Διαφωνώ απόλυτα                       1                                                 

Διαφωνώ                                      2                        

ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ     3 

Συμφωνώ                                     4                          

Συμφωνώ απόλυτα                      5                                             

 

Οι ομάδες που ερευνηθήκαν, ανήκουν και στα δύο φύλα και η έρευνα αποτελεί 

στρωματοποιημένη συγχρονική μελέτη που καταγράφει στοιχεία και δεδομένα της παρούσης 

στιγμής χωρίς συνέχεια στο χρόνο ,διερευνά  τις  αντιλήψεις των ατόμων για το κοινωνικό φύλο 

της γυναίκας τους πολύπλοκους ρόλους της καθημερινότητά της και τις αντιξοότητες που 

αντιμετωπίζει.  

Πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε εργασίες και άρθρα της ελληνικής και 

διεθνούς βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαπενταετίας, φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως σχετικά 

με το θέμα αλλά μελετήθηκαν και καταγράφονται εκτενώς, η σχετική Ελληνική Νομοθεσία, οι 

Ευρωπαϊκές οδηγίες και η σύγχρονη αντίληψη επί του θέματος, των προηγμένων  κρατών και η 

ανάληψη των δράσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση της κατάστασης, σε επίπεδο ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: : Έμφυλες Ανισότητες, Κοινωνικά Στερεότυπα, ,Γυναικεία 

εργασία, Μητρότητα, Γυάλινη οροφή, Μισθολογικές ανισότητες ,ευέλικτες μορφές απασχόλησης, 

Γυναικεία εκπαίδευση αλλά και η συμμετοχή της στα Πολιτικά δρώμενα. όπως η βουλή των 

Ελλήνων, τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια ή Διεθνείς οργανισμούς. 

Συμπληρωματικά θα ληφθούν τρείς  προσωπικές βιωματικές συνεντεύξεις Γυναικών με θέσεις 

εξουσίας, που εργάζονται σε Δημόσια Νοσοκομεία με στόχο να καταγραφούν όχι μόνο οι  

αντιλήψεις τους για τις κοινωνικές ανισότητες και τα σύγχρονα στερεότυπα αλλά και οι 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν από τις επιλογές τους σε σχέση με το διπλό ρόλο της Γυναίκας. 

Είναι τρεις Γυναίκες διαφορετικές ως προς τις αντιλήψεις τους,  το οικογενειακό τους ιστορικό 

και την κουλτούρα τους και θα χρησιμοποιηθούν  επικουρικά με την ποσοτική κύρια έρευνα και 
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ανάλυση για να αποδώσουν πληροφορίες και αποτελέσματα απαραίτητα για την αξιολόγηση των 

προσωπικών τους απόψεων και επαλήθευση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
    

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  

1.1. Ιστορική αναδρομή 

Η Γυναίκα ανάλογα µε την εποχή, τον τόπο και την κοινωνική τάξη, θεωρείτο ένα ον χωρίς 

πρωτοβουλίες και ουσιαστικό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθαι περιορισμένη στην οικογένεια και 

την ανατροφή των παιδιών, ρόλοι που καθορίζονται και σχεδιάζονται γι αυτήν  από τους άνδρες 

της Πατριαρχικής οικογένειας στην οποία ανήκε. 

Η πρώτη υποτίμηση, στην Αρχαία Αθήνα, ξεκινά από  τη γέννηση του θηλυκού μέλους της 

οικογένειας όπου συνήθιζαν να κρεμούν στην εξώπορτα μαλλιά για γνέσιμο, χαρακτηριστικό του 

μετέπειτα ρόλου της Γυναίκας, ενώ όταν γεννιόταν αγόρι κρεμούσαν στεφάνι ελιάς, 

Στη βυζαντινή κοινωνία, η Γυναίκα,  ήταν περιορισμένη στην οικία της επικεντρωμένη στην 

ικανοποίηση των ανδρών και την ανατροφή των παιδιών της γεγονός όμως που συνέβαινε κυρίως 

στις οικογένειες µε υψηλή οικονομική επιφάνεια γιατί στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα οι 

Γυναίκες ήταν αναγκασμένες να εργάζονται σε εργασίες όπως της υπηρέτριας, της υφάντριας, ή 

σε αγροτικές εργασίες. 

Η χριστιανική διδασκαλία αλλά και η βελτιωμένη Νομοθεσία δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τους 

παραδοσιακούς ρόλους μεταξύ των δύο  φύλων έτσι σε  όλο το διάστημα της ύπαρξης του 

Βυζαντινού κράτους, μόνο τρεις γυναίκες αναδείχτηκαν σε θέσεις εξουσίας και ανέβηκαν στον 

αυτοκρατορικό θρόνο. 

 Οι Νόμοι της εποχής εκείνης  απαγόρευαν στη γυναίκα να παρίσταται στο δικαστήριο, όχι μόνο 

ως δικαστής ή συνήγορος αλλά και ως ενάγουσα ή μάρτυρας. Η άσκηση του Ιατρικού 

επαγγέλματος από τη Γυναίκα περιοριζόταν κυρίως στα Γυναικολογικά ζητήματα και πέραν από 

ελάχιστες Ιατρούς, η πλειοψηφία ήταν Μαίες (Η μαμή του χωριού). 

Την εποχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η γυναίκα, υποβιβάζεται σε σκεύος ηδονής και 

αντιμετωπίζεται ως κατώτερο νοητικά όν πλήρως υποταγμένη στην εξουσία πρώτα του πατέρα ή 

του αδερφού και κατόπιν του συντρόφου της. 

Στα κράτη της μέσης Ανατολής μέχρι και σήμερα ο ρόλος της Γυναίκας είναι ανάλογος και 

ισότιμος με αντικείμενο , σκεύος ηδονής και ικανοποίησης των ανδρών αλλά και εργαλείο 

αναπαραγωγής της φυλής. Αγορίτσα, Χ., Παπαδοπούλου, Β(2012) 

Στην αρχή του  20
ου

  αιώνα η καταπίεση και η υποβάθμιση της Γυναίκας τις ώθησε σε αγώνες για 

τη δημιουργία του γυναικείου κινήματος και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Οι αγώνες 

για την ισότητα των φύλων είχαν τέτοια  αποτελέσματα, ώστε αυτά που ήταν αδιανόητα για τις 

προηγούμενες γενιές , σήμερα να θεωρούνται αυτονόητα 

Δικαίωμα  ψήφου σε πολλές χώρες δόθηκε στις Γυναίκες  μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου 

πολέμου και για πρώτη φορά οι Ελληνίδες ψήφισαν στις Δημοτικές εκλογές της 11
ης

  

Φεβρουαρίου 1934 στην Θεσσαλονίκη. Εκλογικό δικαίωμα δεν δόθηκε σε όλες, αλλά μόνο σε 

αυτές που είχαν κλείσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και διέθεταν τουλάχιστον απολυτήριο 

Δημοτικού. 

Σε βουλευτικές εκλογές, οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου του 1956. 

Ήταν η απαρχή της εφαρμογής στην πράξη της καθολικής ψηφοφορίας, που είχε κατοχυρωθεί 

ήδη από  το Σύνταγμα του 1864 και την αναγνώριση της Γυναίκας ως πολίτη του Κράτους στην 

Ελλάδα. Κωνσταντάρα, Δ& Τζώρτζη Ε. (2012) 

https://www.sansimera.gr/articles/740
https://www.sansimera.gr/articles/740
https://www.sansimera.gr/almanac/1902
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Σήμερα, εν μέσω κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα δεν 

έχει ακόμα γεφυρωθεί, η γυναίκα εισέρχεται όλο και πιο δυναμικά στον επαγγελματικό στίβο 

ωστόσο η φύση και το είδος της εργασίας διαφέρει αρκετά από των ανδρών  καθώς οι γυναίκες 

έχουν να αντιμετωπίσουν το επιπρόσθετο βάρος των διπλών οικογενειακών υποχρεώσεων τους, 

µε αποτέλεσμα να κατατάσσονται σε κατώτερες ή βοηθητικές «Γυναικείες» εργασίες χωρίς 

προοπτικές εξέλιξης προκειμένου να υποστηρίξουν έμπρακτα τον ρόλο τους ως μητέρες και 

σύζυγοι. Αρβανίτης, Κ., Ξυδοπούλου, Ε.Κ. & Παπαγιαννοπούλου,Μ.Χ. (2006), 

Χώρες της Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζουν περισσότερο ενθαρρυντικά 

ποσοστά που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν την Γυναίκα μέσα στην κοινωνία, αντιθέτως,  στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν λιγότερα Νομικά, Κοινωνικά, Πολιτιστικά και Οικονομικά 

δικαιώματα, συγκριτικά με το άλλο φύλο αλλά και τις Γυναίκες των  ανεπτυγμένων  κρατών. 

Παντελίδου Μαλούτα, Μ. (2007), 

Οι γυναίκες στις χώρες του Τρίτου Κόσμου γίνονται θύματα της τοπικής κουλτούρας, των ηθών 

και των στερεότυπων αντιλήψεων στερούμενες ακόμη και της προστασίας του Νόμου.. Οι 

έρευνες που διεξάγονται από Διεθνείς Οργανισμούς καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες υποφέρουν 

από φτώχεια σε δυσανάλογα μεγάλο αριθμό. Η UNESCO ανακοίνωσε πρόσφατα , σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε ότι :  

 540 εκατομμύρια γυναίκες σε όλον τον κόσμο είναι αναλφάβητες συγκριτικά με 280 

εκατομμύρια άντρες 

 80 από τα 120 εκατομμύρια παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο είναι κορίτσια,  

 στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, πάνω από 600,000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού (κυρίως λόγω της έλλειψης κατάλληλης 

ιατρικής παρακολούθησης)   

περίπου 60 εκατομμύρια γυναίκες «λείπουν» από τα επίσημα Δημογραφικά στοιχεία  του 

Παγκόσμιου πληθυσμό.  Βλαχογιάννη, Γλ., Μαντά Μ.(2007),    Πηγή: www.sansimera.gr  

1.2.Φεμινιστικά κινήματα 

Ο αγώνας για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών μέσα από πατριαρχικές κοινωνίες και οι 

αγώνες για την ανατροπή αυτών των σχέσεων εξουσίας, χάνεται βαθιά μέσα στη σύγχρονη 

ιστορία. Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα γυναικεία και φεμινιστικά κινήματα είναι παρόντα στα 

Κοινωνικά δρώμενα. Μέσα από ποικίλες συλλογικότητες, δίκτυα και παρεμβάσεις της κοινωνίας 

και των θεσμών, τα κινήματα αυτά, κατά κύριο λόγο αναφέρονται στην ιστορική κατοχύρωση των 

ρόλων των δύο φύλων και στον αγώνα για την ανατροπή αυτών των ρόλων.  

Όταν μιλούμε για φεμινιστικά κινήματα αναφερόμαστε στα κοινωνικά  κινήματα, που εστιάζουν  

στον περιορισμό και την  εξάλειψη της φυλετικής ανισότητας και στην προώθηση των 

δικαιωμάτων των Γυναικών στην κοινωνία. Αναζητούνται  οι ιδιαιτερότητες που βασίζονται σε 

διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, φυλές, κουλτούρες και θρησκείες γυναικών κάθε κοινωνίας όπως  

η Γυναικεία περιτομή στο Σουδάν, ο βιασμός, η αιμομιξία και η μητρότητα, σε Οικουμενικό 

επίπεδο. 

 Διεξάγουν εκστρατείες εξάλειψης στερεότυπων κοινωνικών αντιλήψεων  όπως η θέση της 

Γυναίκας στην οικογένεια, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, 

επιδιώκοντας μισθολογική ισοτιμία και επαγγελματική άνοδο στις ανεπτυγμένες τουλάχιστον 

κοινωνίες αλλά και  την αντιμετώπιση της βίας μέσα στην οικογένεια και τη σεξουαλική 

κακοποίηση  σε όλες τις εκφάνσεις της,  τη φροντίδα σε θέματα μητρότητας και ενδυνάμωσης 

http://www.sansimera.gr/
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γονεϊκού ρόλου, τις άδειες τοκετού, λοχείας και γονεϊκών αδειών παρακολούθησης της σχολικής 

προόδου των παιδιών. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται δραστηριότητες για τη βελτίωση της θέσης των 

Γυναικών σε επίπεδο θεσμών και Νομικών πλαισίων καθώς οι κύριες δραστηριότητες των 

φεμινιστικών κινημάτων σήμερα είναι:  

 Ο αγώνας εναντίον της βίας κατά των γυναικών και του trafficking (Παράνομη 

διακίνηση και εμπορία ανθρώπων) 

 Ο αγώνας για την ισότητα στην εργασία και εναντίον της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

  Ο αγώνας για τη συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών δικαιωμάτων και για τα 

δύο φύλα  

 Ο αγώνας για ισότητα στην πολιτική συμμετοχή, με θετικές διακρίσεις και ποσοστώσεις 

σε επίσημους φορείς της πολιτείας 

 Ο αγώνας για την αναλογική εκπροσώπηση των δύο φύλων στις ηγεσίες των 

συνδικαλιστικών και πολιτικών οργανώσεων ή κινημάτων 

 Ο αγώνας εναντίον της φτώχιας και της ανεργίας των γυναικών 

«Το trafficking σε αριθμούς παγκοσμίως: 

 27.000.000 σύγχρονοι  δούλοι 

 20.900.000 θύματα αναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης 

 14.200.000 θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης σε τομείς όπως οι αγροτικές 

καλλιέργειες, οι κατασκευές, η οικιακή εργασία και η βιομηχανική παραγωγή 

  4.500.000 θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

 5.500.000 παιδιά θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση ή μαύρη εργασία 

 127 χώρες προέλευσης θυμάτων σεξουαλικού trafficking – 137χώρες προορισμού 

 Μόνο 40.000 θύματα αναγνωρίστηκαν το 2013 σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, το 

2013 αναγνωρίστηκαν 99 θύματα εμπορίας, βάσει της Ελληνικής Αστυνομίας και του 

Τμήματος Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων. 

  Μόνο 1 – 2% των θυμάτων καταφέρνουν να αποδράσουν από τους εκμεταλλευτές τους 

και να διασωθούν.»  Πηγή: stoptrafficking.gr 

 
             Πηγή: stoptrafficking.gr 

http://www.stoptrafficking.gr/el/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-trafficking
http://www.stoptrafficking.gr/el/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-trafficking
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1.3. Η θεωρία των baby boomers 

 

Είναι μια γενιά που συνδέεται με την μεγαλύτερη αύξηση  των γεννήσεων σε Αμερική και 

Ευρώπη, συνυφασμένη με την αλλαγή των Δημογραφικών χαρακτηριστικών της εποχής εκείνης 

σε Διεθνές επίπεδο. Εμφανίζονται μεταξύ των ετών 1946-1964 και η στάση  των Baby Boomers, 

ήταν  πολύ σημαντική γιατί αποτελούσαν την κύρια πηγή πολλών πολιτισμικών, κοινωνικών, 

πολιτικών, και οικονομικών αλλαγών αλλά και καταναλωτικών στάσεων και προτύπων, είχαν την 

τύχη να εκμεταλλευτούν οικονομικές  και επαγγελματικές ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα 

κράτη ,όσο καμία άλλη ηλικιακή ομάδα . 

Ήταν πρωταγωνιστές όλων των σημαντικών γεγονότων των δεκαετιών ‘60 και ’70 που 

ευρίσκοντο σε εξέλιξη σε ότι αφορά τον γάμο και την τεκνοποίηση, θεωρίες που  ήθελαν τις 

οικογένειες τους με πολλά παιδιά, ενώ άρχισαν ταυτόχρονα να παρατηρούνται όλο και 

περισσότερο, νοικοκυριά διπλού εισοδήματος με την συνδρομή των Γυναικών. Τα άτομα αυτά 

απασχολούνται σε πολλές φυσικές δραστηριότητες και χρησιμοποιούσαν περισσότερο από 

άλλους τα fast food, γιατί έτρωγαν συχνά έξω από το σπίτι, διαφοροποιώντας τον συνηθισμένο 

τύπο οικογένειας, ωθώντας με αυτό τον τρόπο τα μέλη τους στην αλλαγή των οικογενειακών 

προτύπων. 

Οι baby boomers προσπάθησαν να έχουν ιδιαίτερη επίδραση στις επικείμενες αλλαγές και 

κυρίως στο γυναίκειο κοινό  εκδίδοντας  βιβλία συμβουλών και άρθρα στα περιοδικά με 

απώτερο  σκοπό την επιρροή της κοινής γνώμης και την χειραγώγηση των Γυναικών, που ήθελαν 

να εισέλθουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, στοχεύοντας στην αλλαγή κατεύθυνσης και 

τρόπου σκέψης. 

  Τα σλόγκαν που διακινούσαν ήταν: 

" Μη φοβάστε να παντρευτείτε  νέοι", 

  ¨Η θηλυκότητα αρχίζει από το  σπίτι" 

"Το μαγείρεμα είναι ποίηση", 

Προέτρεπαν  τις γυναίκες να εγκαταλείψουν το εργατικό δυναμικό και να αγκαλιάσουν τους 

ρόλους τους ως συζύγου και μητέρας καθώς  η σπουδαιότερη δουλειά μιας γυναίκας κατά την 

θεωρία τους, ήταν να φέρνει παιδιά στον κόσμο ,ιδέα που  δεν ήταν καινούργια , αλλά πήρε μια 

νέα διάσταση στη μεταπολεμική εποχή.  

Πρώτον, έβαλε τους baby boomers  στο επίκεντρο του Παγκόσμιου ενδιαφέροντος  

δημιουργώντας  μεγάλη δυσαρέσκεια μεταξύ των γυναικών που επιθυμούσαν μια πιο 

ικανοποιητική και ανεξάρτητη ζωή.  

Με το βιβλίο της το 1963 , η δικηγόρος των γυναικών Betty Friedan με τίτλο "Το γυναικείο 

μυστήριο",  συνέβαλε στην αναγέννηση του φεμινιστικού κινήματος τη δεκαετία του 1960
,
 που 

τάραξε τα ήρεμα νερά της Αμερικής και όχι μόνο. 

 

 

http://www.history.com/topics/womens-history/betty-friedan
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

2.1. Έμφυλες   ανισότητες  

Οι πεποιθήσεις σχετικά με τις διαφορές ανδρών και  γυναικών αποτελούν τα περιγραφικά 

στερεότυπα και αναφέρονται συχνά ως καθοριστικό χαρακτηριστικό με τον διαχωρισμό  των 

φύλων σε βιολογικό και κοινωνικό καθιερώνοντας την αντίληψη ότι η ταυτότητα του φύλου 

διαμορφώνεται στα πλαίσια του κοινωνικού περίγυρου.  

Ως βιολογικό φύλο θεωρήθηκε εκείνο με το οποίο κάποιο άτομο  γεννιέται ενώ κοινωνικό, εκείνο 

μέσω του οποίου τοποθετείται το άτομο κοινωνικά, αναδείχτηκε δε ως προϊόν ανθρώπινης 

επεξεργασίας και πολιτισμικής δημιουργίας που επιδέχεται μετατροπές. 

Τα στερεότυπα μεταφέρονται από γενιά σε γενιά μέσα από την οικογένεια το σχολείο αλλά και τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι λοιπόν τα έμφυλα στερεότυπα στον επαγγελματικό χώρο 

πηγάζουν από τις διαφορετικές συμπεριφορές που διαχωρίζουν τα δύο φύλα στον εργασιακό τους 

βίο αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους.  

Έχει παρατηρηθεί ότι οι Γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλόβαθμες θέσεις συμπεριφέρονται πιο 

φιλικά και «ήπια» στους υφισταμένους τους, εφαρμόζουν ένα πιο δημοκρατικό στυλ ηγεσίας, 

είναι πιο εκδηλωτικές, συναισθηματικές, περισσότερο επικοινωνιακές και πιο ευγενικές 

αναφορικά με την συμπεριφορά των ανδρών Προϊσταμένων, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι 

γυναίκες είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτές σαν ανώτατα στελέχη αφού καλούνται να 

υπηρετήσουν δύο διαφορετικούς και ίσως αντικρουόμενους ρόλους, αυτόν της γυναίκας που είναι 

εκ φύσεως πιο ήπιος χαρακτήρας στην  ψυχοσύνθεση της, ευγενική και αδύναμη και αυτό έρχεται 

σε αντίθεση φαινομενικά με τον ρόλο του δυναμικού και ισχυρού ηγέτη, τις χαρακτήρισαν 

λιγότερο ικανές, προσδίδοντας τους τον τίτλο «ωραίες» και τους άνδρες περισσότερο ικανούς, 

αλλά λιγότερο ωραίους. (Eagly and Johnson, (1990), (Fiske, (1998) . 

Παρ’ όλες τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλους σχεδόν τους τομείς της ιδιωτικής και Δημόσιας ζωής 

των σύγχρονων Δυτικών κοινωνιών, µία τουλάχιστον κοινωνική σχέση παραμένει αναλλοίωτη 

και ανθεκτική στο κατεστημένο του  21
ου

  αιώνα, οι ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Όπως έχει δηλώσει παλιότερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Shulz, κατά τον 

εορτασμό της Παγκόσμια Ημέρας της Γυναίκας, «η ισότητα των δύο φύλων βρίσκεται μόνο στα 

χαρτιά». 

«Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων, επικρατεί ανισότητα σε 

όλους τους τομείς της ζωής, αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει καθήκον να αναλάβει δράση, 

«φέτος, θα προτείνω τη λήψη περισσότερων μέτρων με στόχο την ενίσχυση της θέσης των γυναικών 

και την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία», δήλωσε σχετικά η Βέρα Γιούροβα, 

επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των φύλων.» 

 https://www.msn.com/el-gr/news/national Πηγή: ΑΜΠΕ 

2.2. Ο κοινωνικός ρόλος της Γυναίκας 

Ο ρόλος της ενήλικης Γυναίκας δεν έχει πάψει να είναι στενά συνδεδεμένος με την οικογένεια, ως 

σύζυγος, μητέρα και νοικοκυρά. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει 

ουσιαστικά και ενώ  παλιότερα αντιλαμβανόταν τον εαυτό της λιγότερο δυναμικό και χωρίς 

ανεξαρτησία, κυρίως λόγω της υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι, για την ανατροφή των 

https://www.msn.com/el-gr/news/national
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παιδιών και την φροντίδα της οικογένειας, οι προσωπικές της ανάγκες ήταν σε δεύτερη μοίρα, τα 

τελευταία χρόνια όμως τα δεδομένα μεταβλήθηκαν, η θέση της γυναίκας άλλαξε πλέον, 

εργάζεται, κερδίζει τα δικά της χρήματα και δεν διστάζει να διεκδικήσει όλα όσα δικαιούται ή  

επιθυμεί.  

Είναι πλέον γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο και υπολογίσιμο  

κεφάλαιο της εργατικής δύναμης σε όλο τον κόσμο με τα στερεότυπα του βιολογικού  φύλου να 

εμφανίζονται στο προσκήνιο και να αναβαθμίζονται σε Κοινωνικά πρότυπα που αναδεικνύουν  

τους άνδρες ως καταλληλότερους σε θέσεις ευθύνης, εξουσίας και δύναμης, στερεότυπα που 

κλυδωνίζονται και τίθενται υπό αμφισβήτηση με την δυναμική είσοδο των Γυναικών την αγορά 

εργασίας και  αποδυναμώνουν τις συγκρουσιακές φωνές που θεωρούν μέχρι και σήμερα ότι οι 

Γυναίκες είναι πιο κατάλληλες να παίρνουν ρόλους όπως αυτός της μητέρας ή της νοικοκυράς  

(Eagly (1989), Crosby( 1985). 

Στο πλαίσιο της Ελληνικής οικογένειας, ο διαχωρισμός των ρόλων σε ανδρικούς και γυναικείους 

διατήρησε για χρόνια την ύπαρξη  της πατριαρχικής οικογένειας, που Νομοθετικά ίσχυε  μέχρι το 

1983 αλλά η δόμηση της διαφορετικής ταυτότητας ανάμεσα στα δύο φύλα, που αποτελεί ένα 

ιστορικό και διαπολιτισμικό φαινόμενο που  συντελείται αρχικά  μέσα στην οικογένεια,  

υπαγορεύει διαφορετικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά για κάθε φύλο (Τεντοκάλη, (1998). 

2.3. Ηλικιακά στερεότυπα 

Οι ανισότητες που σχετίζονται με την ηλικία και η περιθωριοποίηση των Γυναικών μετά από 

χρόνια προσφοράς στον εργασιακό τομέα, είναι μια διάσταση η οποία κρύβει φόβο απέναντι στα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με  αρνητικά  αποτελέσματα στο στάτους και την ψυχολογία  των 

ηλικιωμένων ατόμων. Οι  παράγοντες που οδήγησαν στο αποτέλεσμα αυτό ήταν: 

 Η  εισαγωγή νέων τεχνολογιών, 

 Η βιομηχανοποίηση των καταναλωτικών αγαθών  

 Η  επιτακτική εξειδίκευση της εκπαίδευσης στα να δεδομένα. 

Η εξέλιξη της κοινωνίας και η είσοδος  των  νέων τεχνολογιών υπονόμευσε τις δυνατότητες 

συμμετοχής στην εργασία μεγαλύτερων Γυναικών αλλά και άλλοι παράγοντες όπως η εισαγωγή 

στην εκπαίδευση νέων τεχνολογιών,  υποθήκευσαν τον παραδοσιακό ρόλο των ωριμότερων 

Γυναικών και επικαιροποίησαν την επικρατούσα αντίληψη ότι οι ηλικιωμένες εργαζόμενες είναι 

λιγότερο αποδοτικές από τους νεότερες συναδέλφους τους.  

Οι άνθρωποι συχνά εξισώνουν τις Γυναίκες, με την συμβολή των Μ.ΜΕ., με το πρότυπο της 

ομορφιάς και  της  νεότητας τοποθετώντας τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες σε δευτερεύοντα 

ρόλο, συνυφασμένο με το μοντέλο που αντιπροσωπεύει τη  στοργή και τη φροντίδα των 

αγαπημένων της προσώπων και τελικά  υπό το βάρος της ψυχολογικής πίεσης παροπλίζεται από 

τον ενεργό εργασιακό ρόλο .  

Πολλές γυναίκες στις υπό ανάπτυξη χώρες εξακολουθούν να φροντίζουν για πολλά χρόνια τα 

μέλη της οικογένειας τους παρά το γεγονός ότι μπορεί να βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία, με 

παράδειγμα τις Γυναίκες  στην υποσαχάρια Αφρική, όπου το 20% των γυναικών της υπαίθρου με 

ηλικία άνω των 60 ετών είναι αυτές που φροντίζουν κυρίως τα εγγόνια τους και τα ηλικιωμένα 

μέλη. 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – www.yyka.gov.gr (κείμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας)-Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) 

http://www.yyka.gov.gr/
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Σύμφωνα με έρευνα του Yale University , τα αρνητικά ηλικιακά στερεότυπα χειροτέρευσαν τα 

τελευταία 200 χρόνια και η αντίληψη της κοινωνίας για τις ηλικιωμένες Γυναίκες αλλάζει 

σταδιακά από θετική σε κυρίως αρνητική απεικόνιση. 

«Βάσει των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, ο ηλικιακός ρατσισμός είναι η πιο 

συχνή μορφή προκατάληψης και περίπου το 44% των Γυναικών και  θεωρεί ότι αποτελεί σοβαρό 

κοινωνικό πρόβλημα διότι η Γυναικεία εργασία σε ένα μεγάλο μέρος της και κυρίως αυτή που 

προβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε θεωρεί συνυφασμένη την Γυναικεία εργασία με την εικόνα, 

απορρίπτοντας  το δικαίωμα εργασίας σε μεγαλύτερες ηλικιακά Γυναίκες τις οποίες καταδικάζει  

στην απομόνωση και την ψυχική φθορά»..  

Πηγή: Ageis min European dthe UK ,  (Brendan  He l lweg (2015)) 

Στον εργασιακό χώρο, οι Γυναίκες, είναι αποδέκτες συνεχούς κριτικής, συνήθως  αποκλείονται 

από εκδηλώσεις και συμβούλια μιας εταιρείας, δεν προχωρούν οι προαγωγές τους ,δεν δίνονται  

ευκαιρίες συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να οδηγούνται  σε ψυχολογική 

φθορά, απομόνωση  και ψυχολογικό εξαναγκασμό παραίτησης. 

«Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων, επικρατεί ανισότητα σε 

όλους τους τομείς της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει καθήκον να αναλάβει δράση.» 

«Φέτος, θα προτείνω τη λήψη περισσότερων μέτρων με στόχο την ενίσχυση της θέσης των 

γυναικών και την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία», δήλωσε σχετικά η 

Βέρα Γιούροβα, επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των 

φύλων. 

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. και η έρευνα αυτή 

δείχνει τους αργούς ρυθμούς που γίνεται  πρόοδος». Πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 

Φύλων (EIGE).  

 

 

 

http://yaledailynews.com/blog/2015/02/24/negative-age-stereotypes-getting-worse-over-time/
https://yaledailynews.com/blog/author/brendanhellweg/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
   

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

3.1.Θεωρητική προσέγγιση  

Η οικογένεια αποτελεί το βασικό κύτταρο της οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης, σαν θεσμός, 

έχει αναγνωριστεί και λειτουργεί σε διάφορες μορφές σαν μικρογραφία μιας κοινωνίας σε όλες τις 

χώρες του κόσμου , πολιτισμένες η τριτοκοσμικές.  

Πρωτογενής παράγοντας κοινωνικοποίησης, διαμορφώνει σημαντικά τους κανόνες, τις συνήθειες, 

τις αξίες και τις αντιλήψεις των ατόμων που την απαρτίζου και  αποτελεί τον καθοριστικό φορέα  

για την επιβίωση και τη συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου κατά την παιδική του ηλικία. 

 Η οικογένεια σαν βασικός φορέας κοινωνικοποίησης, επιδιώκει με την αγωγή που προσφέρει  

στα μέλη της, να μεταδώσει αξίες και κανόνες ανάλογα με την εποχή και να προετοιμάσει τα μέλη 

της  για την ανάληψη ρόλων και θέσεων που έχουν κοινωνικά καθοριστεί έτσι με  αυτό τον τρόπο, 

διευκολύνεται και υποστηρίζεται η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. 

Η ελληνική οικογένεια έχει υποστεί βασικούς μετασχηματισμούς στην εσωτερική λειτουργία της 

που έχουν οδηγήσει στην ανανέωση και την αναπροσαρμογή των ρόλων που αναλαμβάνουν τα 

μέλη της, με τις Γυναίκες να διεκδικούν δυναμικά πλέον ισότιμη θέση μέσα στην οικογένεια 

συγκριτικά με τους άντρες, αφού συμβάλει και ενισχύει το οικογενειακό εισόδημα όταν 

εργάζεται, με αρνητικό μερικές φορές αποτέλεσμα, γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση 

των διαζυγίων και των μονογονεϊκών οικογενειών προκαλώντας κρίση του οικογενειακού θεσμού 

και  δημιουργία έντονης ανησυχίας για το μέλλον και τις προοπτικές της οικογένειας.  

Πηγή: http://www.phs.uoa.gr/~ahatzis/SGH18.pdf 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με το άρθρο της Μουσούρου (2006), εστιάζεται η κρίση της 

σύγχρονης οικογένειας σε τρείς χώρους:  

 Στον χώρο της εργασίας, λόγω της ρευστότητας που προκαλείται από την είσοδο της 

γυναίκας στην αγορά εργασίας, που διαταράσσει τις παραδοσιακές ισορροπίες των ρόλων 

. 

 Στις μεταβολές του ρόλου της γυναίκας με την ουσιαστική παρουσία της στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι 

 Στην συνεχή αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών με τις ιδιαιτερότητες που τις 

συνοδεύουν, 

 Στην οικονομική ανεξαρτησία ως κύριος λόγος μετατροπής της Γυναίκας σε ισότιμο 

σύντροφο του άνδρα οπότε  καλούνται από κοινού να προσαρμοστούν και να αναλάβουν 

ισότιμα πολλούς ρόλους με ισότιμη συμμετοχή στις οικογενειακές ευθύνες και ο θεσμός 

της οικογένειας να διατηρείται ισχυρός. Μουσούρου (2006) 

3.2.Δομή της Οικογένειας 

«Η Ελληνική οικογένεια εξελίσσεται στη μορφή και στη λειτουργία της. Σήμερα υπάρχουν 

πολλοί διαφορετικοί τύποι οικογένειας, η διάκριση που πρέπει αρχικά να γίνει είναι οι δύο τύποι 

οικογένειας που συναντώνται σε όλους τους τύπους που θα αναλυθούν παρακάτω:  

-Είναι η οικογένεια προσανατολισμού και η οικογένεια αναπαραγωγής.  

1.Η  οικογένεια προσανατολισμού, είναι η οικογένεια μέσα στην οποία γεννιέται κάποιος και 

αποτελείται από τον ίδιο τα αδέρφια του και τους γονείς του.  

http://www.phs.uoa.gr/~ahatzis/SGH18.pdf


 
25 

 

2.Η  οικογένεια αναπαραγωγής δημιουργείται όταν παντρεύεται ένας άνθρωπος για να σχηματίσει 

μια νέα οικογένεια με παιδιά. Κογκίδου Δ.(1995) 

Οι τύποι οικογένειας που δημιουργούνται καθώς αλλάζουν οι εποχές και τα δεδομένα πάνω στα 

οποία στηρίζονται  οι νεότεροι είναι οι εξής : 

 Η πυρηνική οικογένεια , που δημιουργείται με την σύναψη γάμου και αποτελείται από τους 

γονείς και τα παιδιά τους. 

 Η  εκτεταμένη οικογένεια που περιλαμβάνει όχι μόνο τους γονείς και τα παιδιά τους  αλλά και 

άλλα συγγενικά πρόσωπα, όπως οι παππούδες ή τα αδέλφια των γονέων. 

 Τις μονογονεϊκές οικογένειες που προκύπτουν από διαζύγιο ή χηρεία ή πρόκειται για 

ανύπαντρες μητέρες 

 Τις ανασυγκροτημένες οικογένειες που προκύπτουν μετά από διαζύγια ή περιπτώσεις χηρείας, 

όταν το ένα η και τα δύο μέλη ξαναπαντρευτούν. 

 Τις Χωλές Οικογένειες οι οποίες δημιουργούνται από οικογένειες που έχουν διασπαστεί σε 

δυο τμήματα για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους όπως η μετανάστευση, η άνδρας 

ναυτικός. 

Στην παραδοσιακή  πυρηνική οικογένεια, ένα μέλος της, συνήθως ο πατέρας, ως αρχηγός, έχει τον 

πρωταρχικό ρόλο και την επιμέλεια των ατόμων που την απαρτίζουν. Η μορφή αυτής της 

οικογένειας αγωνίζεται για την κοινωνική επιτυχία των μελών της και  μέσα από την προσαρμογή 

των παιδιών στις συνεχείς αλλαγές των συνθηκών της κοινωνίας, προωθείται η οικογένεια 

συνολικά.  

Η εκτεταμένη οικογένεια εάν περιλαμβάνει δύο η περισσότερες γενιές ατόμων τότε έχουμε την 

συνύπαρξη δύο ή περισσότερων πυρηνικών οικογενειών που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς 

συγγενείας και οι οποίες προσπαθούν μέσα από αντιξοότητες να εξασφαλίσουν αυτάρκεια για την 

επιβίωση τους, έχουν οργανωμένη ζωή με τρόπο απλό που διακρίνεται από κοινούς στόχους και  

αξίες, έχουν αλληλοβοήθεια μεταξύ τους, για να εξισορροπούν τις αντιξοότητες που υπάρχουν 

στην καθημερινότητα τους, αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες της κάθε διαφορετικής 

προσωπικότητας που περιλαμβάνει η δομή της.   Γαλάνης Ν. Γιώργος, Παπαζήση Κλαιρ Γκαρμπάρ – 

Φρανσίς Τεοντόρ (1996) 
Στην μορφή της μονογονεϊκής οικογένειας καταλήγουν σε μεγαλύτερο βαθμό γονείς διαζευγμένοι 

όπου τα παιδιά συνήθως ζουν με τον ένα γονέα και βλέπουν τον άλλο γονέα περιστασιακά. 

Έχουμε όμως και άλλες περιπτώσεις όπως είναι μητέρες με ένα παιδί αγνώστου πατρός όπου το 

παιδί σπάνια γνωρίζει τον πατέρα του ή μητέρες που γνωρίζουν μεν τον πατέρα αλλά ο τελευταίος 

αρνείται να αναγνωρίσει το παιδί και η  γυναίκα αποφασίζει να το μεγαλώσει μόνη της ενώ το 

παιδί θα μάθει για τον πατέρα του κάποια στιγμή της ζωής του αν το θελήσει η ίδια η μητέρα ή 

εάν τον αναζητήσει μόνο του.  

Οι ανασυγκροτημένες οικογένειες είναι αυτές που δημιουργούνται από τον δεύτερο γάμο του ενός 

ή και των δύο συντρόφων μετά από ένα διαζύγιο ή σε περίπτωση χηρείας.  

Γενικότερα είναι η οικογένεια που προκύπτει από την ένωση ενός τέτοιου ζευγαριού στο πλαίσιο 

κοινής ζωής στην οποία εντάσσονται και τα παιδιά από προηγούμενους γάμους». 

Κογκίδου Δ. (1995) ,Γαλάνης Ν. Γιώργος, Παπαζήση Κλαιρ Γκαρμπάρ – Φρανσίς Τεοντόρ (1996) 
 Πηγή: www.oikogeneia.org/Arthto_H_oikogeneia_sto_stoxastro.htm 

3.3. Ο Κοινωνικός  ρόλος της μητρότητας 

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας αλλά και οι 

ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, οδηγούν τη γυναίκα σήμερα να εργάζεται. Εκτός των 

παραπάνω λόγων, πλέον η γυναίκα διαθέτει πολλαπλούς εκπαιδευτικούς τίτλους, με αποτέλεσμα 

να αναζητά εργασία και να είναι ανεξάρτητο άτομο. 

http://www.oikogeneia.org/Arthto_H_oikogeneia_sto_stoxastro.htm
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Ωστόσο, η γυναίκα μπορεί να είναι παράλληλα και σύζυγος, αλλά και μητέρα και τότε νιώθει πιο 

έντονο το βάρος των υποχρεώσεων καθώς και των συνεπειών της κάθε της απόφασης. Η γυναίκα 

λόγω των πολλών υποχρεώσεων νιώθει καταπιεσμένη  με αποτέλεσμα τη διόγκωση  αισθημάτων 

ενοχής ,αυτομομφής στην προσπάθεια διαχείρισης  του διπλού της ρόλου.   

Πηγή: http://www.wix.com/Elpidapan/Panagiotounakou 

Από την άλλη πλευρά, οι μητέρες εργαζόμενες έχουν μικρότερες αποδοχές από τις Γυναίκες οι 

οποίες δεν είναι μητέρες κι έχει υπολογιστεί πως μια μητέρα με ένα παιδί αμείβεται 6-7% 

λιγότερο από τον μέσο όρο των Γυναικών ενώ μια Γυναίκα με δύο παιδιά αμείβεται 13% λιγότερο 

συνεπώς  οι κοινωνικές ανισότητες και έλλειψη πολιτικών πρωτοβουλιών οδηγούν σε αυτά τα 

μισθολογικά κενά.  

Σύμφωνα, με το O’ Neil , 2003, οι ίδιες οι γυναίκες εργαζόμενες έχουν την πεποίθηση πως η 

υφιστάμενη κατάσταση δεν θα αλλάξει εάν δεν αλλάξουν πρώτα οι ρόλοι τόσο των ανδρών όσο 

και των γυναικών μέσα στην οικογένεια. 

Όμως παρ’ όλα αυτά πολλές γυναίκες, καθώς και οι περισσότεροι άντρες, εξακολουθούν να 

πιστεύουν ότι παρά την αλλαγή των αντιλήψεων από τα νεώτερα σε ηλικία άτομα η θέση της  

Γυναίκας είναι στο σπίτι, με οικονομική εξάρτηση από τον άντρα, που την μετατρέπει σε ένα 

άβουλο πλάσμα, η νεότερη γενιά όμως  αντιλαμβάνεται ότι είναι αναγκαίο, να υπάρξει ένας 

δίκαιος καταμερισμός μέσα στην οικογένεια, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στη Γυναίκα να 

διαμορφώσει την επαγγελματική της ταυτότητα.  

Το κοινωνικό περιβάλλον, στο μεγαλύτερο του τουλάχιστον ποσοστό, δέχεται σήμερα την 

εργαζόμενη γυναίκα σαν μια πραγματικότητα όμως οι επιδράσεις της διαπαιδαγώγησης των 

αγοριών μέσα από την οικογένεια έχει δημιουργήσει στερεότυπες αντιλήψεις που καθίστανται 

αρκετά ανθεκτικές μερί και σήμερα και θα χρειαστεί πολύς δρόμος και αγώνας για την αλλαγή 

τους. (Βογόπουλος Δ.,1990) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  . 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

4.1.Ιστορική αναδρομή 

Σήμερα οι Γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με τους άνδρες στη δωρεάν Δημόσια 

εκπαίδευση όλων των βαθμίδων της χώρας. Τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα επικρατούσε το μοντέλο 

της πατριαρχικής οικογένειας που θεωρούσε περιττή τη μόρφωση στη Γυναίκα αφού τα 

καθήκοντά της περιορίζονταν στο Νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών. 

«Το έργο της Σιμόν ντε Μποβουάρ ανέδειξε τον κοινωνικό, πολιτισμικό και ιδεολογικό 

χαρακτήρα όχι μόνο της «γυναικείας φύσης» αλλά και της «φύσης» της ιεραρχικής διχοτομίας 

των έμφυλων ρόλων σύμφωνα με την οποία η γυναίκα δεν είναι παρά ο «Άλλος» του ανδρικού 

«Εαυτού». Η κλασική πια διατύπωσή της «∆εν γεννιέσαι γυναίκα, αλλά γίνεσαι» άνοιξε 

δρόμους στη μεταγενέστερη φεμινιστική σκέψη»  Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ – Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Μελέτη της Ελληνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας για Θέματα Ισότητας 

Το 1929 θεσμοθετείται η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στο Δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα 

αλλά η κοινωνική αποδοχή του θεσμού έγινε μετά από αρκετά χρόνια γεγονός που   αποτελεί 

σταθμό για την εκπαίδευση των γυναικών στη Ελλάδα διότι επιτέλους πραγματοποιήθηκε η 

εξομοίωση της εκπαίδευσης των κοριτσιών με την αντίστοιχη των αγοριών ωστόσο, οι Magno και 

Silova (Magno, C. &Silova, I., (2007) υποστηρίζουν ότι υπάρχει διαφορά, θεωρούν πως  «ισότητα των 

φύλων» σημαίνει  οι μαθητές ανεξαρτήτως φύλου θα πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες γνώσεις αλλά 

αυτό ευνοεί όσους έχουν το πλεονέκτημα του υψηλού οικογενειακού εισοδήματος. 

Το να είσαι κορίτσι μπορεί να θεωρηθεί και προνόμιο καθώς τα κορίτσια έχουν καλύτερες 

επιδόσεις στη φοίτηση ,ωστόσο το φύλο δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει, καθώς 

το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το οικογενειακό εισόδημα  έχουν σημαντικό ρόλο. 

(Sammons, (1995). 

Οι Ελληνίδες συμμετείχαν πολύ λιγότερο στην Εκπαίδευση από τα αγόρια τα οποία λόγω της 

πατριαρχικής δομής της Ελληνικής οικογένειας, είχαν ευκολότερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

σύστημα γενικά και ειδικά στις υψηλότερες βαθμίδες του Γυμνάσιου και του Πανεπιστήμιου. 

Αλιπραντή, Μαράτου, Δάφνα, Γιαννακοπούλου, Κυμπέρη, Ρέπα (2002). 

Αυτό βέβαια στη σύγχρονη εποχή έχει ανατραπεί καθώς οι έρευνες οι οποίες έχουν γίνει 

αναδεικνύουν το υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο των Γυναικών όπου οι περισσότερες είναι 

κάτοχοι όχι μόνο Πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών αλλά και μεταπτυχιακών διπλωμάτων και 

Διδακτορικών διατριβών. 

4.2. Συμμετοχή των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Γύρω στο 1970, οι γυναίκες αποτελούσαν μόνο το 31,43% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού 

στα Πανεπιστήμια, ενώ τριάντα χρόνια αργότερα, οι γυναίκες υπερβαίνουν τους άντρες, και 

φτάνουν πλέον το  ποσοστό του 58,7%. Το ίδιο υποστηρίζει και η Αλεξανδρή Ελένη (2006) η 

οποία τονίζει ότι το ποσοστό των γυναικών στο φοιτητικό πληθυσμό των δυτικών πανεπιστημίων 

παρουσιάζει μια εντυπωσιακή μεταβολή σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία . 

Παραδοσιακά  τα κορίτσια έχουν προτίμηση στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 

τελευταία στις Νομικές Επιστήμες  η συμμετοχή των Γυναικών είναι  μεγάλη. Στις θετικές 

επιστήμες το μεγαλύτερο μέρος του φοιτητικού πληθυσμού ήταν αγόρια αλλά τα τελευταία 
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τριάντα χρόνια τα ποσοστά συμμετοχής των κοριτσιών πολλαπλασιάστηκαν ενώ στις επιστήμες 

Μηχανικού και Τεχνολογίας το ποσοστό σχεδόν πενταπλασιάστηκε.  

 

 

«Σύμφωνα με τον Πίνακα  η μεγάλη πλειονότητα των αγοριών στα ΤΕΕ του Υπουργείου Παιδείας παρακολουθεί τομείς 

ειδικοτήτων (Μηχανολογικός, Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός Τομέας, Τομέας Πληροφορικής-δικτύων Η/Υ) που 

χαρακτηρίζονται ως «ανδρικοί», είναι όντως ανδροκρατούμενοι και οδηγούν σε επαγγελματικές ειδικεύσεις που μέχρι 

σήμερα ασκούνται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες. Αντίστοιχα, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητριών 

παρακολουθεί ειδικότητες που προβάλλονται παραδοσιακά ως «γυναικείες» και οδηγούν σε «γυναικεία επαγγέλματα», 
όπως είναι ο Τομέας Αισθητικής-Κοµµωτικής και ο Τομέας Υγείας- Πρόνοιας» 
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Κατανομή των εκπαιδευόμενων κατά φύλο στα ΤΕΕ του Υπουργείου Υγείας (2006-2007) 

Το Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) παρατήρησε ότι συμμετοχή των γυναικών σε ανώτερες 

θέσεις και σε κέντρα λήψης αποφάσεων είναι πολύ χαμηλή διότι οι  γυναίκες προάγονται με 

βραδείς ρυθμούς στην αγορά εργασίας συγκριτικά με τους άνδρες, γεγονός που οφείλεται στο 

διπλό ρόλο τους για την δημιουργία οικογένειας σε συνδυασμό με την ανάγκη πολλών ωρών 

απασχόλησης που απαιτούν οι θέσεις υψηλής ευθύνης 

4.3. Συμμετοχή των γυναικών στις Ακαδημαϊκές βαθμίδες 

Σύμφωνα με τους Αλιπραντή, Μαράτου, Δάφνα, Γιαννακόπουλου, Κυμπέρη, Ρέππα (2002) με βάση 

τις υπάρχουσες στατιστικές μελέτες σχετικά με την  εκπαίδευση, το ποσοστό της συμμετοχής των 

γυναικών στο Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλό και αγγίζει το 50% παρόλα αυτά το επάγγελμα 

του Πανεπιστημιακού παραμένει μέχρι σήμερα «ανδρικό οχυρό» και ο αριθμός των γυναικών έχει 

μεν αυξηθεί, αλλά έχει μειωμένα ποσοστά στις Ακαδημαϊκές βαθμίδες.  

Οι ίδιες υποστηρίζουν ότι οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες με εκείνες που παρατηρούνται και σε άλλα 

κράτη αναφορικά με το συνολικό Διδακτικό προσωπικό. 

 Η συμμετοχή των γυναικών στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες 

να προχωρήσουν σταδιακά στην κατάκτηση και άλλων επαγγελμάτων που παραδοσιακά 
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κυριαρχούσαν οι άνδρες ιδίως στα τεχνολογικά προηγμένα επαγγέλματα ,όμως ακόμα 

εξακολουθούν να επικρατούν επαγγέλματα τα οποία χαρακτηρίζονται  «γυναικεία» παρόλο που η 

πρόοδος που οφείλεται στη μόρφωση των γυναικών, στα Επιστημονικά πεδία και στη προσπάθεια 

των Γυναικών για παροχή γνώσεων αναφορικά με την ισότητα των φύλων. 

 Βέβαια, δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα η κοινωνική διάκριση που επιβάλλει στις Γυναίκες η κοινωνία 

και η αγορά εργασίας. Με αυτό συμφωνούν και οι Αλιπραντή- Μαράτου, Δάφνα, Γιαννακοπούλου, 

Κυμπέρη, Ρέπα (2002) υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες προάγονται με βραδύτερους ρυθμούς 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική κρατική μέριμνα που θα βοηθούσε στην «συμφιλίωση» 

του ρόλου της μητέρας και του ρόλου της εργαζομένης . 

  
 

Εικόνα 1.Διδάκτορες στην Ελλάδα-ποσοστά συμμετοχής των δύο φύλων 

 

Όσον αφορά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, η μεγάλη πλειονότητα των διδακτόρων 

(94,8%) είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι  συγκριτικά όμως με τις άλλες χώρες ,η Ελλάδα 

παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό (3,5%) ανέργων διδακτόρων, με την ανεργία να πλήττει 

περισσότερο τις γυναίκες (4,3%) από ότι στους άνδρες (3,0%). Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) 

 

«Η παραγωγή των στατιστικών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) υλοποιείται από το ΕΚΤ, μετά από ανάθεση από τη 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η 

ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή των σχετικών δεικτών για το 2011 έχουν ήδη δημοσιευθεί στην έκδοση του ΕΚΤ 

"Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα" η οποία διατίθεται online στον 

δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr.»   

4.4. Δράσεις του ΕΚΤ για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Έρευνα  

   

«Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης», υποστηρίζει ενεργά την ενίσχυση της συμμετοχής των 

γυναικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας από το 2007. Μετά την εκτεταμένη καταγραφή των 

Ελληνίδων ερευνητριών με το έργο "Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού 

http://metrics.ekt.gr/
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Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού" και τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα GENDERA και 

SHEMERA, το ΕΚΤ συνεισφέρει στην καθιερωμένη πλέον πανευρωπαϊκή έκδοση "She figures" 

με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες για τις γυναίκες ερευνήτριες. Παράλληλα, το ΕΚΤ 

υποστηρίζει την έρευνα στον τομέα της ισότητας των φύλων μέσω των δράσεων του ως Εθνικό 

Σημείο Επαφής στο πρόγραμμα "Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία" του 

Ορίζοντα 2020 που είναι το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και 

καινοτομία.»  ΠΗΓΉ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 

 

.  

Εικόνα 2.Κατανομή Διδακτόρων –ερευνητών ανά φύλο στην Ελλάδα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
  . 

 ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

5.1. Θεωρίες για τη θέση της Γυναίκας στην εργασία 

Σήμερα, είναι πλέον γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό της 

εργατικής δύναμης σε όλο τον κόσμο. Οι γυναίκες παραμένουν στην αγορά εργασίας περισσότερο 

στα αναπαραγωγικά τους χρόνια, συνδυάζοντας οικογένεια και εργασία. Παρά την εξάλειψη 

σήμερα των στερεοτυπικών αντιλήψεων, η φύση και το είδος εργασίας για άνδρες και γυναίκες 

διαφέρει.  

Οι γυναίκες κυρίως εργάζονται σε θέσεις εργασίας με λιγότερο κύρος και αρμοδιότητες, χωρίς 

προοπτικές εξέλιξης και με χαμηλότερη αμοιβή. Ακόμα και σήμερα, οι φεμινιστικές οργανώσεις 

αντιδρούν στην απορρόφηση των γυναικών σε   « γυναικεία» επαγγέλματα και επιδιώκουν η 

γυναίκα να εργάζεται σε επαγγέλματα ισάξια με αυτά των ανδρών χωρίς μισθολογικές 

ανισότητες. 

Οι γυναίκες σήμερα, βάσει του άρθρου της United Nations(2015), αντιμετωπίζονται εργασιακά 

όπως οι άνδρες πέρα από την συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, ασχολούνται και με μη 

αμειβόμενες εργασίες όπως η φροντίδα των παιδιών και οι οικιακές εργασίες.  

Η εναρμόνιση ,η συμφιλίωση και η εξισορρόπηση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής αναφέρεται, σε ατομικό επίπεδο, στην οργάνωση  του χρόνου και συνδέεται με τις 

οικογενειακές σχέσεις και την απασχόληση. Οι προσεγγίσεις που αφορούν στο ζήτημα της 

συμφιλίωσης της οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής με την επαγγελματική, αναφέρονται 

κυρίως στον επιμερισμό των οικιακών εργασιών μεταξύ των συντρόφων , στις αντιλήψεις περί 

δικαίου στη χρήση του χρόνου, τα αισθήματα πίεσης και άγχους που προκύπτουν και  την 

προσπάθεια επίτευξης της ισορροπίας από άλλους παράγοντες που έχουν επίδραση στο ζήτημα. 

Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες όσον αφορά στην κατανομή των οικιακών εργασιών μεταξύ των 

ζευγαριών είναι «η θεωρία των σχετικών πόρων» και «η θεωρία της έμφυλης ιδεολογίας». 

Κατά μέσο όρο όπως παρουσιάστηκε στο άρθρο United Nations(2015), στις αναπτυσσόμενες 

χώρες οι γυναίκες εργάζονται 30 λεπτά περισσότερο και στις αναπτυγμένες χώρες 50 λεπτά 

περισσότερο από τους άνδρες. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι σήμερα οι γυναίκες αφιερώνουν 

λιγότερο χρόνο στις οικιακές εργασίες και αυξάνουν τον χρόνο που αφιερώνουν στην φροντίδα 

των παιδιών τους και έτσι μόνο το 50% των γυναικών σε ηλικία εργασίας ανήκει στο εργατικό 

δυναμικό  συγκριτικά  με το 77% του πληθυσμού των ανδρών. 

Οι ευθύνες του γάμου και της οικογένειας δεν είναι ζητήματα που αφορούν  στην επαγγελματική 

εργασία δεν σχετίζονται µε το εάν η γυναίκα είναι παντρεμένη ή ανύπαντρη. Η επαγγελματική 

εργασία της γυναίκας εξελίχθηκε σε ανεξάρτητη περιοχή έρευνας, η οποία καλύπτεται από 

διάφορους επιστημονικούς τομείς Η έρευνα για τη σχέση µμεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής 

πήρε νέα διάσταση που τώρα αφορούν τον συνδυασμό τέκνων και εργασίας και «τα νοικοκυριά 

διπλής καριέρας».   

Σε όλους τους τομείς και τα επαγγέλματα, οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο από 

τους άνδρες. Στις περισσότερες χώρες, οι γυναίκες με θέσεις πλήρους απασχόλησης κερδίζουν 

χρήματα  μεταξύ 70 και 90 τοις εκατό αναφορικά με αυτό που κερδίζουν οι άνδρες. Πολλές 

αναπτυγμένες  χώρες δείχνουν μια μακροπρόθεσμη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

των φύλων, αλλά η τάση είναι ανάμεικτη τα τελευταία χρόνια. Αθανασιάδου,Χριστίνα (2002) 
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5.2. Η θεωρία των σχετικών πόρων 

 

Η θεωρία των σχετικών πόρων που διατυπώθηκε από τους Blood & Wolfe (1960)αναφέρεται  

στην  κατανομή των οικιακών εργασιών και παρουσιάζεται σαν οικονομική θεωρία από το (Voicu 

et al, (2008) και  υποστηρίζει ,ότι η κατανομή των οικιακών εργασιών εξαρτάται από τα ατομικά 

εισοδήματα των δύο συζύγων μέσα στην οικογένεια, σχετίζεται με την προσωπικότητα  και η 

θέση που έχει το κάθε  άτομό στην αγορά εργασίας .(Voicu, et al, 2008-a). 

5.3. Η Θεωρία της Έμφυλης Ιδεολογίας 

Η έμφυλη ιδεολογία αναφέρεται στο ρόλο των αξιών, προκειμένου να εξηγήσει τον καταμερισμό 

των οικιακών εργασιών όπου σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο καταμερισμός της οικιακής 

εργασίας είναι το αποτέλεσμα των αξιών που μοιράζονται οι σύζυγοι μεταξύ τους Voicu et al, (2008-

b,) και δίνει έμφαση στον τρόπο που τα φύλα επηρεάζουν τον καταμερισμό της εργασίας, θεωρία 

που υποστηρίζει ότι τα άτομα, τα οποία πιστεύουν στην ισότητα των φύλων, δημιουργούν μία πιο 

ισότιμη κατανομή των οικιακών εργασιών Hook (2006). 

5.4.  Η θεωρία της διανεμητικής δικαιοσύνης 

 

Η θεωρία της διανεμητικής δικαιοσύνης, αναφέρεται στην αντίληψη του δικαίου συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα που αναφέρονται στην πραγματική κατανομή των ωρών και των καθηκόντων 

μεταξύ των συζύγων όσον αφορά στις οικιακές εργασίες. Thompson, (1991)  Σύμφωνα με αυτή τη 

θεωρία, η συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές εργασίες αυξάνει την αντίληψη της γυναίκας για 

δικαιοσύνη στην κατανομή των οικιακών εργασιών. 

 Οι συγκρίσεις με άλλα ζευγάρια ή μεταξύ των φίλων τους γίνονται για να προσδιορίσουν κατά 

πόσο είναι ισότιμη η κατανομή των εργασιών στο δικό τους σπίτι σχετίζεται στο κατά πόσο ένα 

άτομο έχει παραδοσιακή ιδεολογία σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων Ruppanner, (2009). 

5.5. Η θεωρία του αμειβόμενου  χρόνου 

Ο χρόνος για τους άνδρες συνδέεται με την αμειβόμενη εργασία και το χρόνο που του  απομένει 

για να αφιερωθεί στην οικογένεια και σε προσωπικές ασχολίες, ενώ για τις γυναίκες 

συμπεριλαμβάνει και την αμειβόμενη εργασία αλλά κυρίως την ενασχόληση με τη φροντίδα των 

παιδιών και του νοικοκυριού (μη αμειβόμενη εργασία). 

Τα  σύγχρονα ζευγάρια συμμετέχουν από κοινού στην αμειβόμενη εργασία, αλλά όμως 

αναπαράγουν  παραδοσιακά έμφυλα μοντέλα  σχετικά με την ανατροφή των παιδιών και έτσι οι 

γυναίκες είναι υπεύθυνες περισσότερο για δραστηριότητες σχετικές με τα παιδιά, ρόλος που 

κατεξοχήν συνδέεται με τη μητρότητα και τη φροντίδα, ενώ η παρουσία των ανδρών γίνεται 

αισθητή στο Δημόσιο χώρο και στη λήψη αποφάσεων, δραστηριότητες που υποδηλώνουν άσκηση 

δύναμης και εξουσίας. 

Το γεγονός αυτό είναι αποδεκτό και από τα δύο φύλα και θεωρείται «φυσιολογικό», 

επιβεβαιώνοντας ότι οι συνειδήσεις των ατόμων δεν έχουν αποδεσμευτεί από τα έμφυλα 

στερεότυπα.  

Όταν δε γίνεται λόγος για ελεύθερο χρόνο, είναι σαφές ότι για μεν τους άνδρες η έλλειψη 

ελεύθερου χρόνου πηγάζει  από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, ενώ για τις γυναίκες από τις 

οικογενειακές ευθύνες 
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5.6. Η θεωρία της  επαγγελματικής εξέλιξης 

Η κοινωνική στάση που χαρακτηρίζει ένα επάγγελμα σαν «αρσενικό» ή «θηλυκό» οδηγεί μοιραία  

σε επαγγελματικό διαχωρισμό καθώς τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε. το 2016, 

επιβεβαιώνουν ότι το 33% των γυναικών έχει αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 

σχέση με το 29% των ανδρών όμως παρόλα αυτά, η γυναικεία απασχόληση είναι μικρότερη κατά 

11,6% αναφορικά με αυτή των ανδρών.  

Οι γυναίκες εισέρχονται σε μικρό ποσοστό σε ανδροκρατούμενους χώρους, όπως τα Νομικά 

επαγγέλματα, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και αντιμετωπίζουν τους γνωστούς 

περιορισμούς, όπως περιορισμένη καθοδήγηση επαγγελματικού προσανατολισμού στην 

εκπαίδευση, μισθολογική ανισότητα και σεξουαλική παρενόχληση.  

Το πρόβλημα ξεκινάει από την πεποίθηση των εργοδοτών ότι οι γυναίκες λόγω των πολλαπλών 

προσωπικών υποχρεώσεων  τους δεν μπορούν να αφιερώσουν χρόνο στην εργασία και έτσι  

θέσεις Διοίκησης και εποπτείας καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες που  παίρνουν προαγωγή 

πιο συχνά από τις γυναίκες και κατά συνέπεια αμείβονται καλύτερα, τάση που κορυφώνεται στις 

υψηλές θέσεις, όπου οι γυναίκες αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 3% των Διευθυνόντων 

Συμβούλων. 

Έτσι, οι γυναίκες καλούνται να δουλέψουν σκληρότερα για να αποδείξουν την αξία τους, 

πιστεύοντας κατά βάθος ότι δεν θα υπάρχει επαγγελματική εξέλιξη ισότιμη  με αυτήν των 

ανδρών. 

Από τις σύγχρονες θεωρίες επαγγελματικής εξέλιξης η θεωρία του Super είναι  η εκτενέστερη και 

η πιο αποδεκτή. (Super, (1953) . Οι επιρροές στη θεωρία Super ήταν τρεις αρχικά:   

■ Η πρώτη ήταν η θεωρία της φαινομενολογίας, η μελέτη δηλαδή των φαινομένων βάσει 

εμπειριών.  

■ Η δεύτερη ήταν επεξεργασία για την αναπτυξιακή φύση της λήψης επαγγελματικής απόφασης  

(επαγγελματικός προσανατολισμός). 

■ Τρίτη η διαφορική ψυχολογία που στηρίζεται στην άποψη ότι οι άνθρωποι που έχουν 

διαφορετικά προσόντα ,μπορούν να λάβουν διαφορετική ικανοποίηση και ανταμοιβές από το 

επαγγέλματα τους. Super, (1951).  

■ Τέλος, η θεωρία της «προσαρμογής στην εργασία» βασίζεται στην έννοια της αντιστοιχίας 

ανάμεσα στην εργασιακή συνείδηση και την βιολογική  προσωπικότητα του ατόμου και στο 

περιβάλλον της εργασίας  Νorris, etal. (1972)  

 

5.7.Θεωρίες επαγγελματικού διαχωρισμού (occupational segregation) 

Ο επαγγελματικός διαχωρισμός των φύλων παραπέμπει στο φαινόμενο της κατανομής ανδρών και 

γυναικών σε διαφορετική επαγγελματική διαστρωμάτωση με αποτέλεσμα τον διαχωρισμό σε 

αντρικά και Γυναικεία επαγγέλματα στο σύνολο των απασχολούμενων. Υπάρχουν αρκετοί 

δείκτες μέτρησης του επαγγελματικού διαχωρισμού ωστόσο, ο απλός τρόπος προσέγγισης είναι η 

διάκριση σε  «ανδρικά»,  «γυναικεία» και «μικτά» επαγγέλματα και πώς κατανέμονται σε κάθε 

μία από αυτές τις κατηγορίες.  

Οι παράγοντες που δρουν στην αγορά εργασίας είναι οι διακρίσεις φύλου από τους εργοδότες σε 

αντίθεση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και τις  διακρίσεις  που αναφέρονται στα ανδρικά 

πρότυπα που είναι ενσωματωμένα με τα κριτήρια πρόσληψης, τα ωράρια εργασίας, τις 

μισθολογικές κλίμακες, τα συστήματα αμοιβών όπως επίσης και τα κριτήρια προαγωγής.  
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 Η περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικείων συμφερόντων στα συνδικάτα αποτελούν 

παράγοντες που δρουν εντός της αγοράς εργασίας και συντελούν στις ανισότητες και στους 

διαχωρισμούς του φύλου. Το φύλο είναι ένα σύστημα δύναμης, με την έννοια ότι παρέχει 

περισσότερα δικαιώματα στους άντρες και λιγότερα στις γυναίκες. Ο Boudon, αποδέχεται την 

ύπαρξη καθοριστικών σχέσεων ανάμεσα στις κοινωνικές δομές και τις συμπεριφορές και  θεωρεί 

ότι η μόρφωση  και η επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου οφείλεται σε αποφάσεις που πρέπει να 

μελετηθούν.  

Στην αγορά εργασίας οι διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα εξαρτώνται από διάφορους 

παράγοντες, όπως οι στερεοτυπικές αντιλήψεις των εργοδοτών επιχειρήσεων, οι προσωπικές 

αντιλήψεις κάθε ατόμου ξεχωριστά, η επίδραση των Μ.Μ.Ε, του σχολείου και της ίδιας της 

οικογενείας που επηρεάζει αρνητικά τις γυναίκες.  

Οι αντιλήψεις αυτές οδηγούν στον διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε «γυναικεία» και «ανδρικά». 

Τα Μ.Μ.Ε. εντείνουν την ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων στην αγορά εργασίας, τις 

μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών αφού ενδυναμώνουν το πρότυπο γυναίκας-

νοικοκυράς ,με έναν καταιγισμό διαφημίσεων καταναλωτικών αγαθών η προβάλλοντας την 

Γυναίκα ως εικόνα  χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια, για επαναπροσδιορισμό των προτύπων 

για τα δύο φύλα. Πηγή: http://social policy.gr 

 

5.8.Θεωρία της προτίμησης (taste-based discrimination) 

Σύμφωνα με τους Σταυρουλάκη – Σταυρογιάννη (2006) η προσέγγιση της προτίμησης προέρχεται 

από τον Becker (1957) και αναφέρεται στις προκαταλήψεις των εργοδοτών κατά τις προσλήψεις. 

Η θεωρία ερμηνεύει μισθολογικές διακρίσεις εις βάρος κάθε είδους ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων όπου βάσει  της θεωρίας αυτής οι ανδρικοί μισθοί θα υπερτερούν πάντοτε δεδομένου ότι 

οι εταιρείες που εφαρμόζουν καθεστώς διακρίσεων προσλαμβάνουν κυρίως άνδρες και αυτό  

οδηγεί σε αύξηση του επιπέδου των ανδρικών μισθών έναντι των γυναικείων. 

5.9. Η θεωρία της στατιστικής διάκρισης 

Η θεωρία της στατιστικής διάκρισης, κατά τους Σταυρουλάκη- Σταυρογιάννη (2006), δεν καθιστά 

το φαινόμενο της ανισότητας των αμοιβών σε κοινωνική αντιπάθεια προς το γυναικείο φύλο, 

αλλά στα στερεότυπα που συνεχίζουν να ισχύουν για κάποιους  εργοδότες που έχουν την 

πεποίθηση ότι οι γυναίκες εργαζόμενες είναι λιγότερο αξιόπιστες από τους άνδρες. ότι έχουν 

χαμηλότερες επαγγελματικές φιλοδοξίες και ότι, όπως δείχνουν οι στατιστικές, εγκαταλείπουν 

ευκολότερα τη δουλειά τους για να κάνουν οικογένεια .  

 Βάσει αυτής της λογικής, προσφέρουν λιγότερο μισθό στις γυναίκες από ότι στους άνδρες  και η 

πρόσληψη των γυναικών, θεωρείται επένδυση «υψηλού ρίσκου» ,ρίσκο το οποίο αντισταθμίζεται 

με χαμηλότερες αμοιβές.  

http://socialpolicy.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
  

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

6.1. Γυναίκες και εργασία 

Στην Ελλάδα οι γυναίκες εργαζόμενες διατηρούν την απασχόλησή τους µέχρι το γάµο και τη 

γέννηση του πρώτου τους παιδιού, στην συνέχεια όµως την διακόπτουν χωρίς να επανέρχονται 

συνήθως στην αγορά εργασίας. Θανοπούλου, Κωτσοβέλου, Παπαρούνη(1999), Μουσούρου (1996), Νικολαΐδου 

(1975).  

Ο αριθµός των παιδιών συνδέεται αρνητικά µε την εργασία των γυναικών  και το γενικό εισόδημα 

του Νοικοκυριού αλλά όταν ξεπερνά ένα επίπεδο, µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη 

περαιτέρω συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Υπάρχει ένας καταμερισμός της εργασίας 

κατά φύλο, όπου ο άνδρας δεν εμπλέκεται στα οικιακά καθήκοντα στο σπίτι και η γυναίκα δεν 

έχει ίση πρόσβαση και ίσους όρους στη μισθωτή εργασία έτσι οι δύο σύζυγοι συνεχίζουν να έχουν 

όχι µόνο κοινά, αλλά και ξεχωριστά συμφέροντα ως προς της εργασία της συζύγου ,που συνήθως 

όμως περιορίζονται και από τους άνδρες τους γιατί  ο σύζυγος ασκεί έλεγχο και αποτρέπει τη 

Γυναίκα να αναλάβει προσοδοφόρο εργασία. Βελεντζάς (1988), Συμεωνίδου (1986), Συμεωνίδου 1989α, 

Συμεωνίδου (1989β), Συμεωνίδου (1990). 

Όταν οι δύο σύντροφοι έχουν κοινή εργασία ο σύζυγος ελέγχει την εργασία της συντρόφου του 

και έτσι η Γυναικεία εργασία αποτελεί θέμα για επανεξέταση θεσµών και αξιών καθώς ο  γάμος 

τίθεται υπό το καθεστώς συνεχούς διαπραγμάτευσης των όρων συνύπαρξης και ανταλλαγής 

ανάµεσα στους συζύγους.  

Παράλληλα διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες εφαρμόζουν στρατηγικές που τείνουν να βελτιώνουν τη 

σχετική τους θέση µέσα από την εργασιακή εμπειρία.  

(Συμεωνίδου (1994), Kavounidis (1985), Καβουνίδη (1989), Κετσετζοπούλου, Συμεωνίδη (2002), Πετρονώτη( 1995
α
), 

Πετρονώτη (1995β).Πηγή :Μελέτη,Δέσποινα Νάζου, Γυναίκες και Εργασία στην Ελλάδα: Παρουσίαση και σχολιασμός 

της βιβλιογραφίας με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες 

6.2. Μισθολογικές ανισότητες των δύο φύλων 

Ανάμεσα στην αντρική και την γυναικεία εργασία υπάρχει ένα μεγάλο μισθολογικό χάσμα 

γεγονός αυτό θεωρείται αποτέλεσμα των εργοδοτικών πρακτικών και των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων που καθορίζουν τους βασικούς µμισθούς στα επαγγέλματα.  Αποδίδεται στις 

κοινωνικές αντιλήψεις για κατώτερη αξία στη Γυναικεία εργασία σε σχέση µε την ανδρική και 

στη χαμηλή  συνδικαλιστική εκπροσώπηση στα επαγγέλματα που επικρατούν οι γυναίκες.  

Ένας ακόμη παράγοντας των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων είναι οι διαφορές στην 

εργασιακή εμπειρία και την προϋπηρεσία στην εργασία γεγονός που οφείλεται στο ότι το 

γυναικείο εργατικό δυναμικό είναι πιο νεανικό από το ανδρικό, αλλά συνδέεται και µε τις 

διακοπές στη σταδιοδρομία των Γυναικών συνεπώς, το κλείσιμο της ψαλίδας των αμοιβών μεταξύ 

των φύλων προϋποθέτει ενέργειες στη διευκόλυνση των Γυναικών ώστε να µη διακόπτεται η 

επαγγελματική τους δραστηριότητα και να εντάσσονται στην αγορά εργασίας χωρίς υποβάθμιση 

μισθού και κανόνων απασχόλησής. Απαιτεί ακόµη τη βελτίωση των όρων  στις προαγωγές και 

την επαγγελµατική τους εξέλιξη 

Μεγαλύτερα περιθώρια για διακρίσεις στους μισθούς υπάρχουν στις µικρές επιχειρήσεις, διότι η 

διάρθρωση των αμοιβών των εργαζομένων είναι αδιαφανής, τα συνδικάτα απουσιάζουν και οι 

συνάδελφοι, φοβούμενοι αντίποινα δεν συμμετέχουν υπέρ μιας εργαζόμενης που υφίσταται 

http://www1.aegean.gr/gender-postgraduate/Documents/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%9D%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85.pdf
http://www1.aegean.gr/gender-postgraduate/Documents/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%9D%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85.pdf
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διάκριση παρόλο που η αρχή της ίσης αµοιβής στην εργασία ίδιας αξίας κατοχυρώθηκε από το 

Σύνταγµα . 

Kanellopoulos(1982),Karamessini(2002),Καραµεσίνη,(2003),Κασιµάτη(1988),Κουκουλή- Σπηλιωτόπουλου  (1988, ) 

Ntermanakis, Petroglou, Sereti , Zervou  (2002, Πετράκη-Κώττη  (1998). 

6.3. Μη αμειβόμενη γυναικεία εργασία 

Η αύξηση της συμμετοχής των Γυναικών στον επαγγελματικό στίβο  είναι το αποτέλεσμα της 

συμμετοχής τους στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης , αύξηση που δημιουργήθηκε από 

τις εξελίξεις και τους μετασχηματισμούς των σύγχρονων  κοινωνικών δομών, στην οργάνωση της 

εργασίας. 

Η γυναικεία µη αμειβόμενη εργασία τις περισσότερες φορές παίρνει το χαρακτήρα της 

«εθελοντικής» εργασίας που χρειάζεται να αναλάβουν οι Γυναίκες σαν µέλη των οικογενειών 

τους και δεν αφορά µόνο τις υπηρεσίες που παρέχονται για την φροντίδα των παιδιών και του 

συντρόφου αλλά και η φροντίδα των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας. 

 Οι γυναίκες φροντίζουν τους συγγενείς τους όταν Νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία και αυτή η 

εθελοντική εργασία σπανίως αναγνωρίζεται, πρόκειται όμως για ένα είδος απλήρωτης οικιακής 

εργασίας και έτσι διαμορφώνεται ένα γυναικείο εργατικό δυναμικό που ενώ επιθυμεί να εργαστεί 

βρίσκεται παγιδευμένο σε εργασία που περιγράφεται ως προσφορά, αγάπη, και φροντίδα και δεν 

δύναται να αποτιμηθεί. (Βαΐου, Γολέµης, Λαµπριανίδης, Χατζηµιχάλης, Χρονάκη (1996), ∆ήµου (1989), 

Καραµεσίνη (1998), Κασιµάτη (1982). 

6.4. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

Ο όρος «ευέλικτες» ή «άτυπες» μορφές απασχόλησης, χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

οτιδήποτε αποκλίνει από το κανονικό μοντέλο εργασίας και παραπέμπει σε σχέση εξαρτημένης 

εργασίας πλήρους απασχόλησης. Βέβαια η έννοια της ευελιξίας στην αγορά εργασίας δεν αφορά 

µόνο τις ώρες εργασίας και το εργασιακό καθεστώς  αλλά και τους μισθούς και τα εργασιακά 

δικαιώματα όπως τις συντάξεις, τα επιδόματα, άδειες, κοινωνική ασφάλιση.  

Από τις διάφορες κατηγορίες ευέλικτης απασχόλησης, οι ερευνητές δίνουν έμφαση στην μερική 

απασχόληση, η οποία σε αντίθεση µε την καθημερινή πλήρους ωραρίου εργασία, αποτελεί µια 

μορφή παροχής εργασίας μειωμένου χρόνου, µε μειωμένες αποδοχές. Οι ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης ενισχύουν και  αναπαράγουν τον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας, χωρίς να τον 

ανατρέπουν, διότι πέρα από ορισμένα αρνητικά χαρακτηριστικά, οι µορφές αυτές απασχόλησης 

αφορούν ειδικά Γυναίκες εργαζόμενες. 

Σύμφωνα με την Α. Μουρίκη (1991) και τις Α. Λυμπεράκη& Α. Μουρίκη (1996) οι ευέλικτες 

μορφές απασχόλησης ενισχύουν τον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας, και επιβεβαιώνεται ο 

συμπληρωματικός χαρακτήρας της γυναικείας εργασίας και η ευκαιριακή συμμετοχή της στην 

παραγωγή. 

 Με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτρέπεται η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή της 

Γυναίκας στην παραγωγή, καθώς τίθενται διλήμματα όπως ή υποβαθμισμένη εργασία και η 

ανεργία. 

 Τρίτον ενισχύεται η παραδοσιακή διάκριση ανάμεσα στα ανδρικά και γυναικεία επαγγέλματα με 

την μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης.  

Αβραµίδου (2001), Αθανασιάδου, Βαϊου, Χατζηµιχάλης (1997), Πετροπούλου, Μιµίκου( 2001, Kyriazis (1999), 

Λυµπεράκη, Μουρίκη (1996), Μουρίκη (1991β), Παζαρζή (1991), Σεβαστίδης (1999), Symeonidou-Alatopoulou 

(1980), Symeonidou (1997). 
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Με την μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης ενισχύεται η 

παραδοσιακή διάκριση σε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα, ενώ δημιουργείτε έναν 

κορµός εργαζομένων γένους αρσενικού ,µε πλήρη απασχόληση, υψηλή ειδίκευση και 

ικανοποιητικές αµοιβές και εργαζομένους γένους θηλυκού µε επισφαλή απασχόληση, ανειδίκευτη 

και µε χαµηλές αποδοχές. 

Στη µεγάλη όμως πλειοψηφία, αναφέρονται στις έµµεσες διακρίσεις, στις οποίες οδηγεί η 

συγκεκριμένη µορφή απασχόλησης εις βάρος των εργαζομένων γυναικών διότι οι  θέσεις που 

προσφέρονται για µμερική απασχόληση καταλαμβάνονται συνήθως από γυναίκες. χαµηλά 

αµειβόµενες  σε θέσεις εργασίας όπως τηλεφωνήτριας, δακτυλογράφου, καθαρίστριας για τις 

οποίες δεν απαιτείται ειδικότητα, ούτε ιδιαίτερη επαγγελµατική εκπαίδευση. Εν προκειμένω η 

μερική απασχόληση συντηρεί τις παραδοσιακές γυναικείες εργασίες, ενισχύει τον έµφυλο 

καταμερισμό της εργασίας σε βάρος των γυναικών και επιπλέον, οι γυναίκες υφίστανται ιδιαίτερη 

εκμετάλλευση, καθώς λόγω των καθηκόντων τους στην οικογένεια αναγκάζονται να δεχτούν 

θέσεις µερικής απασχόλησης 

Karantinos (1998), Moussourou, Spiliotopoulos (1984), Παυλίδου (1989), Psacharopoulos (1983), Τσουκαλάς (1985), 

Φράγκος (1990)  Πηγή :Μελέτη,Δέσποινα Νάζου, Γυναίκες και Εργασία στην Ελλάδα: Παρουσίαση και σχολιασμός της 

βιβλιογραφίας με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες 

6.5.Η Γυναίκα  στον αγροτικό τομέα  

Η εργασία των γυναικών στους άλλους τομείς είναι γνωστή, αμειβόμενη και ασφαλισμένη, ενώ η 

εργασία της Γυναίκας αγρότισσας στις οικογενειακές επιχειρήσεις μετριέται από τα Δημογραφικά 

μεγέθη και συνήθως δεν είναι αμειβόμενη. Η έρευνα σχετικά µε τις γυναίκες στον αγροτικό χώρο 

παρουσιάζεται εξαιρετικά ισχνή και χαρακτηρίζεται από µια γενικότερη έλλειψη εμπειρίας και  

αναλύσεων. 

Η συμμετοχή της γυναίκας στην αγροτική ανάπτυξη, εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της 

οικογενειακής εκμετάλλευσης  όπου προκύπτει ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει αδιέξοδα εξαιτίας του 

ότι η εργασία της στο γεωργικό τομέα δεν αναγνωρίζεται ισότιµα µε αυτήν του άνδρα αλλά 

προσανατολίζεται στον περιορισµό της γυναίκας στο νοικοκυριό, γεγονός που δεν την ικανοποιεί 

και έτσι ωθείται να ασχοληθεί µε άλλες δραστηριότητες Stratigaki (1988).  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες απασχόλησης για τις γυναίκες στην ύπαιθρο:  

 Οι γυναίκες γεωργοί, οι οποίες αποτελούν μειοψηφία στο σύνολο και 

 Οι γυναίκες µε αμειβόμενη εργασία, στη βιομηχανία, ή απασχολούμενες µε άλλες 

δραστηριότητες εντός και εκτός του νοικοκυριού τους όπως ο αγρό-τουρισµός και η 

χειροτεχνία.  

Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει περιθωριοποίηση της Γυναίκας λόγω της βιομηχανοποίησης των 

γεωργικών εργασιών και έτσι υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις ανδρικές και τις 

γυναικείες εργασίες.  

Η δεύτερη περίπτωση συνδέεται µε την κατώτερη θέση της γυναίκας ως συζύγου στην ιεραρχία 

της εκμετάλλευσης, των αγροτικών εργασιών. Η εργασιακή εµπλοκή της γυναίκας στην γεωργική 

επιχείρηση είναι σημαντική για την εξειδίκευση της ως γεωργού στο πλαίσιο της αγροτικής 

κοινότητας.  

Οι γυναίκες γίνονται µέλη των αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά οι σύζυγοι τους είναι αυτοί που 

παρακολουθούν τις συνελεύσεις και ωφελούνται από τα προγράµµατα γεωργικής εκπαίδευσης 

συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία λήψης γεωργικών αποφάσεων και η σύζυγος καταλήγει 

απλά να έχει µια γεωργική ταυτότητα, διαπίστωση που συνδέεται µε τις κυρίαρχες αντιλήψεις 

http://www1.aegean.gr/gender-postgraduate/Documents/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%9D%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85.pdf
http://www1.aegean.gr/gender-postgraduate/Documents/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%9D%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85.pdf
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περί ανδρισμού στο βαθµό που η μεταβίβαση της ιδιότητας της «Γεωργού» στις γυναίκες 

συζύγους θα ήταν πολύ απαξιωτική για τους άνδρες συζύγους  

Οι ανισότητες που υπάρχουν στον καταμερισμό της εργασίας µεταξύ των δύο φύλων απορρέουν 

από τη θέση της γυναίκας στην οργάνωση της οικογένειας και δεν αναιρούνται  ούτε στον 

αγροτικό τοµέα, αλλά αναπαράγονται µε τον ίδιο τρόπο.  

Στον αγροτικό χώρο, η ανισότητα των ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων συνδέεται µε την 

εκβιομηχάνιση της γεωργικής εργασίας αλλά και την κατανοµή των ρόλων στο αγροτικό 

νοικοκυριό όπου υπάρχει ο αποκλεισµός των γυναικών ο οποίος αποτελεί συνάρτηση της 

ανισότητας ευκαιριών. 

 (Cavounidis (1983), Γιδαράκου (1996), Γιδαράκου (1999), ∆αµιανός, Κασίµης, Μωυσίδης, Ντεµούζης (1994), 

Gidarakou (1990), Gourdomichalis (1991), Kalantaridis, Labrianidis(1999), Καφφέ- Γιδαράκου, (1998), Κοβάνη 

(1987), Μωυσίδης 1986, Zακοπούλου (1999). 

Για τις γυναίκες της υπαίθρου οι νέες εργασιακές προκλήσεις αναδεικνύονται κυρίως σε 

παρεμφερείς  γεωργικές δραστηριότητες επιχειρηματικής μορφής, όπως ο αγροτουρισμός, η 

αξιοποίηση αγροτικών προϊόντων και ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, και η βιολογική γεωργία 

δραστηριότητα  που συμβάλλει στον προσδιορισµό νέας ταυτότητας των γυναικών, η οποία 

γίνεται ήδη  αισθητή με διαρκή παρουσία στον αγροτικό χώρο. (Γενική Γραμματεία Ισότητας 2000, 

Γιδαράκου 1998, ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ. 2000). 

Ωστόσο, µέσα από τους αγροτουριστικούς συνεταιρισµούς, οι γυναίκες έδειξαν ότι αποτελούν 

εργατικό δυναµικό σε εφεδρεία, το οποίο µπορεί να κινητοποιήσει ενδογενείς πηγές πλούτου και 

ότι έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που απευθύνονται στη διατήρηση και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως θεματοφύλακες της παράδοσης. 

6.6. Η Γυναίκα στον τουριστικό τομέα 

Ο τουρισµός συχνά περιέχει σηµαντικές πηγές εισοδήματος και εργασιακής απασχόλησης για τις 

γυναίκες γεγονός που έχει σηµαντική επίπτωση στη ζωή των γυναικών οι οποίες δεν 

απολάμβαναν το δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

 Βέβαια οι ευκαιρίες εργασίας στον τουριστικό τοµέα περιορίζονται στα είδη εκείνα που 

αξιολογούνται ως πολιτιστικά «κατάλληλα» γι’ αυτές, με τους κανόνες της σεξουαλικότητας να 

περιορίζουν την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις εργασίας, να επιδρούν στην κοινωνικότητά 

τους µε τους τουρίστες και να καθορίζουν το είδος της εργασίας και  των κοινωνικών σχέσεων 

που τους αρµόζει να εμπλέκονται Scott (1997).  

Οι έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι: 

 Οι μικρές και τοπικά ελεγχόμενες, τουριστικές επιχειρήσεις παρέχουν σηµαντικές 

ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες διότι αυτές αποτελούν συνέχεια της 

οικογενειακής οικίας και η διαχείρισή τους λαμβάνεται σαν επέκταση των οικιακών τους 

καθηκόντων. Μανώλογλου (1990), 

Οι γυναίκες, που συνεισφέρουν µε το εισόδημα τους στους πόρους της οικίας τους, κερδίζουν 

γόητρο και αναγνώριση. , Stott (1985), Χαραλαµποπούλου-Παπασταύρου (1985).  

  Καθώς αυξάνεται το εισόδημα τους αποκτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων στο νοικοκυριό και πρόσβαση σε Δηµόσιους χώρους. , Ιακωβίδου 1991, 

 Οι εργαζόμενες Γυναίκες του τουριστικού τοµέα εµφανίζουν ανομοιογένεια γιατί έχουν συνήθως 

διαφορετικούς στόχους, ανάλογους του τόπου που κατάγονται και υφίστανται διαφορετικούς 
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περιορισµούς εργασίας Castelberg-Koulma (1991)Κασιµάτη, Θανοπούλου, Τσάρτας (1995), Leontidou 1994 

Τσάρτας (1989), Τσάρτας 1991α, Τσάρτας (1991β)  

6.7. Γυναικεία έμμισθη οικιακή απασχόληση (οικιακοί βοηθοί) 

Η έµµισθη οικιακή απασχόληση αποτελεί έναν ερευνητικό τοµέα που έχει απασχολήσει ελάχιστα 

τους Επιστήμονες στην Ελλάδα, οι αναφορές είναι αποσπασματικές σαν κοινωνιολογικές έρευνες 

και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ιδιαιτεροτήτων που το καθιστούν ιδανικό θέμα 

για παρατήρηση της αλληλο-διαπλοκής φύλου, συγγένειας, κοινωνικής τάξης και εθνικής 

ταυτότητας. 

 Πρόκειται για εργασία µε έντονη την έµφυλη διαφοροποίηση σχέση που θεωρείται πως 

αναπτύσσεται κυρίως μεταξύ Γυναικών και είναι μια εργασία που αναπτύσσεται στον ιδιωτικό 

χώρο μιας κατοικίας και συνδέεται µε τη φροντίδα των παιδιών και άλλων µελών μιας  

οικογένειας. Λαζαρίδου (1995), 

 Επιπλέον, πρόκειται για εργασιακή σχέση που χαρακτηρίζεται από έντονη ταξική ανισότητα, την 

οποία  αναλαμβάνουν άτοµα µε  χαµηλό κοινωνικό υπόβαθρο και  χαµηλές αποδοχές. Στην 

Ελλάδα, η έµµισθη οικιακή εργασία έχει «έντονα κατά φύλο εξειδίκευση», αποτελεί δηλαδή 

εργασία που προορίζεται για οµάδες µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα. Lazaridis (1999), 

 Ο τύπος εργασίας µε παροχή προσωπικών υπηρεσιών προσελκύει σήµερα εργαζόμενες γυναίκες 

αλλά και μετανάστριες, όπως άλλωστε στο μεγαλύτερο µέρος του δυτικού κόσµου, η έµµισθη δε 

οικιακή εργασία γίνεται αντιληπτή σαν  εργασία χωρίς κίνητρα για επαγγελµατική εξέλιξη, 

ασφάλεια και αναγνώριση. 

 Η παρουσία οικιακών βοηθών µέσα στην οικία αποτελεί προνόμιο σπιτιών της μεσαίας τάξης.  

(Βαλέντσια (1995), Τόπαλη (2001). 

6.8.  Γυναικεία επιχειρηματικότητα 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα σε ότι αφορά την 

ανάπτυξη της  Γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι πολύ λίγες και οι Ελληνίδες  επιχειρηματίες  αναφέρονται στην 

έλλειψη ευκαιριών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στην επεξεργασία καταναλωτικών 

προϊόντων.  

Η οικογένεια έχει κυρίαρχο ρόλο στη χρηματοδότηση και την προώθηση  νέων επιχειρήσεων 

γιατί εκτός από τη συμβολή της στη συγκέντρωση του αρχικού κεφαλαίου, έχει πρωτεύοντα ρόλο 

και στην “άτυπη’’ επένδυση καθώς οι Ελληνίδες  εξακολουθούν να έχουν έντονο το συναίσθημα 

του φόβου της αποτυχίας γιατί η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί ρίσκο και 

πειραματισμό και έτσι ο φόβος της αποτυχίας οδηγεί σε πρότυπα  προϊόντα που δε 

χαρακτηρίζονται από καινοτομία. Gatewood (2003) 

 Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς 

δεν  υπάρχει συσχέτιση του μορφωτικού  επιπέδου με την επιχειρηματικότητα αλλά ακόμα και 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν παρέχονται γνώσεις που να υποστηρίζουν προοπτικές 

επιχειρηματικής σταδιοδρομίας. 

Η τελευταία Έκθεση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας αναφέρεται σε  δύο επιπλέον 

εμπόδια στην προσπάθεια του Γυναικείου  επιχειρείν στην Ελλάδα και αναφέρεται  στις 

πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που απαιτούν πολύ χρόνο, έχουν μεγάλο κόστος και 

στις οποίες εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες. Aldrich (1999), 
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Παρόλο που οι δράσεις για την υποστήριξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας συνεχώς 

αυξάνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την 

αξιοποίησή τους. 

 

 
Εικόνα.2. (νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες) το 2007 στην Ευρώπη 

 

Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της  Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, η Ε.Ε. 

σχεδίασε προγράμματα που προσφέρουν κίνητρα για την ενίσχυση της Γυναικείας  

επιχειρηματικότητας με την πεποίθηση ότι θα προωθηθεί η καινοτομία την δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. 

 Shane (2003), Minniti, Arenius, & Langowitz (2005). 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, στοιχεία gem 
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Εικόνα.3 …Ποσοστιαία διάρθρωση νέων επιχειρηματικών προσπαθειών 

Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ 

Εικόνα,4… Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ανάλογα με την εκπαίδευση 
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Εικόνα 5…Επίδοξοι και νέοι επιχειρηματίες ανά φύλο 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

Εικόνα 6…Η επιχειρηματικότητα των Ελληνίδων στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
    

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

7.1. Γυναικεία ηγεσία 

Οι δυνατότητες ανόδου  των Γυναικών σε ηγετικές ανώτερες θέσεις είναι εξαιρετικά 

περιορισμένες όπως προκύπτει από στοιχεία της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, η συμμετοχή των 

γυναικών σε Διοικητικά συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων αγγίζει μόλις το10% στην Ελλάδα, 

όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. και των 28 κρατών μελών είναι περίπου 20%. . 

Διάγραμμα 1…Γυναικεία ρίσκα για ανάληψη Διοικητικών θέσεων 

 

  
 

Διάγραμμα 2…Συμμετοχή Γυναικών ανά κλάδο 

 

Πηγή:Leading Women in Businnes ICAP 
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Ένα μεγάλο ποσοστό Γυναικών που έχουν φτάσει στην κορυφή λένε με βεβαιότητα ότι θα έχουν 

επιτυχία  στους επαγγελματικούς τους στόχους επίσης όλες σχεδόν οι γυναίκες θεωρούν πως η 

επαγγελματική τους εξέλιξη εξαρτάται κυρίως από τις ίδιες και δεν επηρεάζεται από εξωγενείς 

παράγοντες έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους στη διεκδίκηση  αυτού που τους αξίζει. Οι 

περισσότερες γυναίκες που κατέχουν Διοικητικές θέσεις πιστεύουν ότι σε αυτό που μπορούν να 

επιδιώκουν για την επαγγελματική τους εξέλιξη δεν υπάρχουν όρια. 

Όταν ερωτήθηκαν για τις θυσίες που έκαναν ή που είναι διατεθειμένες να κάνουν για την καριέρα 

τους, το μεγάλο ποσοστό των γυναικών που έχουν φτάσει ψηλά στη διοικητική ιεραρχία ανέφερε 

την οικογένεια και τα παιδιά σαν ανασταλτικό παράγοντα , σε σχέση με τις γυναίκες  που τώρα 

χτίζουν καριέρα. 

Η οικογένεια είναι ο τομέας στον οποίο οι γυναίκες που χτίζουν καριέρα θα έκαναν λιγότερες 

θυσίες ενώ οι γυναίκες που έχουν ηγετικές διοικητικές θέσεις θα έπαιρναν μικρότερο ρίσκο σε έτι 

αφορά τη μετακίνηση στο εξωτερικό. 

Είναι ενδεικτικό των ερευνών που έγιναν ότι μία στις δέκα γυναίκες μάλλον δεν θα έχει την 

ευκαιρία να αγγίξει την κορυφή της ιεραρχίας, αφού  θα είναι ,ήδη  άνω των 50 ετών (ανήκουν 

στη γενιά των baby boomers και είναι γεννημένες έως το 1965.  

Μία στις δύο γυναίκες που χτίζουν καριέρα ανήκει στη γενιά  (generation X, οι οποίες είναι 

γεννημένες μεταξύ 1966-1978), ενώ σχεδόν τέσσερεις στις δέκα  είναι οι νεότερες (generation Y,  

που είναι γεννημένες έως το 1993. 

Επίσης, από όσες έχουν φθάσει στην κορυφή της ιεραρχίας, μία στις δύο είναι σαραντάχρονες 

(generation X), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό  είναι της γενιάς των baby boomers και το ένα πολύ 

μικρό ποσοστό  είναι της νέας γενιάς (generation Y). 

H οικογενειακή κατάσταση όσων έχουν φθάσει στην κορυφή της ιεραρχίας είναι σε μεγάλο 

ποσοστό χωρισμένες ή  χήρες ή ανύπαντρες. 

Στην ομάδα όσων έχουν φθάσει στην κορυφή, ένα μεγάλο  ποσοστό  είναι παντρεμένες ή 

διαζευγμένες και ένα μικρό ποσοστό είναι ανύπαντρες, ενώ στην ομάδα όσων η καριέρα είναι σε 

εξέλιξη ,παρουσιάζει την ίδια περίπου ποσόστωση. 

Παρά την επαγγελματική ανέλιξη οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε 

ηγετικές θέσεις, φαινόμενο  που δεν είναι φυσικά μόνο Ελληνικό, συγκριτικά στοιχεία από την 

ελληνική και τη βρετανική αγορά, στο πλαίσιο της έρευνας «Cracking the Code Survey», έδειξαν 

σημαντική διαφορά στις αμοιβές των ηγετικών στελεχών μεταξύ των δύο φύλων στη Βρετανία 

που αντιστοιχεί σε σχεδόν δύο ώρες απλήρωτης εργασίας την ημέρα για τις γυναίκες. 

Οι γυναίκες managers κερδίζουν πολύ λιγότερα χρήματα από τους άνδρες συναδέλφους τους και 

προσφέρουν «εργασία δωρεάν» για 57 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο Η διαφορά στις Μισθολογικές 

απολαβές αντανακλά το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να ανέλθουν σε  

υψηλόβαθμες θέσεις. 

Η έρευνα αναδεικνύει τρεις βασικούς τομείς όπου οι οργανισμοί θα μπορούσαν να εστιάσουν 

προκειμένου να επιτύχουν  μια πιο έξυπνη προσέγγιση των δύο φύλων με στόχο την  προσέλκυση 

και διαχείριση των ταλέντων διότι έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι είναι το κλειδί για κάθε 

οργανισμό και η ανάλυση δεδομένων μπορεί να αποτελέσει πυξίδα επιτυχίας. Πολλές εταιρείες, 

αν και έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα στοιχεία, δεν τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά 

,προτείνεται λοιπόν ο συνδυασμός και η συνεργασία των δύο φύλων σε κάθε επίπεδο στις  

επιχειρήσεις. 

Η Υψηλής ποιότητας ηγεσία δείχνει ότι ο ρόλος του ηγέτη είναι πολύ σημαντικός για τα μεσαία 

στελέχη, καθώς επηρεάζει τη σταδιοδρομία και τις επιλογές τους 
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7.2. Η ανδροκρατία 

Τα προβλήματα για την ισότητα στις σχέσεις των δύο φύλων σε θεσμικό πλαίσιο στην εργασία 

παρεμποδίζεται δομικά ,γεγονός που δεν οφείλεται μόνο στην ανδροκρατούμενη  στελέχωση των 

επιχειρήσεων αλλά και στον ιεραρχικό καταμερισμό στην αγορά εργασίας. Η ανδροκρατία ως 

προκατάληψη βασισμένη στο φύλο μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 

πολλές χώρες, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να μην εκπροσωπούνται  επαρκώς και να 

διαμορφώνονται διακρίσεις εις βάρος τους σε όλους τους τομείς. 

Οι Kleinberg και Boris αναφέρονται στο κυριαρχικό παράδειγμα που προωθεί τους πατέρες της 

οικογένειας να έχουν μισθό και τις οικονομικά εξαρτημένες από αυτούς μητέρες, αναφέρονται 

επίσης στον αποκλεισμό ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως ζευγάρια του ιδίου φύλου, και στην 

περιθωριοποίηση των μονογονεϊκών οικογενειών. 

Η έρευνα της  (ΕΚΚΕ), απέδειξε ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε η αλλαγή 

νοοτροπίας και η εξάλειψη των στερεοτύπων σε συνάρτηση με το θέμα της κατανομής των ρόλων 

στην οικογένεια και στην κοινωνία γιατί οι επιπτώσεις της κρίσης δεν επέφεραν μόνο εκτεταμένες 

περικοπές στους πόρους άσκησης κοινωνικής πολιτικής αλλά και την επιβολή άτυπων σχέσεων 

εργασίας, με αποτέλεσμα αυτές οι διεκδικήσεις να θεωρούνται «πολυτέλεια» 

7.3. Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής 

Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» Burgess , Z. And Tharenou, P,( 2002) εμφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και αναφέρεται σε «αόρατους» περιορισμούς που εμποδίζουν τις γυναίκες να 

φτάσουν στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας μιας επιχείρησης. Όταν συναντούμε μια γυναίκα 

σε υψηλόβαθμες θέσεις εξουσίας παρατηρούμε ότι αυτή η συμμετοχή είναι «συμβολική» καθώς 

το ποσοστό συμμετοχής τους στις θέσεις αυτές είναι μικρότερο του 15%.κατά τον Kanter, R.M., 

(1977). 

Οι γυναίκες έχουν υψηλές απαιτήσεις σχετικά με τις επιδόσεις τους στον εργασιακό χώρο, 

φιλοδοξούν ανώτερες θέσεις εργασίας σε ανδροκρατούμενους τομείς όπως της τεχνολογίας, στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων και γενικά θέσεων υψηλής ευθύνης παρόλα αυτά συχνά βρίσκονται 

αντιμέτωπες με προκαταλήψεις και αόρατα εμπόδια που περιορίζουν την ανέλιξή τους σε 

ανώτερες θέσεις και την προαγωγή τους, το φαινόμενο αποκαλείται « φαινόμενο της γυάλινης 

οροφής ».. 

Το χάσμα στα ποσοστά της απασχόλησης μεγαλώνει αναφορικά με τις απολαβές ενώ η 

εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης είναι εξαιρετικά χαμηλή με την  ανεργία των 

γυναικών να είναι σε υψηλά ποσοστά ενώ για τη συμμετοχή τους στα ανώτατα κλιμάκια τα 

ποσοστά περιορίζονται . 

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής φαινομένων «γυάλινης οροφής» είναι, οι γυναίκες να 

τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας μικρών απαιτήσεων, ανάλογα με τα προσόντα τους, ενώ σε 

ανώτερες θέσεις εργασίας τοποθετούνται Γυναίκες καριέρας που τους παρέχεται πολλές φορές 

πολιτική προστασία με προκαθορισμένους πολιτικούς σκοπούς. Τα εμπόδια αυτά πηγάζουν από 

το διπλό ρόλο των γυναικών σε συνάρτηση με την οικογένεια και την μητρότητα. 

Εμπόδιο καθίσταται επίσης ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε γυναικεία και ανδρικά, σε μια 

εποχή που οι γυναίκες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά άλματα στον χώρο της τεχνολογίας και 

των επιστημών δημιουργώντας  μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, που τις 

περισσότερες φορές για να λυθεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη προσφεύγουν στα Δικαστήρια. 

Ο χώρος των επιστημών και της τεχνολογίας χρειάζεται συνεχή εξέλιξη και νέες ιδέες και ο 

αποκλεισμός των γυναικών οδηγεί στο να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον χωρίς ποικιλομορφία. Ο 

περιορισμός των γυναικών από  το συγκεκριμένο τομέα εργασίας, του αποκλεισμού τους από  
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θέσεις ευθύνης οδηγεί στην παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές οδηγίες και τις Διεθνείς συμβάσεις εργασίας. 

Σύμφωνα με έρευνες της She Figures που γίνονται κάθε τρία έτη από το 2003, παρατηρήθηκε ότι 

το 2010 το 59% των πτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών της Ε.Ε ήταν  γυναίκες και το 20% 

των γυναικών αυτών κατείχαν Ακαδημαϊκές θέσεις  με το ποσοστό των γυναικών που 

ασχολούνται με την έρευνα να αυξάνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των ανδρών, έτσι το 

2009 αποτελούσαν το 33% των γυναικών της Ε.Ε.. 

Το χαμηλότερο ποσοστό περίπου το 19% των γυναικών ήταν γυναίκες που ανήκαν στον χώρο της 

τεχνολογίας, ενώ σε χώρους όπως του  κυβερνητικού τομέα και της ανώτερης εκπαίδευσης ήταν 

40% αντίστοιχα. Kanter, R.M., (1977).  

 Συμπερασματικά καταλήγουν οι ερευνητές ότι η συμμετοχή και των δύο φύλων στους 

συγκεκριμένους χώρους εργασίας οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες και αυξάνει τον ανταγωνισμό και 

τις επιδώσεις στους τομείς της Έρευνας και των Επιστημών. 

 

Διάγραμμα 3.καταταξη Γυναικών ανά τομέα 

 

 
 

Στην Ελλάδα της κρίσης το κενό ανάμεσα στα δύο φύλα διευρύνεται με τις γυναίκες να 

συναντούν τα τελευταία χρόνια καινούργια εμπόδια κατά την ανέλιξή τους στην οικονομική και 

πολιτική ζωή του τόπου. 

Η ελληνική «γυάλινη οροφή», όρος, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε το 1986 από την εφημερίδα 

Wall Street Journal, αποδεικνύεται ανθεκτική για  τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στη 

σταδιοδρομία τους, στους τομείς της Έρευνας ,της Επιστήμης, και της Πολιτικής με παγιωμένες 

αντιλήψεις που «φρενάρουν» την ανέλιξή τους ακόμη και σε χώρες που κανένα θεσμικό ή  

Νομικό εμπόδιο δεν υφίσταται. 

Στην Ελλάδα δεν έχει ανατραπεί η αντίληψη εκείνη που θέλει τη Γυναίκα να έχει τη απόλυτη  

ευθύνη για τις εργασίες του σπιτιού, την ανατροφή των παιδιών και τη φροντίδα των υπερηλίκων. 

Η θέση της χώρας μας στην κατάταξη των Παγκόσμιων Οικονομικών συγκεντρώσεων για την 

ισότητα των δύο φύλων άρχισε να επιδεινώνεται σταδιακά από το 2007. 
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Διάγραμμα 4.συμμετοχή ανά φύλλο στην αυτοαπασχόληση και την ανεργία 
 

 

Υπήρξε μία προσωρινή ανάκαμψη την δεκαετία του 2010 καθώς αυξήθηκε συμμετοχή των 

γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της πολιτικής, χωρίς να συμβεί όμως το ίδιο  στην αγορά 

εργασίας και την οικονομική ζωή.  

Το 2012 η Ελλάδα  βυθίστηκε 26 θέσεις και  προσγειώθηκε  στην 82
η
 .θέση υποχωρώντας 

συνεχώς μέχρι σήμερα έως και δέκα θέσεις ακόμη. Στη φετινή κατάταξη δεν απέχουμε πολύ από 

τις εξελιγμένες σε θέματα ισότητας σκανδιναβικές χώρες  αλλά είμαστε αισθητά χαμηλότερα από 

τους λαούς του ευρωπαϊκού Νότου στην οικονομική και πολιτική ζωή. 

7.4. Η Συμμετοχή στην Πολιτική ζωή  

 

Το 1952 κατοχυρώθηκε στη χώρα μας το δικαίωμα για τις γυναίκες να συμμετάσχουν στις 

βουλευτικές και περιφερειακές εκλογές ,υπό κάποιες φυσικά προϋποθέσεις, όπως η ηλικία και η 

στοιχειώδης μόρφωση στη συμμετοχή των γυναικών σε ανώτερα αξιώματα και κέντρα λήψης 

αποφάσεων έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά παραμένει απογοητευτικά χαμηλή. 

Στην ελληνική Βουλή το ποσοστό των γυναικών είναι σήμερα πολύ χαμηλό ενώ μεταξύ των 

ευρωβουλευτών της χώρας είναι ελαφρώς υψηλότερο.  

Η ισότιμη συμμετοχή των Γυναικών με  μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στην πολιτική συνιστά ένα 

σημαντικό μέσο ενίσχυσης της Δημοκρατικής διακυβέρνησης και επιβάλλεται για 

λόγους αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με αυτή των ανδρών, παρεμποδίζει την 

αξιοποίηση του γυναικείου πληθυσμού  στο συνόλου της κοινωνικής εμπειρίας και δημιουργεί  

έλλειμμα Δημοκρατίας.   
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Διάγραμμα.5…συμμετοχή των Γυναικών στην Πολιτική ζωή 

7.5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

 

Κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας  ο στόχος ήταν η επισήμανση  και η 

υποστήριξη των  δικαιωμάτων  των γυναικών όπως εμφανίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

από το 1979, Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σήμερα αρκετά διπλάσιος από το μέσο όρο σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ενώ το ποσοστό των γυναικών στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ 

συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία  αλλά ωστόσο παραμένει χαμηλό και κρίνεται απαραίτητο για την 

επαρκή επιρροή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής να αυξηθεί πάνω από 30% με πρώτο 

παράδειγμα την Σουηδία .  

 

Διάγραμμα 6. 

 
Πηγή European commission 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο
 . 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

8.1. Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 

Δίνοντας τον ορισμό η ψυχολόγος Ειρήνη Ντάκου αναφέρει ότι  η σεξουαλική παρενόχληση, είναι 

ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο που προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια και 

παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Αποτελεί δε, ιδιαίτερα στους επαγγελματικούς 

χώρους, µία συχνή προσβολή εις βάρος των εργαζομένων συνήθως των Γυναικών. Υποστηρίζουν 

ότι η σεξουαλική παρενόχληση για δεκαετίες ήταν µία πραγματικότητα , την οποία η κοινωνία τη 

θεωρούσε «ταμπού». Στους χώρους της εργασίας το φαινόμενο αυτό είχε ως συνέπεια την 

στοχοποίηση των εργαζομένων Γυναικών, οι οποίες αφενός υφίσταντο µία άνιση μεταχείριση και 

αφετέρου φοβούμενες τον διασυρμό και την κοινωνική κατακραυγή, σιωπούσαν. 

Με άλλα λόγια ο γυναικείος ρόλος τους σαν µητέρες, σύζυγοι ή νοικοκυρές που εμπεριέχει τη 

σεξουαλικότητα στην εσωτερική του δομή µε την ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας 

μεταφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο .  

Συναφής φαίνεται να είναι και η έκφραση «γυναικείες δουλειές», που παραπέμπει σε 

χαμηλόβαθμες, βοηθητικές εργασίες. Με τον τρόπο αυτό η εξάρτηση της γυναίκας από τον άνδρα 

διατηρείται και αναπαράγεται και στον επαγγελματικό  χώρο . 

Σημαντικό ρόλο στην διατήρηση αυτών  των ρόλων φύλου αποτελούν τα μέσα  μαζικής 

ενημέρωσης, αφού μεταδίδουν και διατηρούν τα παραδοσιακά στερεότυπα φύλου. Ημίγυμνες 

γυναίκες ποζάρουν πάνω σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες ή σε άλλα καταναλωτικά προϊόντα και 

έτσι ο ρόλος των γυναικών καθίσταται  καθαρά διακοσμητικός με έντονο το στοιχείο της 

σεξουαλικότητας.  

Αυτές οι εικόνες έχουν μεγάλη σωρευτική δύναμη και δεν πρέπει να υποτιμώνται διότι 

επηρεάζουν ένα πλατύ κοινό διατηρώντας την πεποίθηση ότι η Γυναίκα δεν είναι ον με 

ικανότητες αλλά απλά το «ωραίο φύλο» ή σκεύος ηδονής.. 

 Οι Γυναίκες δέχονται μεγάλο πλήγμα στην αυτοπεποίθησή τους και στις ευκαιρίες για 

επαγγελματική αποκατάσταση, λόγω αυτών των διατηρούμενων ανισοτήτων με  συνέπεια να  

δημιουργούνται δυσκολίες στη δυνατότητά αξιοπρεπούς διαβίωσης, υποφέρουν σε μεγάλα 

ποσοστά από στρες, δεδομένα που συμβάλουν στην επιδείνωση των σχέσεων τους  με τους 

συναδέλφους και τους συντρόφους τους. 

Πηγή: http://www.psychology-athens.com/ 

8.2. Το δίκαιο της ισότητας. 

Η αρχή της ισότητας των δύο φύλων νομοθετήθηκε στην Ελλάδα µε το Σύνταγμα του 1975 και 

θεμελιώθηκε τη δεκαετία του 1980 µε την εισαγωγή σημαντικών και θεσμικών αλλαγών που 

διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως η αναθεώρηση του Οικογενειακού 

∆ικαίου και η εισαγωγή νέων Νόμων σχετικά µε την εξάλειψη των διακρίσεων στην ισότιμη 

εισαγωγή των γυναικών στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην απασχόληση και 

τις εργασιακές σχέσεις με το ισχύον ∆ίκαιο, που διασφαλίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης 

αντρών και γυναικών. (Παυλίδου 1989, , Χλέτσος 1988). 

Η έξοδος της γυναίκας στην εργασία και μάλιστα με ίσες απαιτήσεις, την γέμισαν με νέες 

υποχρεώσεις και της πρόσθεσαν δυσβάστακτο φορτίο και άγχος. Τα τελευταία χρόνια, η θέση των 

γυναικών στην αγορά εργασίας έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) 

http://www.psychology-athens.com/
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και καθίσταται σαφές  ότι επιβάλλεται η βελτίωση των προϋποθέσεων για την ισότητα των δύο 

φύλων στην αγορά εργασίας. Πετράκη-Κώττη 1985 

Ως μέλος της EE, η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες που υποστήριζαν 

την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία  και που  αφορούσαν στην ισότιμη 

αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, αλλά και την δυνατότητα  πρόσβασης στην εργασία, την 

επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη και την βαθμιαία 

εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην κοινωνική ασφάλιση. 

 

Εκτός από την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και τη 

βελτίωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στην διάρθρωση του εργασιακού περιβάλλοντος  που διαχωρίζει τα δύο φύλα, με κύριο 

χαρακτηριστικό την επιλεκτική παρουσία των γυναικών σε ορισμένα μόνο επαγγέλματα που 

χαρακτηρίζονται «γυναικεία» και την συμμετοχή τους σε θέσεις υψηλών βαθμίδων της 

επαγγελματικής ιεραρχίας καθώς και στον Ακαδημαϊκό χώρο . 

8.3.Το ισχύον νομικό καθεστώς στην Ελλάδα 

Η ποινικοποίηση της προσβολής του ατόμου δεν είναι απαραίτητη για την ομαλή κοινωνική 

συμβίωση των ανθρώπων  και για την προστασία των δικαιωμάτων τους αλλά δυστυχώς δεν 

υπάρχουν άλλες διατάξεις του ποινικού, εργατικού ή αστικού δικαίου που να προσφέρουν ένα 

ικανοποιητικό πλαίσιο προστασίας ώστε να µην χρειάζεται περαιτέρω ποινική κατοχύρωση . Η 

ανάλυση του παρόντος Νομικού καθεστώτος στην Ελλάδα αναδεικνύει την αναγκαιότητα 

ποινικής ρύθμισης και αναγνώρισης της συμπεριφοράς αυτής.  

8.4. Η κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης στην εργασία  

Στην Ελλάδα ο Ν.1414/84 αποτελεί σημείο αναφοράς για την προστασία της ισότητας των δύο 

φύλων, υποστηρίζουν οι Καρύδης- Βιδάλη (2001). Καθιερώνει και προστατεύει την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σχετικά µε την απασχόληση και την  επαγγελματική 

εκπαίδευση αλλά τις συνθήκες εργασίας διότι απαγορεύεται κάθε διάκριση που σχετίζεται με το 

φύλο του εργαζομένου και  αναφέρεται  στις συνθήκες εργασίας και την επαγγελματική τους 

εξέλιξη. Το άρθρο 12 του Νόμου αυτού ορίζει ότι ο εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις 

αυτού τιμωρείται µε πρόστιμο χωρίς να θίγονται οι ισχύουσες ποινικές διατάξεις που 

προβλέπονται σε άλλους Νόμους. 

Η σεξουαλική παρενόχληση, τονίζουν οι Παπαμιχαήλ -Σπυριδάκης (2004), όχι μόνο στον 

εργασιακό χώρο, αλλά και σε όλη την διάρκεια του βίου ενός ανθρώπου αντιμετωπίζεται από την 

Ελληνική Νομοθεσία επικουρικά  µε διατάξεις που βρίσκονται τόσο στον Αστικό Κώδικα (Α.Κ.) 

όσο και στον Ποινικό Κώδικα . 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης θίξει την προσωπικότητα του εργαζομένου η πράξη αυτή 

θεωρείται ότι  είναι παράνομη, αποτελεί κατάχρηση  εξουσίας και το άτομο µμπορεί να ζητήσει 

να καταδικαστεί ο  εργοδότης ή να λάβει αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ( άρθρα 281, 57, 59, 

914, 932 Α.Κ.),οφείλουμε όμως  να αναφέρουμε  ότι η σεξουαλική παρενόχληση σαν όρος 

απουσιάζει από το λεξιλόγιο του Νομοθέτη. 



 
52 

 

8.5.Η κατάχρηση δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ) 

Σημαντική θέση στο Νόμο των εργατικών διαφορών σύμφωνα με τους Παπαμιχαήλ- Σπυριδάκη, 

(2004) κατέχει το άρθρο 281 Α.Κ., το οποίο οριοθετεί την κατάχρηση δικαιώματος, προκειμένου 

να χαρακτηριστεί «παράνομη και καταχρηστική» μια καταγγελία  σύμβασης εργασίας από τον 

εργοδότη. Το παραπάνω άρθρο ορίζει ότι «η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν 

υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν, ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του 

δικαιώματος». 

8.6. Η θέση της ελληνικής Νομοθεσίας 

«Η Ελληνική Νομοθεσία δεν έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό υποθέσεων σεξισμού γιατί στο 

ποινικό πεδίο  ο σεξισμός αντιμετωπίζεται ως εξύβριση µε λόγο ή µε έργο (361 ΠΚ) ή ως 

προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 ΠΚ), ως ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας (343 

Π.Κ.). 

Συμπερασματικά:: 

 Η «εξύβριση» δεν μπορεί να συμπεριλάβει το σεξισμό στο βαθμό που τον περιορίζει σε 

προσβολή της τιμής του άλλου µε έργο ή µε λόγο. 

 Η προσβολή της «γενετήσιας αξιοπρέπειας» αναφέρεται και αυτή στο έννομο αγαθό της 

τιμής (Μανωλεδάκης, 1998), προστατεύει την αξιοπρέπεια στο πεδίο της γενετήσιας ζωής, 

αλλά προϋποθέτει βάναυση προσβολή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, δηλαδή µία 

ακραία συμπεριφορά (Μανωλεδάκης, 1996). 

 Η «ασέλγεια» αποτελεί κατάχρηση εξουσίας και είναι ένα ξεχωριστό ποινικό αδίκημα , 

που δε σχετίζεται απαραίτητα µε τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς προϋποθέτει την 

ύπαρξη από το δράστη Δημόσιο υπάλληλο τη διεξαγωγή ασελγούς πράξης (343 ΠΚ). Κ 

Στο πλαίσιο αυτό οι Παπαμιχαήλ- Σπυριδάκης, (2004) καταθέτουν πρόταση ποινικοποίησης της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, θεωρώντας ότι η ποινική αναγνώριση του 

προβλήματος θα κατοχύρωνε αποτελεσματικότερα τα δικαιώματα των θυμάτων και θα 

αποσαφήνιζε την ύπαρξη του όρου στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο». Κάκκαλης Π., Κουράκης Ν., 

Μαγγανάς Α., Φαρσεδάκης Ι., Ποινικός Κώδικας,( 1995), Τοµ. ΙΙ, Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη  

8.7. Η Νομοθεσία της Ε.Ε. (Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)  

(EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Βασικές Διατάξεις και παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συμφιλίωση οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής και της νομικής κατοχύρωσης για τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας 

που είναι :  

● Η Οδηγία 96/34/ΕΚ του 1996 σχετικά, με τη συμφωνία – πλαίσιο για τη γονική άδεια, που 

συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES. 

 ● H Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του 1992 σχετικά, με την εφαρμογή μέτρων, που αποβλέπουν στη 

βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 

εργαζομένων και για την ελάχιστη διάρκεια της άδειας μητρότητας  

● Η Οδηγία 97/81/ΕΚ για την εργασία μερικής απασχόλησης (1997)  
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● Η Οδηγία 93/104/ΕΚ, που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/34/ΕΚ για την οργάνωση του 

χρόνου εργασίας, που περιορίζει τον ανώτατο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας στις 48 ώρες (1993 και 

2000).  

● Οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ του 2000 για τη, διασφάλιση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης στο τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, για την καταπολέμηση των διακρίσεων 

λόγω φυλετικής καταγωγής καθώς και για λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

 ● Η Απόφαση του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2000 για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με 

την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών(2001-2005)  

● Το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, 

συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 σχετικά με την ισόρροπη 

συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. 9  

● Η Σύσταση του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τη φύλαξη των παιδιών  

● Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων της 19ης 

Δεκεμβρίου 1989 ( ίση πρόσβαση στην απασχόληση, την αμοιβή, τους όρους εργασίας, την 

κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση , την επαγγελματική κατάρτιση και την σταδιοδρομία)  

● Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης Δεκεμβρίου 2000 

(νομική, οικονομική και κοινωνική προστασία της οικογένειας, προστασία από απόλυση για λόγους 

μητρότητας, αμειβόμενη άδεια μητρότητας και γονική άδεια)  

● Οι στόχοι του Τέταρτου Προγράμματος Κοινοτικής Δράσης για την ισότητα ευκαιριών  

● Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης της 18ης Οκτωβρίου 1961( δικαιώματα ειδικής προστασίας 

εργαζομένων) 

 ● Η Σύσταση της 19ης Ιουνίου 1996 σχετικά, με το συνδυασμό οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής.( EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Document 32000Y0731(02)- 

32000Y0731(02). 

8.8. Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015) 

Η στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αντανακλά τη δέσμευση της Ε. 

Επιτροπής να αυξήσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της ισότητας των φύλων ( IP / 10/1149 

Η στρατηγική περιγράφει έξι τομείς προτεραιότητας: 

 ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και των ανδρών · 

 ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας · 

 ισότητα στη λήψη αποφάσεων · 

 την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα και τον τερματισμό της βίας λόγω φύλου · 

 προώθηση της ισότητας των φύλων πέραν της ΕΕ · 

 Προώθηση της πρόσβασης και συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της αγοράς εργασίας 

και συμβάλλοντας στη μείωση των μισθολογικών διαφορών και στη στήριξη της οικονομικής 

ανεξαρτησίας των γυναικών. 

 Προώθηση των γυναικών επιχειρηματιών και της συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη και την 

τεχνολογία, ιδίως στις θέσεις λήψης αποφάσεων. 

 Καταπολέμηση των στερεοτύπων όσον αφορά το φύλο στην επιλογή της σταδιοδρομίας και των 

επαγγελμάτων και προώθηση της διά βίου μάθησης. και 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1149_en.htm
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 Συνδυάστε την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή και προσφέρετε στήριξη στις εγκαταστάσεις 

παιδικής φροντίδας και στους φροντιστές εξαρτώμενων ατόμων. 

 Υποστήριξη της ένταξης των μεταναστριών στην απασχόληση.  

8.9.Ο Δείκτης της  Ισότητας των Φύλων 

«Η Συνθήκη της Ρώμης το 1957 με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. (Άρθρο 119 ΕΟΚ, 

τότε 141 ΕΚ, τώρα άρθρο 157 ΣΛΕΕ).  

«Η ισότητα των δύο φύλων στην ΕΕ αποτελεί μέρος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύει τις διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου 

του φύλου (άρθρο 21) και αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ισότητα των φύλων παντού και την ανάγκη 

θετικής δράσης (άρθρο 23)». 

«Ο Δείκτης Ισότητας των δύο Φύλων ασχολείται με την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και διερευνά την 

ισότητα στα κράτη της Ε.Ε. στους τομείς της εργασίας, του χρήματος, της γνώσης, του χρόνου, της 

εξουσίας και της υγείας επίσης μετρά τα κενά των φύλων μεταξύ γυναικών και ανδρών και θεωρεί ότι 

τα κενά που είναι εις βάρος είτε των γυναικών είτε των ανδρών είναι εξίσου προβληματικά. 

Οι έξι βασικοί τομείς, εργασία, χρήματα, γνώσεις, χρόνος, ισχύς και υγεία του Δείκτη Ισότητας των 

Φύλων, αποδίδουν βαθμολογία για τα κράτη της Ευρωπαϊκής κοινότητας μεταξύ 1 για ολική 

ανισότητα και 100 για πλήρη ισότητα».» 

 

«Στον τομέα της γνώσης που μετρά τις ανισότητες των φύλων στο εκπαιδευτικό επίπεδο 

Στον τομέα της εξουσίας ο οποίος μετρά την ισότητα των φύλων στις θέσεις λήψης αποφάσεων  

Στον τομέα της υγείας, που μετρά την ισότητα των φύλων στην υγεία, την υγιεινή συμπεριφορά και 

την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 
Στον τομέα του χρόνου, ο οποίος μετρά τις ανισότητες των φύλων στην κατανομή του χρόνου που 

αφιερώνεται στη φροντίδα και στην οικιακή εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες 
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«Στον τομέα των χρημάτων που μετρά την οικονομική κατάσταση των γυναικών και ανδρών 

«Στον τομέα εργασίας, ο οποίος μετράει το βαθμό στον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν 

ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας,  

 

8.10. Η Ελληνική οπισθοδρόμηση και ενίσχυση ανισοτήτων 

Στον Οικονομικό τομέα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που σε αυτή τη δεκαετία 

αύξησε την οικονομική ανισότητα αντρών και γυναικών αποτυπωμένη στην Μισθοδοσία τους 

ενώ ο πληθυσμός αντιμετωπίζει την φτώχεια , στην Ε.Ε. κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζει πολύ 

μικρότερο ποσοστό 

  

 
 



 
56 

 

 

Αλλαγές παρατηρούνται και στους τύπους των οικογενειών, κυριαρχεί η συμβατική οικογένεια 

παντρεμένων ζευγαριών με ή χωρίς παιδιά και ακολουθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες με 

επικρατέστερη μορφή αυτή της μητέρας με παιδιά  . 

Η γονική  εξάρτηση επίσης καθυστερεί επ’ αόριστο την ανεξαρτησία των ατόμων  και μπορεί  να 

ερμηνευτεί και ως οπισθοδρόμηση, που εμποδίζει κάθε δυνατότητα χειραφέτησης, μια 

αναχρονιστική νοοτροπία, που δύσκολα θα αλλάξει. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ελάχιστοι έχουν  πάει τα παιδιά τους σε ολοήμερο σχολείο 

και μόνο οι μισές Γυναίκες έχουν κάνει χρήση άδειας μητρότητας επίσηςπολύ λίγες κάνουν χρήση 

άδειας ανατροφής και το 28%  χρησιμοποιούν  ευέλικτο ωράριο. 

Αυτό όμως που αποτυπώνει την επαγγελματική ανασφάλεια των γυναικών είναι ότι  θεωρούν 

αρκετά πιθανό να χάσουν την κύρια απασχόλησή τους στους επόμενους έξι μήνες, ενώ μόνο το 

22%  θεωρούν πιθανό να βρουν μια δουλειά με παρόμοιο μισθό. 

8. 11. Γυναικείο Εργατικό δυναμικό 

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι σημαντικά 

χαμηλότερη από τη συμμετοχή των ανδρών, η οποία ανέρχεται σήμερα στο 75%. 
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Ποσοστά απασχόλησης γυναικών και ανδρών στην ΕΕ-28 (σε%) και το χάσμα μεταξύ των 

φύλων στο ποσοστό απασχόλησης, άτομα ηλικίας 20-64 ετών, τρίτο τρίμηνο 2013 

 
 

Ποσοστό απασχολούμενων γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση (σε%), 2012 

 

Πηγή: Eurostat, LFS 

 

Ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και ανδρών και μισθολογικές διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων και συνταξιοδοτικά κενά στην ΕΕ 

 

Πηγή :European Commission 
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8.12. το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων και το χάσμα των συντάξεων 

 

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι η διαφορά μισθών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών που εργάζονται  στην Ελλάδα αλλά στις χώρες την Ε.Ε. παραμένει ανεπηρέαστο κατά 

την Eurostat 

Το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των φύλων είναι πολύ υψηλό στην ΕΕ: 39% κατά μέσο όρο 

απαιτεί την αντιμετώπιση της απασχόλησης, και και τον επαναπροσδιορισμό των 

συνταξιοδοτικών πολιτικών. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή της Eurostat, η σημαντική μισθολογική διαφορά, μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, οφείλεται σε τέσσερις λόγους: 

 Στο γεγονός ότι οι διοικητικές θέσεις που αμείβονται καλύτερα καταλαμβάνονται κυρίως από 

άνδρες, οι οποίοι παίρνουν πιο συχνά προαγωγή από τις γυναίκες. 

  Οι γυναίκες έχουν καθήκοντα μη αμειβόμενης εργασίας , όπως το νοικοκυριό και η φροντίδα των 

παιδιών ή συγγενικών προσώπων σε μεγαλύτερη κλίμακα απ' ότι οι άνδρες.  

 Οι γυναίκες διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους συχνότερα, για τη φροντίδα των παιδιών ή των 

συγγενικών τους προσώπων και  αυτή η διακοπή έχει αντίκτυπο στις μελλοντικές τους αποδοχές 

και στο συνταξιοδοτικό. 

 Οι γυναίκες έχουν την τάση να εκπροσωπούνται σε τομείς όπως η διδασκαλία ή οι πωλήσεις που 

προσφέρουν χαμηλότερα ωρομίσθια. 

 Οι διακρίσεις στους μισθούς, που είναι παράνομες αλλά παρόλα αυτά ενισχύουν τη διαφορά 

μεταξύ των δύο φύλων και σ αυτόν τον τομέα. 

Πηγή: ΑΜΠΕ 

8.13.  Συμμετοχή  Γυναικών στα συμβούλια 

«Το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εισηγμένων στην αγορά 

εργασίας  εταιρειών, των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης αυξάνεται οι γυναίκες αντιπροσώπευαν 

ένα μικρό ποσοστό των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρόλο που τρία χρόνια νωρίτερα, 

όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θέσει το θέμα της υπό εκπροσώπησης των γυναικών στα 

ανώτατα διοικητικά συμβούλια.  

 

Πηγή Eurostat 
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Πηγή Eurostat 

8.14.Γυναικεία αυτοαπασχόληση. 

 

Ο νόμος βελτιώνει σημαντικά την προστασία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών και των 

συνεργατών συζύγων τους ή των συντρόφων συμβίωσης. Για παράδειγμα, λαμβάνουν επίδομα 

μητρότητας και άδεια τουλάχιστον 14 εβδομάδων, αν επιλέξουν να την λάβουν. Σε επίπεδο ΕΕ, 

αυτή είναι η πρώτη φορά που χορηγείται επίδομα μητρότητας στους αυτοαπασχολούμενους. 

Η διάταξη για την κοινωνική προστασία των συζύγων και των συντρόφων συμβίωσης αποτελεί  

σημαντική βελτίωση. Έχουν το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης και σύνταξη σε ισότιμη βάση με 

τους επίσημους αυτοαπασχολούμενους, εάν βέβαια το κράτος μέλος προσφέρει προστασία στους 

αυτοαπασχολούμενους. Αυτό βοηθά στην παροχή ισχυρότερου δικτύου κοινωνικής προστασίας 

και στην αποφυγή της φτώχειας των Γυναικών. 

8.15. Γονική άδεια 

Η οδηγία της ΕΕ για τη γονική άδεια ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη γονική άδεια βάσει 

συμφωνίας-πλαισίου που συνάπτεται μεταξύ των ευρωπαίων (Business Europe, UEAPME, CEEP 

και ETUC). Σύμφωνα με την οδηγία, οι άνδρες και οι γυναίκες εργαζόμενοι έχουν ατομικά 

δικαιώματα γονικής άδειας λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, επιτρέποντάς τους να φροντίζουν 

το παιδί για τουλάχιστον τέσσερις μήνες ( IP / 09/1854 ). 

 Στόχος είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι να ισορροπήσουν την επαγγελματική και οικογενειακή 

ζωή, προωθώντας ταυτόχρονα την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 

αγορά εργασίας. Για να ενθαρρυνθούν και οι γονείς να λαμβάνουν γονική άδεια, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία είναι ένας από τους τέσσερις μήνες να μην  είναι μεταβιβάσιμος, πράγμα που 

σημαίνει ότι εάν ο πατέρας δεν το ισχυριστεί, χάνεται. 

8.16. Άδεια μητρότητας 

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ περί εγκύων εργαζομένων , όλες οι γυναίκες στην ΕΕ έχουν 

το δικαίωμα άδειας μητρότητας τουλάχιστον 14 εβδομάδων και την προστασία από την 

απόλυση λόγω εγκυμοσύνης. Το 2008, η Επιτροπή πρότεινε να βελτιωθεί περαιτέρω η 

κατάσταση με μεγαλύτερη και καλύτερη άδεια μητρότητας ( IP / 08/1450 ). Η πρόταση της 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:en:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1854_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31992L0085
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1450_en.htm
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Επιτροπής,  η οποία θα αυξήσει το ελάχιστο δικαίωμα σε 18 εβδομάδες που καταβάλλονται 

τουλάχιστον στο επίπεδο των αμοιβών των ασθενών  

8.17. Παιδική μέριμνα στην ΕΕ 

Ένας σημαντικός παράγοντας της διαφοράς των αμοιβών είναι το βάρος της φροντίδας των 

παιδιών, που σηκώνουν οι Γυναίκες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τη στιγμή που οι άνδρες γίνονται 

πατέρες, αρχίζουν να εργάζονται περισσότερες ώρες αλλά  δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις 

γυναίκες. Όταν γίνονται μητέρες, είτε σταματούν να εργάζονται για μεγάλες  περιόδους ή 

εργάζονται με μερική απασχόληση ,συχνά χωρίς τη θέληση τους. 

Η εξασφάλιση κατάλληλης παροχής παιδικής μέριμνας αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την 

ισότητα ευκαιριών στην απασχόληση μεταξύ γυναικών και ανδρών.  Οι στόχοι αυτοί 

αναθεωρήθηκαν το 2013 ( MEMO / 13/490 ). 

 

Ποσοστό γυναικών στην κυβέρνηση και τα εθνικά κοινοβούλια στην ΕΕ 

 

 
 

8.18.Αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ 

Οι γυναίκες και τα κορίτσια που είναι θύματα βίας χρειάζονται την κατάλληλη υποστήριξη και 

προστασία, η οποία ενισχύεται από αποτελεσματικούς και αποτρεπτικούς νόμους. 

Η Επιτροπή θέσπισε τέτοιους νόμους:. 

 Τα θύματα βίας, και κυρίως η ενδοοικογενειακή βία, μπορούν σύντομα να βασίζονται στην 

προστασία σε επίπεδο ΕΕ.  Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας ( MEMO / 15/4465 ). 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-490_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4465_en.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ο
  

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

9.1. Έρευνα για Έμφυλες ανισότητες στην αγορά εργασίας 

 Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει για τον διαχωρισμό σε «γυναικεία» και «ανδρικά» 

επαγγέλματα, παρατηρείται ότι σήμερα έχουν εξαλειφθεί τα στερεοτυπικά πρότυπα αλλά 

σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται ενθαρρύνοντας το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 

στην αγορά εργασίας. 

 Σε έρευνα που έγινε στα δύο φύλα στο τι είναι καλύτερο τα δύο φύλα στην αγορά 

εργασίας και στο επιχειρηματικό τομέα, από την Focus Bari,2015 παρατηρήθηκαν τα εξής 

αποτελέσματα: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 

ΦΥΛΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ικανότητα 

επικοινωνίας 

  3% 30% 67% 

Διαχείριση σχέσεων 12% 25% 63% 

Ηγετικά προσόντα 33% 57% 10% 

Υπευθυνότητα 2% 37% 61% 

Χρήματα 32% 66% 2% 

Όραμα 9% 65% 25% 

Μόρφωση, 

κατάρτιση 

5% 77% 18% 

Διαχείριση κρίσεων 28% 37% 35% 

Αποφασιστικότητα 32% 42% 26% 

Στρατηγική σκέψη 34% 52% 14% 

Ικανότητα ανάληψης 

ευθυνών 

32% 59% 9% 

Προσήλωση στον 

στόχο 

16% 59% 25% 

ΠΗΓΉ:https://www.focusbari.gr/ 

Άλλη έρευνα που έγινε σε γυναίκες (έρευνα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, 2006) σχετικά με τις 

απόψεις των δύο φύλων για το ποια επαγγέλματα, αν είναι γυναικεία και ποια ανδρικά, ανέδειξε 

τα εξής αποτελέσματα: 

https://www.focusbari.gr/
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Αμιγώς ανδρικά επαγγέλματα : 

• Ηλεκτρολόγος (85%)  

• Ναυτικός (83%)  

• Οδηγός (63%)  

• Στρατιωτικός (63%)  

• Αγρότης (45%)  

• Αστυνομικός (42%) 

 Αμιγώς γυναικεία επαγγέλματα:  

• Βρεφονηπιοκόμος (82%)  

• Νηπιαγωγός (74%)  

• Γραμματέας (51%) 

Πηγή: «Η Επιχειρηματικότητα των Γυναικών στην Ελλάδα». Σύνοψη μελέτης ομάδας έργου του Κέντρου 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπό την αιγίδα του καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα, στα πλαίσια του 

προγράμματος ΙΙΙ Β ArchimedΙnterreg Β/WBC, www.unipi.gr/katsanevas/ 

arthra/.../76_epixeirimatikotita_gunaikwn.doc 

Σε έρευνα που έγινε στην Ελλάδα η γυναικεία επιχειρηματικότητα ανέρχεται μόλις στο 10-15% 

του συνόλου του Γυναικείου επιχειρείν αν και σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, υπολογίζεται να 

φτάνει το 20%. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν και διοικούνται από τους 

συζύγους τους ή αποτελούν οικογενειακή επιχείρηση. Οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι στην 

πλειοψηφία τους έγγαμες και οι επιχειρήσεις τους είναι μικρές έως πολύ μικρές, με μόνο το 3% 

των επιχειρήσεων να  απασχολεί  5-10 μισθωτούς και ποσοστό 21% των γυναικείων επιχειρήσεων 

δεν απασχολούν προσωπικό. Οι γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες για:  

• Την ανάγκη για ανεξαρτησία 

• Το ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

• Την ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης 

Μεγάλο ποσοστό των γυναικών επιλέγει μικρής κλίμακας παραδοσιακές επιχειρηματικές δράσεις, 

όπως:  

• Καθαριστήρια 

• Κομμωτήρια 

• Περίπτερα 

• Χαρτοβιβλιοπωλεία 

• Μικρά μπακάλικα 

• Ζαχαροπλαστεία 

• Εστιατόρια 

• Είδη ένδυσης 

• Είδη μόδας 

• Είδη επίπλου και διακόσμησης 

• Εργασίες φασόν από το σπίτι κυρίως για την παραγωγή ειδών ένδυσης 

• Τουριστικά καταλύματα 

• Βρεφονηπιακοί σταθμοί 

• Φαρμακεία 

 

Πηγή: «Η Επιχειρηματικότητα των Γυναικών στην Ελλάδα». Σύνοψη μελέτης ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς υπό την αιγίδα του καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα, στα πλαίσια του προγράμματος ΙΙΙ Β 

ArchimedΙnterreg Β/WBC, www.unipi.gr/katsanevas/ arthra/.../76_epixeirimatikotita_gunaikwn.doc  
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9.2.  Μισθολογικές ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα στην αγορά εργασίας 

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων αναλύεται σε σχέση με την θέση εργασίας και το 

επάγγελμα. Εάν ο μισθωτός ασκεί καθήκοντα σε θέσης ευθύνης, εάν εκτελεί υπερωρίες ή βάρδιες, 

αναμένεται και ο μισθός του να είναι προσαυξημένος εάν όμως έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου, 

κατέχει δηλαδή µια θέση υποβαθμισμένη, αναμένεται ο μισθός της να είναι μειωμένος. Βάσει 

ερευνών, οι άνδρες και οι γυναίκες που έχουν θέσεις ευθύνης αμείβονται παραπάνω από τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους αυτή την ανισότητα  καλύπτει στους χαμηλόμισθους η  

πραγματοποίηση υπερωριών που αποτελεί έναν παράγοντα αύξησης του μισθού, εξίσου για τα 

δύο φύλα όπως αναφέρεται  στην μελέτη των Καραμεσσίνη και Ιωακείμογλου "Προσδιοριστικοί 

παράγοντες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών" (2003).  

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο διαγράμματα που απεικονίζουν τις μισθολογικές ανισότητες 

μεταξύ των δύο φύλων στις υπηρεσίες και στην βιομηχανία: 

Ανάλυση μισθολογικού χάσματος ανδρών και γυναικών στις υπηρεσίες 

 

 

Πηγή: Μελέτη Καραμεσσίνη και Ιωακείμογλου "Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού 

χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών",(2003) 

Ανάλυση μισθολογικού χάσματος ανδρών και γυναικών στην βιομηχανία 

 

Πηγή: Μελέτη Καραμεσσίνη και Ιωακείμογλου "Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού 

χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών",(2003) 
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Σημαντική μισθολογική ανισότητα παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα και στις χώρες 

της Ε.Ε.. Αναλύοντας τα στοιχεία όπως τα κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, στην 

Ελλάδα το χάσμα είναι μεγαλύτερο σε ποσοστό 45,2% ενώ στις χώρες της Ε.Ε. κυμαίνεται στο 

41,1%.  

Όσον αφορά την μέση ωριαία αμοιβή των γυναικών στην Ευρώπη είναι κατά 16,3% χαμηλότερη 

από την αντίστοιχη των ανδρών, αυτό σημαίνει ότι, ετήσια, οι γυναίκες εργάζονται χωρίς αμοιβή 

59 ημέρες περισσότερες σε σχέση με τους άνδρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 2015,  

η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην Ελλάδα φτάνει το 15%.  

 Στην Ελλάδα, η διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων αντιπροσωπεύει το 

45,2%. Αυτό οφείλεται στο συνδυασμό των χαμηλότερων αμοιβών (27% με 37% στην Ε.Ε.), με 

τις λιγότερες ώρες αμειβόμενης εργασίας (9% με 28% στην Ε.Ε.) σε συνάρτηση με  χαμηλότερα 

ποσοστά συμμετοχής στον τομέα της εργασίας. 

Αυτή η διαφορά λαμβάνει υπόψη τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

στην αγορά εργασίας, οι οποίες είναι οι χαμηλότερες ωριαίες αποδοχές, λιγότερες ώρες εργασίας 

σε έμμισθες θέσεις εργασίας και χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, για παράδειγμα διακοπή 

σταδιοδρομίας για τη φροντίδα παιδιών ή συγγενικών προσώπων. Πηγή:  iefimerida.gr  

 

 

 

 

 

 

http://www.iefimerida.gr/news/233925/misthologiko-hasma-metaxy-andron-kai-gynaikon-stin-ellada-poy-ofeiletai#ixzz4zWogwV5n


 
65 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ο
 . 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

10.1. Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις κοινωνικές ανισότητες έγκειται στην ολοκληρωμένη 

προσέγγιση  της ισότητας των φύλων και την ανάπτυξη δυνατοτήτων εξάλειψης στερεοτυπικών 

αντιλήψεων και τη διαμόρφωση συμπεριφορών και στάσεων βασιζόμενων στην αρχή της 

διαφορετικότητας και ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των 

ατόμων. Η έρευνα έγινε με την χρήση ενός ερωτηματολογίου και η επεξεργασία των απαντήσεων 

έγινε με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 20. 

 10.2. Δομή του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Ανισότητες και κοινωνικά στερεότυπα στην γυναικεία εργασία 

στην Ελλάδα», χωρίστηκε σε ενότητες για την καλύτερη ανάλυσή του. 

 Η πρώτη ενότητα αποτελείται από τα Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, τον τόπο 

κατοικίας τους, όπου θα συνεκτιμηθεί η τοπική κουλτούρα της περιοχής που μεγάλωσαν και πόσο 

αυτή καθόρισε  τις μελλοντικές τους αποφάσεις, το εκπαιδευτικό τους  υπόβαθρο που 

αναζητήθηκε να είναι υψηλό για να μελετηθεί και σαν δείκτης αξιοπιστίας των ευρημάτων, αφού  

αξιολογεί την γενιά των γυναικών που αποφάσισαν να ακολουθούσουν παράλληλα με την 

οικογενειακή ζωή την διεκδίκηση θέσεων εργασίας ‘’αναλόγων προσόντων’’. 

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε ερωτήσεις για την  αλληλεπίδραση της δομής 

της οικογένειας που μεγάλωσαν με τις αποφάσεις και τις παροτρύνσεις των γονέων   που 

καθόρισαν μελλοντικές στάσεις ζωής αλά και ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις των ερωτηθέντων 

για το  ρόλο της γυναίκας στον επαγγελματικό στίβο προσέγγισε θέματα σχετικά με την 

διεκδίκηση ηγετικών θέσεων εργασίας και τα εμπόδια που συναντά στην καριέρα της.  

Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών με τις γυναίκες να 

υπερέχουν στο δείγμα ως περισσότερο προσεγγίσιμες στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

και τη συμμετοχή στην έρευνα και έτσι δόθηκε μια πλήρης εικόνα σχετικά με το φάσμα των 

στερεοτυπικών αντιλήψεων που επικρατούν σήμερα.  

Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και προσπάθεια μέσω των 

ερωτήσεων ανίχνευσης και ύπαρξης συναισθηματικής νοημοσύνης και εν συναίσθησης 

παράγοντες καθοριστικούς  στη διαμόρφωση και τη διεκδίκηση ρόλων. 

 

10.3. Αποτελέσματα έρευνας -Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 227 άτομα, ,(n=227), τα οποία στην πλειοψηφία τους 

είναι γυναίκες με ποσοστό 90.3% και άνδρες 9,7%. Οι ηλικίες που εξετάστηκαν είναι από 20 ετών 

έως 50+, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος άνηκε στην ηλικία των 30-40  ετών. Το δείγμα που 

εξετάστηκε στην συγκεκριμένη έρευνα κατοικεί  στην πλειοψηφία του   σε αστικές περιοχές, 

αξιοσημείωτο είναι ότι εξεταστήκαν  απόψεις ατόμων έγγαμων και άγαμων με ή χωρίς παιδιά με 

αξιόλογα συμπεράσματα.  
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Το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων είναι πολύ υψηλό, οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων εξειδίκευσης, με 

υψηλό δηλαδή μορφωτικό επίπεδο και κατά συνέπεια εξάγεται το συμπέρασμα  ότι οι απαντήσεις που 

θα δοθούν αντιστοιχούν σε αξιόλογα συμπεράσματα προς συζήτηση σχετικά με τις στερεοτυπικές 

αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό τους βίο. 

  

10.4.  Παρουσίαση αποτελεσμάτων των ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με τον ρόλο της Γυναίκας 

στην οικογένεια 

Ερευνώντας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τις ερωτήσεις για την θέση της Γυναίκας 

και τον ρόλο της στην οικογένεια, το ποσοστό του 46,5% μεγάλωσε σε δημοκρατική οικογένεια που 

και οι δύο γονείς είχαν συνεργασία στην ανατροφή των παιδιών, ενώ το 27,9% και  το 20,4% άνηκε 

σε πατριαρχική και μητριαρχική οικογένεια αντίστοιχα.  
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               Εικόνα.  Διάγραμμα πίτας σχετικά με την δομή της οικογένειας 

 

 

Εξετάζοντας την σχέση του φύλου και τις ερωτήσεις σχετικά με το «Τι πίστευαν οι γονείς σας για 

τα παιδιά τους», όπως θα παρουσιαστεί στον Πίνακα 1, παρατηρήθηκε ότι στην ερώτηση αν τα 

αγόρια πρέπει να σπουδάζουν κατά πλειοψηφία οι γυναίκες με ποσοστό 31,4% απάντησε ότι 

διαφωνεί απόλυτα ενώ εξίσου και οι άνδρες κατά 36,3% απάντησαν το ίδιο.  

Κάνοντας χρήση του τεστ χ2 ( Chi-square test), εξετάζοντας τις δύο κατηγορικές μεταβλητές 

φύλο και την ερώτηση σχετικά με το « αν τα αγόρια πρέπει να σπουδάζουν», παρατηρήθηκε μη 

στατιστική σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, άρα p-value>0.05. (x2=1,256, 

sig=0.869) Εξίσου, ίδια αποτελέσματα αντλήθηκαν και στην ανάλυση της ερώτησης με το αν ο 

προορισμός της Γυναίκας είναι να κάνει παιδιά  σε σχέση με το φύλο.  

Στην ερώτηση που σχετίζεται με το αν όλοι  πρέπει να σπουδάζουν, κατά πλειοψηφία οι γυναίκες 

με ποσοστό 52,4% απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα ενώ εξίσου και οι άνδρες κατά 40,9% 

απάντησαν το ίδιο. 

 Κάνοντας χρήση του τεστ χ2 ( Chi-square test), εξετάζοντας τις δύο κατηγορικές μεταβλητές 

φύλο και την ερώτηση σχετικά με το αν όλοι  πρέπει να σπουδάζουν, δεν υπήρξε στατιστική 

σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, άρα χ2=6,796, sig=0.147>0,05. 

 Μελετώντας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση << Να σπουδάζουν και τα 

κορίτσια αλλά ο προορισμός δεν αλλάζει>>, οι γυναίκες απάντησαν ότι διαφωνούν κατά 56,9% 

και οι άνδρες εξίσου με ποσοστό 72,7%.  
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Πίνακας 1- Chi-square test μεταξύ Φύλου και Τι πιστεύουν οι γονείς για τα   παιδιά τους 
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Ελέγχοντας την στατιστική σχέση του φύλου και της ερώτησης σχετικά « Να σπουδάζουν και τα 

κορίτσια αλλά ο προορισμός δεν αλλάζει», το τεστ χ2 έδειξε μη στατιστικά σημαντική σχέση με 

χ2= 5,4 και sig=0,249>0,05. Το 86,7% των γυναικών απάντησε ότι διαφωνεί σχετικά με την 

ερώτηση << Τις Γυναίκες τις εκμεταλλεύονται γι αυτό πρέπει να προστατεύονται>>, ενώ το 

95,4% των ανδρών έδωσε την ίδια απάντηση. Κάνοντας χρήση του τεστ χ2 ( Chi-square test), 

εξετάζοντας τις δύο κατηγορικές μεταβλητές φύλο και την ερώτηση σχετικά με το αν << Τις 

Γυναίκες τις εκμεταλλεύονται γι αυτό πρέπει να προστατεύονται>>, έδειξε μη στατιστικά 

σημαντική σχέση με χ2=2,7 και sig=0,609>0,05. Στην ερώτηση σχετικά με τον αν << Οι γυναίκες 

δεν είναι για βαριές δουλειές>>, οι γυναίκες κατά 598% απάντησαν ότι διαφωνούν ενώ 54,5% 

των ανδρών έδωσε την ίδια απάντηση. Κάνοντας χρήση του τεστ χ2 ( Chi-square test), 

εξετάζοντας τις δύο κατηγορικές μεταβλητές φύλο και την ερώτηση σχετικά με το αν << Οι 

γυναίκες δεν είναι για βαριές δουλειές>>,  έδειξε μη στατιστικά σημαντική σχέση με χ2=0,424 

και sig= 0,809>0,05. 

 

 

 

Μελετώντας την στατιστική σχέση του φύλου και της ερώτησης σχετικά με το ποια  κριτήρια 

επιλέγουν τον σύντροφο τους, παρατηρήθηκε στον Πίνακα 2, μη στατιστική σημαντική σχέση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αρχικά, θα εξεταστεί η σχέση της ερώτησης σχετικά με το κριτήριο 

μόρφωση και το φύλο, οι γυναίκες δήλωσαν ότι το 65,2% συμφωνεί ότι είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά κριτήρια στην επιλογή συντρόφου. Εξίσου και οι άνδρες δήλωσαν ότι το 77,3% το 
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θεωρούν ως το πιο σημαντικό κριτήριο. Κάνοντας χρήση του τεστ χ2 ( Chi-square test), 

εξετάζοντας τις δύο κατηγορικές μεταβλητές φύλο και την ερώτηση σχετικά με το αν << η 

μόρφωση είναι κριτήριο επιλογής συντρόφου>>, έδειξε μη στατιστικά σημαντική σχέση με 

χ2=4,029 και sig=0,133>0,05.  

Ενώ, η επαγγελματική καταξίωση του συντρόφου παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή αφού και 

οι γυναίκες και οι άνδρες απάντησαν ότι συμφωνούν, με ποσοστό 48,5% και 41% αντίστοιχα. 

Εντύπωση προκαλεί ότι και οι γυναίκες και οι άνδρες σε μεγάλα ποσοστά κυμάνθηκαν στην 

απάντηση ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με αυτό το κριτήριο, με ποσοστό 36,2% και 

45,4% αντίστοιχα. 

 Κάνοντας χρήση του τεστ χ2 ( Chi-square test), εξετάζοντας τις δύο κατηγορικές μεταβλητές 

φύλο και την ερώτηση σχετικά με το κριτήριο επαγγελματική καταξίωση, έδειξε μη στατιστικά 

σημαντική σχέση με χ2=0,724 και sig=0,696>0,05. Εξίσου και για το κριτήριο σχετικά με την 

οικονομική επιφάνεια σε σχέση με το φύλο και οι γυναίκες και οι άνδρες απάντησαν ότι ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν, με ποσοστό 45,5% και 50% αντίστοιχα.  

Το τεστ χ2 έδειξε μη στατιστικά σημαντική σχέση με χ2=0,218 και sig=0.897>0,05. Τέλος, το 

κριτήριο στην επιλογή συντρόφου, η δημιουργία οικογένειας και η ευγένεια και τα αισθήματα σε 

σχέση με το φύλο κάνοντας χρήση του τεστ χ2 έδειξε μη στατιστικά σημαντική σχέση, με 

χ2=1,935 ,sig= 0,380 και χ2= 0,221,  sig= 0,974 αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 2- Chi-square test μεταξύ Φύλου και Κριτήρια επιλογής συντρόφου 
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Αξιολογώντας ποιοι είναι οι ρόλοι των δυο φύλων στα πλαίσια της οικογένειας σε σχέση με το 

μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών και 

γυναικών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή 

απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

Συμπερασματικά, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέληξε ότι και οι δύο γονείς έχουν τον ρόλο τους 

μέσα στην οικογένεια, με ποσοστό 71,2%. Ενώ, διαφώνησαν με τις απόψεις σχετικά με το ότι ο 

πατέρας είναι η κεφαλή της οικογένειας και ότι η μητέρα πρέπει να μένει σπίτι για την ανατροφή 

των παιδιών, με ποσοστό 65% και 90,2% αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού σήμερα δεν ακολουθεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που υπήρχαν παλιότερα. 
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10.5.  Παρουσίαση αποτελεσμάτων των ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με τα κοινωνικά 

στερεότυπα για τα δύο φύλα  

Όσον αφορά τα κοινωνικά στερεότυπα που αντιμετωπίζουν και τα δύο φύλα, άνδρες και γυναίκες, 

<<μετρήθηκαν>> τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών στερεοτύπων σε μια σειρά ερωτήσεων που 

τέθηκε στο δείγμα που εξετάστηκε. Για την εύρεση της αξιοπιστίας των ερωτήσεων που αφορούν 

τον ρόλο των ανδρών και των γυναικών μέσα στην οικογένεια αλλά και στην κοινωνία, 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach's Alpha. Άρα εξετάζετε αν οι 11 ερωτήσεις είναι 

αξιόπιστες για να συνθέσουν μια κλίμακα που ερευνά τα κοινωνικά στερεότυπα και το κατά πόσο 

ισχύουν μέχρι σήμερα. Από τον πίνακα Reliability Statistics έχουμε ότι ο συντελεστής του 

Cronbach είναι ικανοποιητικός (0.774). Άρα οι 11 αυτές ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μία 

κλίμακα.  

     Πίνακας 3- Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach's Alpha κοινωνικών στερεοτύπων 

 

Τέλος από το πλαίσιο που δίνεται η μέση τιμή, η διακύμανση  και η τυπική απόκλιση καθώς και 

το πλήθος των ερωτήσεων που συνθέτουν την κλίμακα, συμπεραίνεται ότι η  μέση τιμή και των 

11 ερωτήσεων είναι mean=4. Άρα, παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες διαφωνούν με τα κοινωνικά 

στερεότυπα που επικρατούν ανάμεσα στα δύο φύλα. (1= Συμφωνώ, 2= Συμφωνώ απόλυτα, 3= 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=Διαφωνώ, 5= Διαφωνώ απόλυτα) 

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα, σχετικά με την επίδραση της οικογένειας στην κοινωνική ζωή 

των παιδιών, στην ερώτηση αν << Η οικογένεια και οι συγγενείς σας ενθάρρυναν να ασχοληθείτε 

με τα κοινά>>, η πλειοψηφία των ανδρών και γυναικών απάντησαν όχι ποτέ κατά 40,7%.  Ενώ, 

σχετικά με τις ερωτήσεις <<Να επιδιώξετε ένα επάγγελμα  με κύρος και ισχύ >> και <<Να 

επιδιώξετε οικογενειακή αποκατάσταση>>, το 36,7% και 35.8% αντίστοιχα απάντησε συχνά. To 

31.4% απάντησε συχνά στην ερώτηση σχετικά με το αν <<Να επιδιώξετε επάγγελμα που να 

μπορεί να συνδυασθεί με την δημιουργία οικογένειας>>. 
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Η οικογένεια δεν ενθαρρύνει την ασχολία με τα κοινά και την πολιτική σε ποσοστό που αγγίζει το 

80% προφανώς απογοητευμένη από την στήριξη της Πολιτείας και την χαμηλή εκπροσώπηση των 

Γυναικών, υπάρχει όμως και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό που ενθαρρύνει την 

συμμετοχή και όπως διαπιστώθηκε από την ποιοτική έρευνα στα στενά οικογενειακά  πλαίσια 

είχαν παράδοση ιδίως σε επαρχιακές πόλεις με ενασχόληση στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

Κάνοντας χρήση του τεστ Chi-square test (x2), ελέγχθηκε η σχέση του επιπέδου  εκπαίδευσης των 

ερωτηθέντων και της κοινωνικοποίησης που λάβανε από το σχολείο. Παρατηρήθηκε μη 

στατιστική σημαντική σχέση μεταξύ των δύο κατηγορικών μεταβλητών όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 4. Συμπερασματικά, οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. τείνουν ότι το επίπεδο κοινωνικοποίησης που 

λάβανε από το σχολείο είναι Συντηρητικό, με ποσοστό 41%, ενώ το 36,4% αυτών διαφωνεί  ότι 

ήταν προοδευτικό. Σημαντικό ενδιαφέρον δείχνουν ότι στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες 

διαφωνούν ότι το επίπεδο κοινωνικοποίησης που λάβανε από το σχολείο ήταν χωρίς ουσιαστικό 

ρόλο, με ποσοστό 68,6%. 
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Και η κατάληξη ακόμη και για αυτούς που ακόμη διστάζουν και αμφιταλαντεύονται σε συντριπτική 

πλειοψηφία αποφασίζουν να έχουν την αποκλειστική ευθύνη του μέλλοντος τους σε ποσοστό που 

πλησιάζει το 80% 
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Πίνακας 4- Chi-square test μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και επίπεδο             κοινωνικοποίησης που 

λάβανε από το σχολείο 
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10.6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων των ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με τον εργασιακό 

τομέα και τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες 

Μελετώντας τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα εργασίας 

και εξετάζοντας τον ρόλο της γυναίκας και τι  θα άρεσε περισσότερο για την κάθε γυναίκα να 

ακολουθήσει στην ζωή της, παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών προτιμάει να 

είναι εργαζόμενη μητέρα με πλήρη απασχόληση. Δηλαδή να έχει ενεργή δράση στην αγορά 

εργασίας και εξίσου να έχει και τον ρόλο της μητέρας, συνδυάζοντας ικανά και τους δύο ρόλους. 

Το 69,2% προτιμάει να έχει ενεργό ρόλο ως μητέρα και ως εργαζόμενη με πλήρη απασχόληση, 

που έρχεται σε αντίθεση με το 40,5% που επιλέγει να είναι μόνο νοικοκυρά και μητέρα. 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι σήμερα η γυναίκα έχει ενεργό ρόλο στην εργασία της 

ασχολείται με το αντικείμενο που έχει σπουδάσει, συνδυάζοντας την μητρότητα με τις συζυγικές 

της υποχρεώσεις στον ίδιο βαθμό. 
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Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ώστε να διεκδικήσουν μια θέση 

διευθυντικού στελέχους, βάσει των απαντήσεων των ερωτηθέντων οι πιθανότητες τείνουν υπέρ 

των ανδρών και λιγότερες προς τις γυναίκες. Το ποσοστό 52,4% διαφωνεί ότι η γυναίκα μπορεί 

να αντιμετωπίσει τις ευθύνες μιας διευθυντικής θέσης, ενώ το 46,3% θεωρεί πιο ικανούς τους 

άνδρες για αυτήν την θέση ηγέτη. Ενώ, το 29,1% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη ότι 

οι γυναίκες μπορούν να αναλάβουν μια διευθυντική θέση. Επίσης, μέσω της έρευνας προσπάθησε 

να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ <<ανδρικών>> και <<γυναικείων>> επαγγελμάτων. Όπως 

διαπιστώθηκε τα μεγαλύτερα ποσοστά κινήθηκαν στην απάντηση ότι δεν υπάρχουν ανδρικά και 

γυναικεία επαγγέλματα, ενώ σε επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγος και υδραυλικός θεωρήθηκαν 

ανδρικά στην πλειοψηφία τους. Τα υπόλοιπα επαγγέλματα όπως οδηγός, αστυνομικός, κοινωνικός 

λειτουργός και σύμβουλός επιχειρήσεων θεωρήθηκαν ότι μπορούν να εργαστούν και τα δύο φύλα 

ισάξια. 

Εικόνα 1- Διαχωρισμός σε «ανδρικό» ή «γυναικείο» το επάγγελμα του   Ηλεκτρολόγου 

 
 

 



 
84 

 

Εικόνα 3- Διαχωρισμός σε «ανδρικό» ή «γυναικείο» το επάγγελμα του   Υδραυλικού 

 

Εικόνα 4- Διαχωρισμός σε «ανδρικό» ή «γυναικείο» επάγγελμα του Σύμβουλου επιχειρήσεων 

 

Εικόνα 5- Διαχωρισμός σε <<ανδρικό>> ή <<γυναικείο>> το επάγγελμα του   Αστυνομικού 

 

Κάνοντας χρήση του Chi-square test, ελέγχοντας την στατιστική σχέση του φύλου με την 

ερώτηση σχετικά με τον αν  << Είχατε ή έχετε ενεργή συμμετοχή σε οργανώσεις ή κόμματα>>,  
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παρατηρήθηκε μη σημαντική στατιστική σχέση μεταξύ τους. Συμπερασματικά, οι γυναίκες σε 

μεγάλο ποσοστό δεν συμμετείχαν σε κάποια οργάνωση ποτέ, ενώ οι άνδρες έχουν συμμετάσχει σε 

κοινωνικές οργανώσεις ή πολιτικά κόμματα. 

Πίνακας 5- Chi-square test μεταξύ φύλου και συμμετοχής σε οργανώσεις ή κόμματα 
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Τέλος, ερευνήθηκε η αξιοπιστία των ερωτήσεων όσον αφορά τον περιορισμό των γυναικών σε 

θέσεις εξουσίας από τους εργοδότες και σε ποιους λόγους οφείλεται. Για την εύρεση της 

αξιοπιστίας των ερωτήσεων που αφορούν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν οι 

Γυναίκες στην διεκδίκηση ηγετικών θέσεων εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

Cronbach's Alpha.  

Άρα εξετάζετε αν οι 13 ερωτήσεις είναι αξιόπιστες για να συνθέσουν μια κλίμακα που ερευνά τα 

εργασιακά στερεότυπα και το κατά πόσο ισχύουν μέχρι σήμερα. Από τον πίνακα Reliability 

Statistics διαπιστώνεται ότι ο συντελεστής του Cronbach είναι ικανοποιητικός (0.633). Άρα οι 18 

αυτές ερωτήσεις συνθέτουν μια ελάχιστα ικανοποιητική  κλίμακα.  

Πίνακας 6- Συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach's Alpha εργασιακών στερεοτύπων απέναντι στις 

Γυναίκες στην διεκδίκηση ηγετικών θέσεων 

 

Τέλος από το πλαίσιο που δίνεται η μέση τιμή, η διακύμανση  και η τυπική απόκλιση της 

κλίμακας καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων που συνθέτουν την κλίμακα, συμπεραίνεται ότι η  
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μέση τιμή και των 18 ερωτήσεων είναι mean=57.07. Άρα, παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν με τα εργασιακά στερεότυπα που επικρατούν ανάμεσα στα δύο φύλα 

στην διεκδίκηση των ηγετικών θέσεων. (1= Συμφωνώ, 2= Συμφωνώ απόλυτα, 3= Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ, 4=Διαφωνώ, 5= Διαφωνώ απόλυτα) 

Εικόνα 7.υπαρχουν στερεότυπα στην εργασία; 

 

 

Εικόνα 8. 

 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 8.μεγάλο μέρος των ερωτώμενων του δείγματος συμφωνούν ότι οι 

γυναίκες πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια έναντι των συναδέλφων τους ανδρών για 

να αποδείξουν την αξία τους, με τον παράγοντα φύλο να γέρνει υπέρ των ανδρών στις ευκαιρίες 

για προαγωγή. Εικόνα 9. 
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Εικόνα 9. 

 

Συμφωνούν σε μεγάλο ποσοστό ότι οι άνδρες προϊστάμενοι δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στους 

άνδρες εργαζόμενους αναφορικά με τον καταμερισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων(εικόνα 

10.)με μάλλον θετική γνώμη υπέρ του υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου των Γυναικών. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι παρόλη τη δυνατότητα τους οι Γυναίκες διακατέχονται από 

υψηλό επίπεδο αμφιθυμίας αναφορικά με τις ικανότητες τους, οι Έμφυλες ανισότητες 

εξακολουθούν να είναι ακόμα παρούσες στερώντας ένα μεγάλο μερίδιο αυτοπεποίθησης των 

Γυναικών για την ισότητα αξιών του Κοινωνικού τους φύλου. 

Εικόνα 10 
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Εικόνα 11. 

Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» είναι μάλλον άγνωστη ορολογία για τους περισσοτέρους 

ερωτώμενους του δείγματός και ένα από τα σημεία που εστίαζαν κατά την διεξαγωγή της 

πιλοτικής έρευνας, όπου ζητούσαν   επίμονα διευκρινήσεις για τον όρο(εικόνα 11.),ευθύνη για 

αυτό μπορεί να αποδοθεί στο συντηρητικό μοντέλο του εκπαιδευτικού συστήματος που 

διαχωρίζει τα κοινωνικά φύλα και τα εξισώνει με τα βιολογικά. Το φαινόμενο όμως της 

σεξουαλικής παρενόχλησης συγκεντρώνει τις θετικές ψήφους των περισσοτέρων Γυναικών με την 

πεποίθηση ότι παρατηρείται ευρέως σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους τόσο του ιδιωτικού 

όσο και του Δημόσιου τομέα, εκφράζεται δε η πεποίθηση ότι οι εργοδότες δεν επιθυμούν σε 

καμία περίπτωση την απόδοση διάστασης και δημοσιοποίησης τέτοιων θεμάτων δεν λαμβάνεται 

όμως και καμία μέριμνα για τον περιορισμό ή την αντιμετώπισή του φαινομένου ούτε και από την 

Ελληνική Νομοθεσία και έτσι δεν υφίσταται προστασία των Γυναικών.(εικόνα 12,13)    

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 Εικόνα 12                                                                                     Εικόνα 13. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  11
ο
  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (ποιοτική ανάλυση δεδομένων) 

11.1. Συνεντεύξεις Γυναικών σχετικά με την εργασιακή τους ανέλιξη 

Οι συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν είναι ενδεικτικές της επικρατούσας κατάστασης στους 

εργασιακούς χώρους. Επιλέχθηκαν τρεις Γυναίκες με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο με σκοπό να 

επέλθει αφενός μεν θεωρητικός κορεσμός και αφετέρου να εξεταστούν όλες οι πτυχές των 

δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον δρόμο προς την κορυφή. Οι Γυναίκες 

αυτές αντιμετώπισαν την επαγγελματική τους αποκατάσταση από άλλο πρίσμα η κάθε μία ,σε ότι 

αφόρα το  διπλό ρόλο της γυναίκας και τον συνδυασμό του με την μητρότητα και την δημιουργία 

οικογένειας 

11.2. Βιωματική περίπτωση  1
η
  

Η Β.Κ Παιδί πολυμελούς οικογένειας της ελληνικής ορεινής Επαρχίας και το μοναδικό κορίτσι 

μέσα σε δύο αγόρια, τελειώνοντας την βασική εκπαίδευση στο χωριό της, αποφασίστηκε  να 

φύγει  «για την πρωτεύουσα» καθώς η Δημοκρατική δομή της οικογένειας της  … (θεωρεί ότι 

είχε)… ήθελε να βοηθήσει όλα της τα παιδιά να σπουδάσουν για να «φάνε ένα κομμάτι ψωμί» 

όταν αυτοί…(οι γονείς)…δεν θα ήταν στην ζωή.  

Τα τελευταία χρόνια είναι Διευθύντρια Σχολής επαγγελματικής κατάρτισης σε Μεγάλο Δημόσιο 

Νοσοκομείο .Ξεκίνησε τις σπουδές της από το ΤΕΙ Νοσηλευτικής και διορίστηκε σε  Νοσοκομείο 

Ειδικών παθήσεων. 

 Μετά από κάποια χρόνια, αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να πάρει σοβαρές αποφάσεις για την εξέλιξή 

της υπό την πίεση του ανταγωνισμού αλλά και αποφάσεις που θ αφορούσαν αυτή την φορά την 

προσωπική της ζωή . 

Αποφασίστηκε η συνεχιζόμενη κατάρτιση  και εξειδίκευση απαραίτητη για  την επαγγελματική 

της εξέλιξη αλλάζοντας όμως το αντικείμενο ενασχόλησης και στράφηκε στην εκπαίδευση, 

αφήνοντας αρχικά πίσω την δημιουργία οικογένειας. 

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ: 

 Ανωτερότητα αντρών στον χώρο εργασίας , Προτίμηση ευπαρουσίαστων ατόμων 

χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις Ηλικιακός ρατσισμός εις βάρος ατόμων >40 ετών 

….ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ? 

Στο χώρο μας δεν υπάρχουν, εμφανή τουλάχιστον, τέτοια φαινόμενα … 

Σε Δημόσια κλασικά Εκπαιδευτήρια όμως ίσως και να υπάρχει προτίμηση για άνδρα στη θέση 

Διευθυντή . 

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ: 

 Ανισότητα ευκαιριών υπέρ των αντρών στον εργασιακό τομέα  Διάκριση σε  αντρικά 

και γυναικεία επαγγέλματα?  
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Σίγουρα υπάρχει ,κυρίως στον Ιδιωτικό τομέα, ένας ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου θα 

προτιμήσει ένα άνδρα …έχει λιγότερες απουσίες λόγω οικογένειας και εργάζεται περισσότερο 

σε αντίξοες συνθήκες 

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ: 

 Ανωτερότητα αντρών στον χώρο εργασίας , επειδή είναι καλύτεροι από τις γυναίκες 

στη λήψη αποφάσεων ,είναι επιθετικοί και δυνατοί και άρα μπορεί να επιτύχουν 

περισσότερα οφέλη για την υπηρεσία στην οποία εργάζονται μέσα στα πλαίσια του 

σύγχρονου σκληρού ανταγωνισμού σε σύγκριση με μια γυναίκα? 

Θεωρώ ότι ισχύει αυτό ,ένας άνδρας είναι λιγότερο συναισθηματικός και επιβάλλεται πιο 

εύκολα,… έχουν άλλες τακτικές προσέγγισης οι άνδρες… 

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ : 

 Οι γυναίκες αποδίδουν καλύτερα σε θέσεις λιγότερο απαιτητικές ,ανήκουν 

περισσότερο στην οικογένεια, παρασύρονται από το συναίσθημα για τη λήψη μιας 

απόφασης και είναι λιγότερο αφοσιωμένες  στην εργασία σε σχέση με τον άντρα?. 

Όχι δεν πιστεύω ότι δεν είναι αφοσιωμένες στο καθήκον τους ,απλά βάζουν προτεραιότητες 

…Τα παιδιά τους είναι μια από αυτές. 

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ : 

 Είναι καλύτερα οι γυναίκες να προσλαμβάνονται στο δημόσιο γιατί οι επιχειρήσεις 

δεν αντέχουν τις πολλαπλές άδειες μητρότητας που δικαιούνται ενώ σε θέματα 

τεχνολογίας και πληροφορικής οι άντρες είναι πιο αποτελεσματικοί από τις γυναίκες 

και προτιμώνται στον ιδιωτικό τομέα? 

Ναι, νομίζω ότι κινδυνεύουν λιγότερο από μια απόλυση και γι αυτό το προτιμούν… επίσης 

έχουν άλλα προνόμια που στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν 

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ : 

  Προτιμώνται  ευπαρουσίαστα άτομα χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις ,γυναίκες  

που δεν έχουν παιδιά ενώ αποκλείονται από την εργασία οι  πολύτεκνες μητέρες αλλά 

και οι μεγαλύτερης ηλικίας Γυναίκες?. 

Ναι συμβαίνει όντως ,σας ξαναλέω ,στον Ιδιωτικό τομέα, το Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να 

καλύψει ιδιαιτερότητες και να καταρτίσει προγράμματα προστασίας της μητρότητας και της 

οικογένειας ,κατ’ επέκταση και της πολύτεκνης οικογένειας .  

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ: 

 Ανισότητα ευκαιριών ανέλιξης και κατάρτισης υπέρ των αντρών  επαγγέλματα ή 

εργασίες στις οποίες μια γυναίκα αδυνατεί να αποδώσει όσο ένας άντρας ή  δεν 

ταιριάζουν στη φύση της γυναίκας ?Εν κατακλείδι πιστεύεται ότι υπάρχουν  αντρικά 

ή γυναικεία επαγγέλματα? 
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Βεβαίως υπάρχει διαχωρισμός Αντρικών και Γυναικείων επαγγελμάτων, σε μικρότερη 

κλίμακα βέβαια από ότι στο παρελθόν, παράδειγμα η θέση γραμματέως αρχικά ήταν 

γυναικείος χώρος ,στις μέρες μας εκπροσωπείται επάξια και από τα δύο φύλα, ενώ αυτά που 

απαιτούν χειρωνακτική δύναμη ή επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγου ,υψηλής επικινδυνότητας 

δηλαδή, δεν συναντάς γυναίκες καθόλου. 

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΥΤΕ ΟΤΙ: 

 Η γυναίκα «υποχρεώνεται» να διαλέξει μεταξύ οικογένειας ,μητρότητας και εργασίας 

κυρίως στον ιδιωτικό τομέα? 

Δεν υποχρεώνεται κατ’ ανάγκην αν  έχει όμως την δυνατότητα για να μην υποπέσει στην 

ανεργία μπορεί να προτιμήσει μειωμένο ωράριο για να φροντίζει τα παιδιά της η οποιαδήποτε 

άλλη μορφή ευέλικτης εργασίας. 

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΥΤΕ ΟΤΙ: 

 Η Γυναίκα «Αναγκάζεται» να ανέχεται  διακρίσεις όπως  μικρότερο μισθός λιγότερες 

ώρες εργασίας και ταυτόχρονα έχει ενοχικά συναισθήματα? 

Αναγκάζεται!.. δεν ξέρω ,ίσως και να την βολεύει μερικές φορές …ξέρετε, διπλός ρόλος μάλλον 

τριπλός… σύζυγος –μητέρα- εργαζόμενη.. όλη την ημέρα στο τρέξιμο …που να προλάβεις πια… 

απάντησε σκεπτική η Κυρία Β.Κ. 

 γνωρίζετε  το  «φαινόμενο της γυάλινης οροφής»? υφίσταται? πείτε προσωπική 

εμπειρία . 

Α, βέβαια ..τα υποτιθέμενα εμπόδια της εξέλιξης των Γυναικών …είσαι μητέρα ?δεν μπορείς να 

γίνεις Διευθυντής.. πολλές Γυναίκες καριέρας απαρνήθηκαν την οικογένεια για να είναι 

καριερίστες  ή την έκαναν πολύ αργά …μη με ρωτάτε αν αξίζει τον κόπο, δεν μπορώ να σας 

απαντήσω ,γιατί δεν έχω βρει την απάντηση.. Δεν είναι λίγες οι φορές που αισθάνομαι την 

μοναξιά του σχοινοβάτη.. δεν ξέρω τελικά αν άξιζε τον κόπο… 

 Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΥΤΕ ΟΤΙ: 

 Η σεξουαλική παρενόχληση υφίσταται στον επαγγελματικό τομέα?      Για τη γυναίκα 

μπορεί να είναι τραυματική αξεπέραστη εμπειρία , χωρίς δικαίωση ? 

Ναι υφίσταται παντού και κυρίως σε επαγγέλματα προβολής ,όπως της τηλεόρασης, ασυζήτητα 

είναι τραυματική εμπειρία αρκεί να σκάφθηκε ότι οι περισσότερες δεν δημοσιοποιούνται 

εκφράζει την βαθιά πεποίθηση της Γυναίκας ότι στιγματίζεται.. Τι είδους δικαίωση να έχει; 

οικονομική? ηθική; ,όχι δεν δικαιώνεται. 

Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΥΤΕ ΟΤΙ: 

 Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις  που ανέφεραν σεξιστική  παρενόχληση με 

πολλαπλούς τρόπους ,καταγγέλθηκε και αν ναι δικαιώθηκαν ? 

Ούτε καταγγέλθηκαν ,ούτε δικαιώθηκαν, τις περισσότερες φορές αν αντιδράσουν ή απολύονται η 

εξαναγκάζονται σε παραίτηση 
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Ερώτηση: ΠΙΣΤΕΥΕΥΤΕ ΟΤΙ: 

 Νιώθει απροστάτευτη και πρέπει να  τρέχει  σε δικηγόρους να βρει το δίκιο της» 

Είναι απογοητευμένη από αστυνομία και δικηγόρους που την αποθαρρύνουν στην 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων  της? 

Ερώτηση: ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ: 

 Χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή  των γυναικών σε όλους τους τομείς και σε θέσεις 

λήψης απόφασης και ευθύνης ? Σε αλλαγή νοοτροπίας και status quo ? 

Όχι δεν χρειάζονται περισσότερη προβολή ,αλλαγή νοοτροπίας χρειάζονται και αγώνες για την 

εξάλειψη των ανισοτήτων, το  καθεστώς ναι πρέπει να αλλάξει αλλά και πάλι θα τονίσω ,μέσα 

από τις δικές μας εσωτερικές αλλαγές  

 Μεγαλύτερη και πιο εποικοδομητική επιμόρφωση των γυναικών όπου θα 

αποδίδονται κίνητρα και παροτρύνσεις  μέσα από επαγγελματικούς χώρους και  

εργοδοσίες? 

Η πνευματική καλλιέργεια των Γυναικών και η άρτια εκπαίδευση είναι δεδομένη, τα  στερεότυπα 

πρέπει να αλλάξουν. Τα κίνητρα των εργοδοτών μόνο μέσα από τις Νομοθετικές ρυθμίσεις του 

κράτους μπορούν να αλλάξουν; 

στρατηγικές αποφάσεις του κράτους με κατάλληλη Νομοθεσία? 

Αυτό ακριβώς! 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ…………………………. πείτε μας την γνώμη σας 

Οι νέοι άνδρες παρουσιάζουν μια μοντέρνα και Δημοκρατική άποψη περί ισότητας των δύο 

φύλων και εξάλειψη των ανισοτήτων .Αυτό δεν υφίσταται στην πραγματικότητα,  οι στερεότυπες 

αντιλήψεις δεν εξαλείφονται εύκολα, θέλει δουλειά, από την οικογένεια αρχικά και κυρίως μέσα 

από το σχολείο και την εκπαίδευση. 

11.2.1.Σχολιασμός 1ης Βιωματικής περίπτωσης: 

Η Κυρία Β.Κ η οποία επέλεξε τον δρόμο της εξέλιξης και της αξιοποίησης των σπουδών της 

εξακολουθεί ουσιαστικά να πιστεύει ότι οι κοινωνικές ανισότητες υφίσταται και στις μέρες μας 

στον εργασιακό τομέα, τονίζοντας απλά ότι το Δημόσιο είναι προστατευμένος χώρος λόγω του 

κρατικού ελέγχου που υποστηρίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία αλλά και με τον παρεμβατικό 

ρόλο των εργατικών συνδικάτων και οι κοινωνικές η εργασιακές ανισότητες  υφίσταται 

περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το γεγονός όμως δηλώνει ότι στην ελεύθερη αγορά ο 

ανταγωνισμός που δημιουργείται είναι λόγω της ηγετικής κυριαρχίας των ανδρών και των  

έμφυλων ανισοτήτων που ενώ φαινομενικά δεν προβάλλονται στο Ελληνικό γίγνεσθαι 

εξακολουθούν να παραμένουν ενεργά και αυτό επιβεβαιώνεται με το ποσοστό των Γυναικών που 

κατέχουν θέσεις εξουσίας.. 
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Αναφορικά με την δημιουργία οικογένειας που άφησε σε θέση αναμονής, αναφέρει αρχικά ότι η 

έλλειψη χρόνου δεν της επέτρεψε να σκεφτεί κι από την άλλη οι άνδρες και η οικογένεια είναι 

ανασταλτικοί παράγοντες δεν σου επιτρέπουν την εξέλιξη 

10.3.  2
η
 Βιωματική περίπτωση   

Η Γυναίκα που παραχώρησε την δεύτερη συνέντευξη ονομάζεται Β.Τ., ηλικίας 58 ετών, ζει στον 

Νομό Ηλείας είναι έγγαμη και έχει δύο ενήλικα παιδιά.  Ανήκει σε μονογονεϊκή  οικογένεια λόγω 

θανάτου του πατέρα, η οποία ήταν τετραμελής. Σπούδασε Νοσηλευτική στο ΤΕΙ Πάτρας και 

διορίστηκε ως Νοσηλεύτρια σε Δημόσιο Νοσοκομείο της Περιφέρειας στο οποίο εργάζεται πολλά 

χρόνια όπου και εξελίχθηκε ιεραρχικά και σήμερα είναι  προϊσταμένη του τμήματος 

Χειρουργικής. 

.ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ; 

Ανωτερότητα αντρών στον χώρο εργασίας , Προτίμηση ευπαρουσίαστων ατόμων χωρίς οικογενειακές 

υποχρεώσεις Ηλικιακός ρατσισμός εις βάρος ατόμων >40 ετών ….ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; 

Δεν υπάρχουν διακρίσεις σε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα στον χώρο εργασίας μας, ούτε 

ηλικιακές διακρίσεις, κατά πλειοψηφία βέβαια στον τομέα της Νοσηλευτικής εργάζονται γυναίκες. 

Σήμερα δεν επικρατούν στερεοτυπικές αντιλήψεις κυρίως σε ηγετικές θέσεις, οι γυναίκες και οι 

άνδρες έχουν ισότιμους  ρόλους και ο διαχωρισμός τους γίνεται με τα μορφωτικά κριτήρια 

Υπάρχει ανισότητα ευκαιριών υπέρ των αντρών στον εργασιακό τομέα  Διάκριση σε  

αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα;  

«Οι πεποιθήσεις και τα θέλω των γυναικών εξαρτώνται από το οικογενειακό περιβάλλον που 

μεγάλωσαν και τα πρότυπα που έχουν. Οι γυναίκες μπορούν σήμερα να συνδυάσουν οικογένεια και 

εργασία αφού οι ευθύνες έχουν μοιραστεί εξίσου με τους συζύγους. 

ανάλογα με τα πρότυπα που έχει μεγαλώσει η κάθε γυναίκα και τις διεκδικήσεις που επιθυμεί να 

κάνει στην ζωή της,  

επίσης πρόσθεσε ότι : 

στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο σκληρά τα πράγματα περιορίζονται οι γυναίκες μητέρες λόγω του 

ανταγωνισμού αλλά γίνεται μια κατανομή στις θέσεις εργασίας ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο. 

Κερδίζει ο καλύτερος».  

Θεωρεί ότι:  

«σε ένα βαθμό επικρατεί το φαινόμενο της γυάλινης οροφής και ότι στην σημερινή εποχή μέσω των 

νεότερων γενεών πρέπει να επαλειφθεί γιατί οι ρόλοι είναι όμοιοι χωρίς διαφορές». 

Σχετικά με την ανωτερότητα των ανδρών στον χώρο εργασίας επειδή είναι καλύτεροι από 

τις γυναίκες στη λήψη αποφάσεων ,είναι επιθετικοί και δυνατοί και άρα μπορεί να επιτύχουν 

περισσότερα οφέλη για την υπηρεσία στην οποία εργάζονται μέσα στα πλαίσια του 

σύγχρονου σκληρού ανταγωνισμού σε σύγκριση με μια γυναίκα, η απάντησή της ήταν 

αρνητική.  
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Στην ερώτηση σχετικά με το ότι  οι γυναίκες αποδίδουν καλύτερα σε θέσεις λιγότερο 

απαιτητικές ,ανήκουν περισσότερο στην οικογένεια, παρασύρονται από το συναίσθημα για 

τη λήψη μιας απόφασης και είναι λιγότερο αφοσιωμένες  στην εργασία σε σχέση με τον 

άντρα, η απάντηση της εξαρτήθηκε από διάφορα κριτήρια. Τόνισε ότι  

«Οι πεποιθήσεις και τα θέλω των γυναικών εξαρτώνται ανάλογα με το οικογενειακό περιβάλλον 

που μεγάλωσαν και τα πρότυπα που έχουν» 

Υποστήριξε ότι: 

«Οι γυναίκες μπορούν σήμερα να συνδυάσουν οικογένεια και εργασία αφού οι ευθύνες έχουν 

μοιραστεί εξ ίσου με τους συζύγους». 

 Εν συνεχεία δόθηκαν απαντήσεις σε θέματα όπως σχετικά με την ανισότητα ευκαιριών 

ανέλιξης και κατάρτισης υπέρ των αντρών  σε επαγγέλματα ή εργασίες στις οποίες μια 

γυναίκα αδυνατεί να αποδώσει όσο ένας άντρας ή   δεν ταιριάζουν στη φύση της γυναίκας 

αλλά και στην ερώτηση με το αν η γυναίκα «υποχρεώνεται» να διαλέξει μεταξύ οικογένειας 

,μητρότητας και εργασίας κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Η απάντηση σχετικά με τα 

παραπάνω θέματα πάλι κινήθηκε : 

«ανάλογα με τα πρότυπα που έχει μεγαλώσει η κάθε γυναίκα και τις διεκδικήσεις που επιθυμεί να 

κάνει στην ζωή της» Τέλος η προσωπικής της άποψη είναι ότι 

«σήμερα πρέπει να καταπολεμηθούν οι ανισότητες ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και πρέπει να 

ακολουθηθούν δρόμοι ώστε να υποστηρίζονται οι εργαζόμενες μητέρες και να τους δίνονται 

δικαιώματα ώστε να εργάζονται σε ηγετικές θέσεις, αφού ποια το μορφωτικό τους επίπεδο είναι 

αρκετά υψηλό». 

11.3.1 Βιωματική Ανάλυση 2
ης

  περίπτωση : 

Η Κυρία Β.Τ. προσπαθεί να διαχειριστεί τον διπλό ρόλο που επέλεξε ,κινείται όμως στον 

προστατευμένο χώρο του Δημοσίου και λόγω των οικογενειακών της επιλογών αποπνέει την 

πεποίθηση ότι έχει επιβραβευτεί με την θέση της προϊσταμένης, σε ένα κατά πλειοψηφία 

Γυναικοκρατούμενο επάγγελμα ,όπως αναφέρει η ίδια. 

Παρόλο που κατέχει ιεραρχικά ηγετική θέση εξουσίας ,χωρίς  να αναμένεται εύκολα περαιτέρω 

εξέλιξη λόγω μειωμένων ευκαιριών και κενών θέσεων αναλόγων προσόντων, πιστεύει και αυτή 

ότι υπάρχει έμφυλη ανισότητα στον Ιδιωτικό τομέα αλλά και το φαινόμενο των προκαταλήψεων 

και των αόρατων ή ανύπαρκτων εμποδίων 

11.4. 3
η
 Βιωματική περίπτωση   

Η Κυρία Ζ.Μ, έχει υψηλόβαθμο Διοικητικό τίτλο σε μεγάλο Νοσοκομείο της Περιφέρειας και 

κοντά στον τόπο καταγωγής της. 

Παιδί οικογένειας αγροτικής περιοχής ,εύπορης,, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών έρχεται από  

νεαρή ηλικία σε επαφή με τα κοινά καθώς ο πατέρας της Δικηγόρος ,επί σειρά ετών εκλέγετε και 

ασχολείται  με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Κυρία Ζ.Μ. με πτυχίο Νομικής Δημοσίου Δικαίου, με 
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μεταπτυχιακό στο «Δίκαιο και Πολιτικές Υγείας» και μεταπτυχιακό «Πολιτικών Σπουδών, έχει 

πολυετή διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, μέλος του Δ.Σ. 

της Ελληνικής Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρίας. 

Ο περιορισμένος χρόνος της δεν μας επέτρεψε να επεκταθούμε πολύ στις ερωτήσεις μας ,όμως οι 

απαντήσεις της στο αντικείμενο της έρευνας ήταν ενδεικτικές. 

 Ο πατέρας μου και γενικά η οικογένεια μου ήταν αυτή που αρχικά καθόρισε την μετέπειτα 

πορεία μου. 

 Ναι υπάρχουν ανισότητες και στερεότυπες συμπεριφορές σε όλους τους χώρους εργασίας 

που σχετίζονται με το Γυναικείο φύλο, θεωρώ όμως ότι είναι στο χέρι της κάθε Γυναίκας 

να τα αντιπαρέλθει και να αποδείξει τις ικανότητες της 

 Όλη αυτή η διαδικασία των ανισοτήτων και δει των έμφυλων, έχει τις ρίζες του στην 

οικογένεια και μετέπειτα στο εκπαιδευτικό σύστημα που τις παγιώνει 

 Οι Γυναίκες σήμερα έχουν πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και είναι στο χέρι τους να 

αλλάξουν πράγματα η Ε.Ε εξ άλλου έχει προβεί σε πολλές ρυθμίσεις που αφορούν  στο 

θέμα και έπεται συνέχεια. 

 Σίγουρα υπάρχει πίεση χρόνου όταν έχεις οικογένεια και παιδιά αλλά με αμοιβαίες 

προσπάθειες επιτυγχάνεται ο στόχο 

11.4.1. Σχολιασμός 3
ης

 Βιωματικής περίπτωσης 

Η διαφορά απόψεων είναι εμφανής. Οι καταβολές από την οικογένεια ,το υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο της ίδιας αλλά και των μελών της οικογένειας  που μεγάλωσε επιβεβαιώνουν τις απόψεις 

των ερευνητών για τη διατήρηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Καταφανής η επιρροή της 

οικογένειας στο χτίσιμο του προσωπικού της status, στον τρόπο που διεκδίκησε τα δικαιώματά 

της μέσα όμως από μια πορεία προσωπικής αναβάθμισης δεξιοτήτων και γνώσεων που 

ολοκληρώνεται από τις  απόψεις της για τις ευθύνες του απαρχαιωμένου και αναχρονιστικού  

εκπαιδευτικού  συστήματος στην Ελλάδα το οποίο πρέπει να αναδιαμορφωθεί εκ βάθρων.. 

Χαρακτηριστικό του θέματος αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, είναι οι αναπαραστάσεις αρχικά στα 

σχολικά εγχειρίδια Τα σχολικά εγχειρίδια, ειδικά των πρώτων τάξεων του δημοτικού, ασκούν 

επίσης επιρροή στον τρόπο που τα παιδιά ορίζουν την ταυτότητα τους σαν φύλο. 

 Πολλά από τα μαθήματα επίσης που διδάσκονταν  τα κορίτσια είχαν έμφυλο χαρακτήρα όπου 

διδάσκονταν τα οικιακά τους καθήκοντα, τα οποία αποτελούσαν την βασική μορφή εκπαίδευσης 

.Κάποια από αυτά τα μαθήματα περιλάμβαναν την ραπτική, το πλέξιμο και το κέντημα μαζί με 

την ανάγνωση, την γραφή και την αριθμητική.  

11.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η έρευνα ανέδειξε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όσον αφορά στις αντιλήψεις των σύγχρονων 

Γυναικών σχετικά με τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, 

παρατηρούνται ορισμένοι περιορισμοί που είναι απαραίτητο να αναφερθούν προκειμένου να 

εμπλουτιστούν τα ευρήματα και να συγκριθούν τα αποτελέσματα ώστε να διαφανεί εάν υπάρχει 

δυνατότητα βελτίωσης και παρέμβασης 

Με την παρούσα έρευνα, έγινε προσπάθεια διερεύνησης των αντιλήψεων σύγχρονων 

παντρεμένων Γυναικών διπλής σταδιοδρομίας με παιδιά, αλλά και γυναίκας που η καριέρα 
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υπερνίκησε την ανάγκη δημιουργίας οικογένειας και την μητρότητα ,αναφορικά με την 

συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακής με την ιδιωτική ζωή.. 

Προέκυψε ότι υπάρχει εμφανής διάσταση των δύο φύλων στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι 

γυναίκες και οι άνδρες τη θέση τους στην αγορά εργασίας και στην οικογένεια και ότι οι 

αντιλήψεις τους περί ισότητας στη διαχείριση της καθημερινότητάς  αποδεικνύει ότι η εφαρμογή 

τους στην πράξη απέχει πολύ από το να γίνει πραγματικότητα. 

Οι άνδρες επιθυμούν να συμβάλουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις στο βαθμό όμως που 

αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με το φύλο τους και τον παραδοσιακό τους ρόλο. Στις 

περιπτώσεις που αυτή η σύγκρουση γίνεται εμφανής νιώθουν καταπίεση και έρχονται συχνά σε 

ρήξη με τις συντρόφους τους Αντίστοιχα οι γυναίκες διεκδικούν την ανεξαρτησία τους και το 

δικαίωμα της ίσης συμμετοχής στην αγορά εργασίας με τρόπο όμως που δεν έρχονται σε ρήξη με 

το ρόλο της μητέρας και της γυναίκας στην οικογένεια.. 

Η ανάγκη ισορροπίας της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή είναι σημαντικό να γίνει 

αντιληπτή σαν κοινό πρόβλημα και των δύο φύλων, προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική 

ισότητα στον εργασιακό και τον οικογενειακό τομέα  

Επιπροσθέτως λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες που ε επηρεάζουν τις αντιλήψεις των 

δύο φύλων σχετικά με το θέμα της εναρμόνισης της εργασίας. Ενδεικτικά, θα πρέπει να 

διερευνηθούν τομείς, όπως είναι οι πόροι των συζύγων, η θέση εργασίας, ο τρόπος ανατροφής 

των συζύγων, άλλες μορφές ανύπανδρων  Γυναικών , ο ρόλος των εθνικών πολιτικών και 

δράσεων, καθώς και η οικονομική κατάσταση του ζευγαριού. Η αύξηση της απασχόλησης και η 

κοινωνική συνοχή θα παραμείνουν ευχολόγιο, εάν δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα 

προβλήματα που προκύπτουν κατά την προσπάθεια των ατόμων να συνδυάσουν τους σύνθετους 

και αντικρουόμενους ρόλους τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ο
    

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο μεγαλύτερο µέρος των ερευνών κυριαρχεί η ερμηνεία των ποσοτικών στοιχείων της 

στατιστικής ανάλυσης, γεγονός που δημιουργεί  προβλήματα στην κοινωνική αντιμετώπιση της 

«εργαζόμενης γυναίκας». 

 Απουσιάζουν οι ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης που συνήθως εξετάζονται κατά τη διάρκεια 

επιτόπιων ερευνών ανθρωπολογικού χαρακτήρα, απουσιάζει, δηλαδή η ίδια η άποψη των 

γυναικών για την εργασιακή τους εμπειρία, ενώ κυριαρχεί ο λόγος και οι ιδεολογικές 

τοποθετήσεις των ερευνητών. 

 Απόρροια αυτών των απουσιών αποτελεί το γεγονός ότι στο όνομα της καθιέρωσης της ισότητας 

µεταξύ ανδρών και γυναικών φαίνεται η θέση των «εργαζομένων γυναικών» ως μία ομοιογενή 

κατηγορία, όμως οι γυναίκες που εργάζονται  δεν είναι ποτέ ίσες μεταξύ τους, ούτε ως προς την 

κοινωνική προέλευση, ούτε ως προς την εκπαίδευση τους ή την οικογενειακή τους κατάσταση 

ούτε έχουν τα ίδια κίνητρα που τις αναγκάζουν να εργαστούν ή να εγκαταλείψουν τη δουλειά 

τους. Η γυναικεία εργασία συχνά εξετάζεται ανεξάρτητα από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο και  εντάσσονται οι εργαζόμενες Γυναίκες.  

Η χρήση του όρου «γυναικεία απασχόληση» ή «εργασία» συνδέεται µε την ιδεολογία της 

γυναικείας απελευθέρωσης, την πολιτισμική µμορφή της ελληνικής οικογένειας και την παρούσα 

οικονομική κατάσταση αλλά και τη χρήση γενικευτικών αφαιρετικών κατηγοριών, όπως 

«εργαζόμενες» και «άνεργες». 

Ο σχεδιασμός της έρευνας μας έγινε για να δώσει απαντήσεις στις θεωρίες της κοινωνικοποίησης 

και απόκτησης των κοινωνικών ρόλων των δύο φύλων.  Η θεωρητική προσέγγιση  μέσω της 

βιβλιογραφικής διερεύνησης και εκτενούς ιστορικής αναδρομής για την εξέλιξη του κοινωνικού 

ρόλου των Γυναικών μέσα από την εναλλαγή εποχών, της αλλαγής κουλτούρας αλλά  και αγώνων 

για την εδραίωση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη διαδικασία απόκτησης των 

κοινωνικών ρόλων σε σχέση µε την εξέλιξη του ατόμου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς 

του µέσα από τα στάδια της ζωής του.  

Οι θεωρίες της κοινωνικοποίησης βασίζονται σε θεωρίες της ψυχολογίας και της κοινωνικής 

ψυχολογίας και αποτυπώνουν την σημαντικότητα της σχέσης της οικογένειας, της εκπαίδευσης 

και της εργασίας στη διαμόρφωση ενός συστήματος που μετατρέπει το Βιολογικό φύλο σε 

Κοινωνικό και την αναπαραγωγή στερεοτύπων ως προς τους «διακριτούς» ρόλους των δύο φύλων 

στην κοινωνία. 

Όσον αφορά τις ανισότητες μεταξύ των φύλων που επικρατούν στην κοινωνία, παρουσιάστηκε 

μια ιστορική αναδρομή για τον ρόλο της γυναίκας μέχρι την σημερινή εποχή. Για πολλά χρόνια οι 

γυναίκες ζούσαν στη σκιά των ανδρών απληροφόρητες, αγράμματες, μακριά από τη δημόσια και 

οικονομική ζωή του τόπου αλλά και με πλήρη αποχή από τα κοινά και τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα ο ρόλος της γυναίκας έχει αλλάξει τα τελευταία 

χρόνια μέσα από αγώνες που έχουν γίνει από τα φεμινιστικά κινήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν  

από Γυναίκες που αγωνίστηκαν για την  απόκτηση  ίσων δικαιωμάτων με τους άνδρες ,στην 

οικογένεια, στην εκπαίδευση , στην κοινωνία και στην εργασία. Σήμερα, όλο και περισσότερες 

γυναίκες διεκδικούν δυναμικά τα δικαιώματα τους και απαιτούν ισότιμη αντιμετώπιση στην 

εργασία , διεκδικώντας ρόλους στην κορυφή της ιεραρχίας που θεωρούν ότι δικαιωματικά τους 

ανήκουν αφού την διεκδικούν μέσα από σκληρές προσπάθειες και ικανότητες που απέκτησαν από 
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το εκπαιδευτικό σύστημα που με την πάροδο των χρόνων έγινε απολύτως προσβάσιμο.Το 

σύνθημα της δεκαετίας του '50  ήταν "ίδια αμοιβή ,ίδια εργασία " που είναι ακόμη επίκαιρο παρά 

το γεγονός ότι εγκρίθηκε ευρωπαϊκή οδηγία για ίση αμοιβή των εργαζομένων και των δύο φύλων 

, μέχρι σήμερα πολλές γυναίκες πληρώνονται πολύ λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια 

εργασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένως έχει επιστήσει την προσοχή των κρατών 

μελών να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή  οδηγία και έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

αναλάβει δράση για την επίτευξη του στόχου. 

Μέσω των νόμων διασφαλίζετε το δικαίωμα τους, ως εργαζόμενες μητέρες, ενισχύοντας το  με 

επιδόματα, άδειες και μειωμένες ώρες εργασίας. Μέσα στην οικογένεια ο ρόλος τους ως συζύγου 

και μητέρας συνδυάζεται με τον καταμερισμό των ευθυνών με τον σύζυγο(πατέρα), 

συμμετέχοντας εξίσου στην φροντίδα των παιδιών. 

Θεωρείται αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας, για να καταργηθούν τα στερεότυπα και οι διακρίσεις 

για το ρόλο της Γυναίκας, αρχής γενομένης από την  παιδεία και την εκπαίδευση που  θα 

διασφαλίσει την  διαμόρφωση ολοκληρωμένης και συγκροτημένης προσωπικότητας και των δύο 

φύλων, η οποία θα μπορέσει να συντελέσει στην καλλιέργεια πνεύματος ισοτιμίας και στην 

αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροπίας με την απαλοιφή των στερεότυπων αντιλήψεων. 

Μέσω της έρευνας που έγινε σε ένα μεγάλο δείγμα ατόμων που είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας 

και συμμετείχαν γυναίκες και άνδρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι τα 

στερεοτυπικά πρότυπα σήμερα φαινομενικά τουλάχιστον έχουν εξαλειφθεί ιδεολογικά 

τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, οι άνδρες  δείχνουν να ενστερνίζονται απόψεις για την ισότητα 

των δύο φύλων, βέβαια όταν συγκρούονται οι ρόλοι μέσα στα πλαίσια της οικογένειας ,κυριαρχεί 

και  βγαίνει στην επιφάνεια ο νόμος του ισχυρού με ανδρική την ηγεμονία να προσπαθεί να 

κυριαρχήσει και να διατηρήσει την «αρχηγική» του ιδιότητα .  

Η εκπαίδευση οφείλει να δίνει τα εφόδια κατάρτισης στον άνθρωπο πριν την οριστική απόφαση 

της επιλογής επαγγέλματος. Στις μέρες μας και οι άνδρες και οι γυναίκες κατέχουν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο, έχουν οικογένεια μοιράζονται τις ευθύνες τους εξ ίσου για την φροντίδα των 

παιδιών και προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό από Δημοκρατικής δομής οικογένειες. Βάσει των 

αποτελεσμάτων, οι απόψεις των ανδρών και των γυναικών ταυτίζονται και διαφωνούν απέναντι 

σε διακρίσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, πιστεύοντας ότι και τα δύο φύλα πρέπει να 

ασχολούνται με τα κοινά θέματα της οικογένειας και την ανατροφή των παιδιών τους . 

 Δεν υποστηρίζονται  απόψεις με ρατσιστικό περιεχόμενο  όπως διαφορές στα χρώματα, στα 

αθλήματα αλλά και θέματα όπως, ότι τα κορίτσια δεν είναι ικανά για «βαριές δουλειές» και 

χρειάζεται να κάνουν σπουδές.  Οι γυναίκες ωστόσο αποδέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό ζητήματα 

ισότητας, ενστερνίζονται θέματα δικαιωμάτων, ευκαιριών, ισονομίας ή υποχρεώσεων που θα 

έχουν μελλοντικά ως γονείς, σύζυγοι ή επαγγελματίες. 

 Διαφορές παρατηρούνται στην συμμετοχή των ανδρών στην πολιτική ζωή  σε σχέση με τις 

γυναίκες, δείχνοντας ότι οι άνδρες είναι πιο ενεργητικοί, δραστήριοι  και πρόθυμοι στην 

ενασχόληση με τα πολιτειακά δρώμενα και ασχολούνται με μεγαλύτερη  προθυμία στην 

προώθηση πολιτικών..  

Όσον αφορά τον τομέα της εργασίας, οι ανισότητες όπως παρατηρήθηκε σήμερα έχουν 

εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό αφού και οι άνδρες και οι γυναίκες διεκδικούν ισότιμες θέσεις 

εργασίας με πολλές ευθύνες υπό την επίδραση βέβαια του ίδιου μορφωτικού υπόβαθρου. Το 

περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί ενισχύει τις γυναίκες να μπορούν να συνδυάσουν τον ρόλο τους 

ως εργαζόμενες μητέρες, διεκδικώντας την πλήρη αμειβόμενη απασχόληση . 
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Ωστόσο, στην διεκδίκηση θέσεων ηγεσίας ακόμα επικρατούν ανισότητες στα κριτήρια επιλογής 

των εργαζομένων, προτιμώντας κυρίως τους  άνδρες άσχετα με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των 

Γυναικών, με τις  μισθολογικές ανισότητες να  επικρατούν ακόμα ,σε χαμηλότερο βέβαια  βαθμό,  

με τις εργαζόμενες μητέρες ως επί το πλείστο  περισσότερο θιγόμενες.  

Η  πολιτεία θα πρέπει να ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις μητέρες και να προωθήσει την ενασχόληση 

τους σε υψηλές Δημόσιες θέσεις αλλά και οι ίδιες οι Γυναίκες, θα πρέπει από μόνες τους να 

παίρνουν πρωτοβουλίες, ανεπηρέαστες από κάθε είδους αρνητικές κριτικές, ακολουθώντας το 

όραμα τους.  

Η προώθηση και η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και κέντρα λήψης αποφάσεων 

στις επιχειρήσεις, εκτός που συμβάλουν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο 

φύλων επιβάλλεται να αποτελεί μέρος κάθε πολιτικής, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το σύνολο 

του ανθρώπινου δυναμικού. Στη νέα κοινωνία της γνώσης δεν υπάρχει περιθώριο για διακρίσεις, 

όχι μόνον για κοινωνικούς λόγους, αλλά και για καθαρά οικονομικούς λόγους. 

Σε έκθεση πρωτοβουλίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωνε απόκλιση στις αμοιβές ανδρών 

και Γυναικών πάντα υπέρ των ανδρών, ιδίως σε ότι αφορά την ηλικία, την επαγγελματική 

κατάρτιση και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους .  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή η απόκλιση στις αμοιβές απορρέει από μηχανισμούς 

υποτίμησης που δημιουργούν διακρίσεις, γεγονός που είναι απαράδεκτο.  

 Το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν, οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του, με τη λήψη 

μέτρων την πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση, Στην προσπάθεια εναντίον των 

ανισοτήτων, οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν ενεργό συμπαράσταση, δεν είναι μόνες τους και να 

υποβοηθούνται και να ενθαρρύνονται για ενεργό συμμετοχή  στα πάντα όπως και οι άνδρες . 

Αυστηρά μέτρα και έλεγχο των ΜΜΕ τα οποία μέσω της διαφήμισης είναι επηρεάζουν άμεσα τη 

διαιώνιση των αρνητικών στερεοτύπων..   

Αντί επιλόγου….. 

…προτάσεις των εργαζομένων γυναικών… 

Αντί επιλόγου κρίθηκε απαραίτητη η αυτούσια παράθεση των απόψεων Γυναικών από την 

ελεύθερη ζώνη σχολιασμού του ερωτηματολογίου, όπου και κρίνεται η αξιοπιστία της ερευνάς 

μας. 

Οι ευθύνες της Πολιτείας είναι καταφανείς στην αντιμετώπιση των μητέρων εργαζομένων, 

διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία κατάλληλων χώρων, παιδικών σταθμών ή ολοήμερων 

σχολείων για να εμπιστεύονται τα παιδιά τους κατά την παραμονή τους στον επαγγελματικό τους 

χώρο. 

Επίλυση του ζητήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης των Γυναικών στους επαγγελματικούς 

κυρίως χώρους με παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού με νομικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, 

όπου θα δώσουν τέλος σε τέτοια φαινόμενα trafficking.(εικόνα 1,2) 
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Εικόνα 1

 
ΕΠΊΛΟΓΟΣ 

Οι Γυναίκες πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες έναντι των ανδρών για να 

αποδείξουν την αξία τους………… 
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Απαντήσεις ερωτηματολογίου 

 

 

 



 
125 

 

 

 

 



 
126 

 

 

 

 



 
127 

 

 

 

 



 
128 

 

 

 

 



 
129 

 

 

 

 



 
130 

 

 

 

 



 
131 

 

 

 

 



 
132 

 

 

 

 



 
133 

 

 

 

 



 
134 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczmADptNJM0Vb5K_r4yexWou

4XmDyn_fxFgdi82Lf3cCj0pg/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczmADptNJM0Vb5K_r4yexWou4XmDyn_fxFgdi82Lf3cCj0pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczmADptNJM0Vb5K_r4yexWou4XmDyn_fxFgdi82Lf3cCj0pg/viewform


 
135 

 

 

- ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
 

 
 

 



 
136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


