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1. Διεθνείς και ευρωπαϊκές τάςεις

Στο δημόσιο λόγο, η «συμφιλίωση ή εξισορρόπηση επαγγελματικής - οικογενειακής/

προσωπικής ζωής», όπως αποδίδεται στα ελληνικά ο διεθνώς καθιερωμένος 

όρος “work-life balance”, τείνει, ως επί το πλείστον, να συνδέεται με θέματα που 

αφορούν στην παροχή φροντίδας, την οργάνωση της αγοράς εργασίας και τις 

κρατικές πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, υπερβαίνοντας το ζήτημα της ισότητας 

των φύλων1 .

Σύμφωνα μάλιστα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 

Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), η εξισορρόπηση επαγγελματικής/ιδιωτικής 

ζωής αποτελεί οριζόντιο θέμα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 

με τη διαμόρφωση Κοινωνικής Πολιτικής, πέραν της διχοτόμησης εργασία – 

ελεύθερος χρόνος, προς πιο σύνθετα μοντέλα χρήσης του χρόνου, με δυνατότητα 

νέων συνδυασμών εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικής ευθύνης 

και ελεύθερου χρόνου σε έναν πιο ολοκληρωμένο κύκλο ζωής, με συναφή μέτρα 

που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά εργατικά δικαιώματα στην ίση μεταχείριση στην 

απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση.

1 Αλιπράντη-Μαράτου, Λ., Κατσής, Α., Παπαδημητρίου, Π. (Επιμ.). (2016), (Αν) ισορροπία εργασίας 
και προσωπικής ζωής Μια ποσοτική έρευνα στην Ελλάδα της κρίσης. Αθήνα: Κέντρο Μέριμνας Οικο-
γένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), σ.30

Φεβρουάριος 2018
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Ωστόσο, υφίσταται κριτική, σε εννοιολογικό επίπεδο, ακόμη και ως προς τη σειρά 

των λέξεων «εναρμόνιση εργασίας και ζωής (work-life balance)», σχετικά με το ότι 

δίνεται προτεραιότητα στον τομέα της οικονομίας, σε μια Ευρώπη που προσπαθεί 

να διαχειριστεί το προσφυγικό ζήτημα, βρίσκεται σε δημογραφική κρίση και είναι 

αντιμέτωπη με έντονο ευρωσκεπτικισμό εν μέσω ύφεσης και όπου η έμφαση πρέπει 

να δοθεί στην ευημερία των λαών της2. 

Συνακόλουθα, η διαχείριση του ζητήματος της εξισορρόπησης επαγγελματικής - 

οικογενειακής/προσωπικής ζωής φαίνεται να επηρεάζει πολλούς και σημαντικούς 

τομείς. 

Στον τομέα της οικονομίας, ευθύνεται για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που 

οδηγούν στο έμφυλο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα (“gender pay gap”, 

“gender pension  gap”). Στον κοινωνικό τομέα επηρεάζει την κατανομή καθηκόντων 

στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα (αμειβόμενη/μη αμειβόμενη εργασία), οδηγώντας 

σε αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων, ενώ εμφανείς είναι οι επιδράσεις της και 

στο δημογραφικό τομέα.

Χαρακτηριστικά της επικρατούσας κατάστασης, σε σχέση με τους προαναφερθέντες 

τομείς, είναι τα επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για την ισότητα των φύλων 

στην Ε.Ε., που δημοσιεύτηκαν από τη Eurostat στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, με 

έτος αναφοράς το 2016. Πιο συγκεκριμένα:

 ▶ καταγράφεται έμφυλο χάσμα 11,6 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα της απα-

σχόλησης σε βάρος των γυναικών,

 ▶  το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. ήταν το 2015 της 

τάξης του 16,3%, και

 ▶  το 2016 οι ευθύνες φροντίδας παιδιών και ενηλίκων στέρησαν την είσοδο στην 

αγορά εργασίας σε ποσοστό 30,7% για τις γυναίκες και μόλις 4,3% για τους 

άνδρες3 .

2 European Parliament’s Committee on Women’s Rights and Gender Equality (2016), Demography and 
family policies from a gender perspective. Policy Department for Citizen’s Rights and Constitutional 
Affairs, p.35  

3 Eurostat (2017), Sustainable development in the European Union MONITORING REPORT ON 
PROGRESS TOWARDS THE SDGS IN AN EU CONTEXT. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union
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Όσον αφορά στο δημογραφικό τομέα, ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί η γήρανση του 

πληθυσμού στην Ε.Ε., που αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε στοιχεία της Eurostat, με το 

ποσοστό των πολιτών, ανδρών και γυναικών, άνω των 65 ετών να αναμένεται να 

αυξηθεί από 17% το 2010 στο 30% το 20604.

Λόγω ακριβώς των συγκεκριμένων πολύπλευρων συνεπειών, πληθώρα ενεργειών 

φανερώνει ότι το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς  

και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Σε διεθνές επίπεδο, τα θέματα που άπτονται της συμφιλίωσης επαγγελματικής, 

οικογενειακής και προσωπικής ζωής, αποτελούν μέρος της Ατζέντας 2030 και 

εντάσσονται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  (Στόχος 5 – Υποστόχοι 5.4 

& 5.5), όπως αυτοί υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 

για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ 

στις 26 Απριλίου 2017, αποτελεί την πλέον πρόσφατη εξέλιξη. Σύμφωνα με αυτήν, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να αναλάβουν όλες 

τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να υιοθετήσουν σειρά νέων ή αναβαθμισμένων 

ελάχιστων προτύπων για τη γονική άδεια, την άδεια πατρότητας και την άδεια 

φροντίδας. Η συγκεκριμένη Πρόταση Οδηγίας αποτελεί την πρώτη νομοθετική 

πρωτοβουλία της Κομισιόν με την οποία προωθεί την εφαρμογή των 20 βασικών 

αρχών του «Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων». 

Βασικά σημεία της αποτελούν τα ακόλουθα:

 ▶ Εισάγει σειρά νέων ή αναβαθμισμένων ελάχιστων προτύπων για τη γονική 

άδεια, την άδεια πατρότητας και την άδεια φροντίδας. 

 ▶  Περιλαμβάνει το νέο δικαίωμα, για τους πατέρες, να λαμβάνουν τουλάχιστον 10 

εργάσιμες ημέρες άδεια κατά την περίοδο γέννησης του παιδιού τους. 

 ▶ Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι το ισχύον δικαίωμα για τετράμηνη γονική άδεια 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γονείς παιδιών ηλικίας έως 12 ετών, ενώ σήμερα η 

ηλικία που προβλέπεται από μη δεσμευτική κατευθυντήρια γραμμή είναι τα 8 έτη. 

4 European Parliament’s Committee on Women’s Rights and Gender Equality (2016), ό.π., p.9

https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_el
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 ▶  Η γονική άδεια γίνεται επίσης ατομικό δικαίωμα της μητέρας και του πατέρα, 

χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης των τεσσάρων μηνών στον άλλο γονέα, ώστε 

να δοθεί ισχυρό κίνητρο στους άντρες να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.

 ▶  Για πρώτη φορά εισάγεται πενθήμερη άδεια φροντίδας, για ασθένεια άμεσου 

συγγενή. 

 ▶  Όλες αυτές οι διευθετήσεις οικογενειακής άδειας θα αντισταθμίζονται και η 

αντιστάθμιση θα είναι τουλάχιστον ισόποση με το επίδομα ασθενείας.

 ▶  Η πρόταση δίνει επίσης το δικαίωμα, σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 12 ετών και 

σε παρόχους φροντίδας σε μέλη της οικογένειας, να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις 

εργασίας, όπως μειωμένο ή ελαστικό ωράριο εργασίας ή ελαστικότητα ως προς 

τον τόπο εργασίας.

Η Πρόταση Οδηγίας, δέχεται ήδη κριτική από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, θεωρούμενη 

κατώτερη των προσδοκιών, με τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιεί τη διευκόλυνση των 

εργαζομένων γονέων και όσων έχουν τη φροντίδα ασθενών, παιδιών, αναπήρων 

ή ηλικιωμένων στην οικογένειά τους ως πρόσχημα για την εδραίωση ευέλικτων 

και επισφαλών σχέσεων εργασίας, σε μια Ευρώπη όπου το φαινόμενο της 

μερικής απασχόλησης γυναικών έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε η Επιτροπή 

Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων δε μιλά πλέον για εργασία 

μερικής απασχόλησης, αλλά για ανεργία μερικής απασχόλησης5 . Σύμφωνα με 

στοιχεία του 2015 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, οι γυναίκες εργάζονταν με 

μερική απασχόληση σε ποσοστό 32,1% έναντι μόλις 8,9% των ανδρών (αναλυτικά 

βλ. ΓΓΙΦ). Αποτέλεσμα της εν λόγω τάσης είναι οι γυναίκες να αντιμετωπίζουν 

εντονότερα το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, ιδιαίτερα στα 

κράτη της νότιας Ευρώπης, με την Ελλάδα να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση 

της αποτυχίας της πολιτικής της «ευελιξίας με ασφάλεια» (“flexicurity”), μέσα σε ένα 

πλαίσιο απορρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων, λόγω δανειακών συμβάσεων και 

δομικών αδυναμιών6 .

5  Committee on Women’s Rights and Gender Equality (2013), Report on the impact of the economic 
crisis on gender equality and women’s rights. European Parliament

6 Κεραμέρη, Γ. «Flexicurity εργασίας Αναπτυξιακός μοχλός ή τροχοπέδη εργασιακών δικαιωμάτων;». 
Διαθέσιμο στο: http://socialactivism.gr/index.php/koinoniki-oikonomia/48-flexicurity 

http://socialpolicy.gr/2017/10/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B7-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84.html
http://www.isotita.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://www.isotita.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://www.isotita.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://socialpolicy.gr/2017/11/%CE%B7-flexicurity-%CF%89%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CE%BA.html
http://socialactivism.gr/index.php/koinoniki-oikonomia/48-flexicurity 
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2. Γυναίκες, αυτοαπαςχόληςη και 
ςυμφιλίωςη επαγγελματικής - 
οικογενειακής/προςωπικής ζωής

2.1. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η ομάδα των αυτοαπασχολουμένων δεν καλύπτεται ρητά από την πρόσφατη 

πρόταση Οδηγίας για τη συμφιλίωση λόγω των διαφορετικών εθνικών 

συστημάτων σε σχέση με τους αυτοαπασχολούμενους, με το βαθμό στον οποίο 

καλύπτονται οι αυτοαπασχολούμενοι να αφήνεται σε κάθε κράτος μέλος. 

Άλλωστε,  σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πολιτικές που σχετίζονται με τις γυναίκες 

και τις οικογένειες στόχευαν ανέκαθεν στην “προστασία” τους και οι πολιτικές 

για την απασχόληση ήταν και παραμένουν σχεδόν εξολοκλήρου επικεντρωμένες 

στις γυναίκες ως υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, με τους 

αυτοαπασχολούμενους να έχουν λιγότερη κοινωνική προστασία από τους 

εργαζομένους.

Στις περισσότερες χώρες, η άδεια μητρότητας θεσπίζεται για τους εργαζομένους, 

αλλά είναι εθελοντική για εργοδότες ή αυτοαπασχολούμενους, Το κρίσιμο ζήτημα 

που σχεδόν πάντα παραμελείται σε αυτές τις πολιτικές είναι το σχέδιο κάλυψης, 

δηλαδή ποιος θα διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά τη 

διάρκεια της άδειας μητρότητας. Μία από τις σπάνιες εξαιρέσεις είναι η περίπτωση 

της Αυστρίας, όπου η Betriebshilfe (Business Continuation Aid) εισήχθη ως 

μέσο για την παροχή ειδικευμένου αντικαταστάτη εάν ο/η επιχειρηματίας είναι 

«προσωρινά μη διαθέσιμος», συμπεριλαμβανομένου ενός ατυχήματος ή άδειας 

μητρότητας. Παρόμοια μέτρα διατίθενται επίσης στο Βέλγιο (πρόγραμμα Flying 

Entrepreneurs) και στην Ισπανία («προσωρινό συμβόλαιο»).

Μέτρα που έχουν από διάφορες πλευρές προταθεί με στόχο την κάλυψη του 

κενού αυτού για την ομάδα των αυτοαπασχολουμένων είναι:

 ▶ η ενίσχυση της πρόσβασης στις κοινωνικές παροχές για τους αυτοαπασχο-

λούμενους, 
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 ▶ η μείωση των ποσοστών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους αυτοαπα-

σχολούμενους, που άλλωστε λίγες χώρες διαθέτουν (π.χ. η Ισπανία προσφέρει 

μειωμένους συντελεστές για καθορισμένο χρονικό διάστημα), καθώς και 

 ▶  αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, με υιοθέτηση του μοντέλου του νοικοκυ-

ριού διπλού εισοδήματος (πρότυπο οικογένειας διπλής σταδιοδρομίας και δι-

πλού μισθού), που δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης υποδομών για την 

υποστήριξη των οικογενειών και τη δυνατότητα για τις γυναίκες επιχειρηματίες 

να εργάζονται με πλήρη απασχόληση στις επιχειρήσεις τους.

Μία από τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει το 

κενό αυτό, ήταν η έκδοση της Οδηγίας 2010/41, που αποσκοπεί στη βελτίωση 

της προστασίας των αυτοαπασχολούμενων γυναικών εργαζομένων και των 

συμβοηθούντων συζύγων ή των συντρόφων συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων. 

Μολονότι υπήρξαν προκλήσεις στην εφαρμογή λόγω διαφορετικών ερμηνειών 

μεταξύ των κρατών μελών, είναι η πρώτη φορά που χορηγήθηκε επίδομα μητρότητας 

στους αυτοαπασχολούμενους σε επίπεδο Ε.Ε .7 . 

2.2. Η περίπτωση της Ελλάδας

Το θέμα των αυτοαπασχολουμένων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η 

Ελλάδα, όπου από το 2015 και εξής παρατηρείται σταθερή άνοδος του ποσοστού 

γυναικείας επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο 

και σε σχέση με αυτήν των ανδρών, συνιστώντας πλέον μία τάση. Αναλύοντας το 

δείκτη αυτοαπασχόλησης για το 2016 στην Ελλάδα, το 29,50% του συνόλου των 

γυναικών εργαζομένων αυτοαπασχολείται. Γενικότερα, από το 2007 – που αποτελεί 

το πρώτο έτος της βάσης δεδομένων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 

των Φύλων (EIGE) για το συγκεκριμένο δείκτη – η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία στα 

ποσοστά αυτοαπασχόλησης των γυναικών, στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε., ως 

αποτέλεσμα και του υψηλού ποσοστού ανεργίας με την επιχειρηματικότητα ανάγκης 

7 OECD (2016), Policy Brief on Women’s Entrepreneurship, Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, p. 24, pp.26 - 27

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/direc_2010_41.pdf


Ενημερωτικο Σημειωμα 7

γυναικών και ανδρών να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά για το 2015-2016 (21% για 

τους άνδρες και 24% για τις γυναίκες)8  .

Στην Ελλάδα, η Οδηγία 2010/41/ΕΕ ενσωματώθηκε με το Νόμο 4097/2012. Ωστόσο, 

η χώρα μας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίφασης θεωρίας – πράξης. 

Αν και το νομοθετικό της πλαίσιο στα θέματα ισότητας των φύλων θεωρείται ως 

ένα από τα πλέον προωθημένα – με πλέον πρόσφατο το επίτευγμα του Συνηγόρου 

του Πολίτη, σχετικά με την προστασία της απόλυσης για τις θετές μητέρες και για 

τις μητέρες που βρίσκονται σε διαδικασία παιδοθεσίας (Νόμος 4488/2017, άρθρο 

48), συνεχίζει ωστόσο να βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις αναφορικά με τους 

δείκτες ουσιαστικής υλοποίησης της ισότητας των φύλων. Σύμφωνα μάλιστα με τον 

επικαιροποιημένο Δείκτης Ισότητας των Φύλων, που δημοσιεύτηκε από το EIGE, η 

Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση9 . 

Έτσι, στην ειδική έκθεση του 2016 «Φύλο και εργασιακές σχέσεις» του Συνηγόρου 

του Πολίτη, διαπιστώνεται ότι όσον αφορά την αυτοαπασχόληση, παραμένουν 

τα προβλήματα χορήγησης του επιδόματος μητρότητας που εισήχθη με τον Ν. 

4097/2012 από τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο είναι και το μοναδικό δικαίωμα που 

απέκτησε στον τομέα αυτό η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων. Ειδικότερα, δεν 

έχει ακόμη επιλυθεί το θέμα χορήγησης του επιδόματος στις αυτοαπασχολούμενες 

που γέννησαν κατά το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησε μεταξύ της έκδοσης 

του Ν. 4097/2012 και της δημοσίευσης της σχετικής ΚΥΑ (2012-2014), βάσει των 

οποίων προβλέφθηκε η χορήγηση του επιδόματος στη συγκεκριμένη κατηγορία 

απασχολουμένων10 .

Επίσης, όπως αναφέρεται σχετικά με το θέμα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 (ΕΣΔΙΦ 2016-2020), προκύπτουν 

8 Παρατηρητήριο Γενικής  Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2017), 13ο Ενημερωτικό Σημείωμα για τη 
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Διαθέσιμο στο:   http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/
Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-13ο-Ενημερωτικό-σημείωμα.pdf

9 European Institute for Gender Equality (EIGE) (2017), Report Gender Equality Index 2017 - 
Measuring gender equality in the European Union 2005-2015. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union Διαθέσιμο στο: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-
index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

10  Συνήγορος του Πολίτη (2016), Ειδική Έκθεση 2016 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, σ.131. Διαθέ-
σιμο στο:  https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2016-15-fylo.pdf

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-13ο-Ενημερωτικό-σημείωμα.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-13ο-Ενημερωτικό-σημείωμα.pdf
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2016-15-fylo.pdf
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ζητήματα και με το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος μητρότητας, όσον 

αφορά στο καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών (150 ευρώ μηνιαίως 

για 4 μήνες), καθώς θα μπορούσε να κριθεί ανεπαρκές με βάση το σκοπό της 

διάταξης (να επιτρέψει δηλαδή «την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, 

λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας»). Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι σημαντικός 

αριθμός γυναικών ελεύθερων επαγγελματιών εργάζεται σε έναν μόνο εργοδότη 

με δελτίο παροχής υπηρεσιών, σε συνθήκες που ομοιάζουν περισσότερο με 

αυτές των εργαζόμενων ως μισθωτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ψευδής 

αυτοαπασχόληση – bogus selfemployment)11. 

Το τοπίο γίνεται ακόμη πιο θολό, όταν αναφερόμαστε στο κομμάτι των γυναικών 

που εργάζεται γενικότερα στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη»12 .

Επομένως, αν και με την ΕΓΣΣΕ του 2014, στο άρθρο 2 σχετικά με τη γονική άδεια 

φροντίδας παιδιού, ορίζεται ότι ο εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτελές δικαίωμα 

και με τις ίδιες προϋποθέσεις χρήσης τής προβλεπόμενης από τις Εθνικές 

Γενικές ΣΣΕ άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), χορηγούμενου του 

δικαιώματος και σε περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη και με 

τον πλέον πρόσφατο Νόμο 4342/2015, στο άρθρο 38 για την άδεια φροντίδας 

παιδιού, ορίζονται ως δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού οι εργαζόμενοι 

φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος 

της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν 

εργάζεται, η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά 

– μόλις 0,02% - στη χρήση γονικών αδειών από τους πατέρες13 .

Η Ελλάδα αποτελεί επίσης χαρακτηριστική περίπτωση της επίδρασης των 

πολιτικών λιτότητας στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Με ποσοστό 

μόνο 10% των παιδιών έως την ηλικία των δύο ετών και μόνο 61% των παιδιών 

11 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (2017), ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ 2016-2020, σ.59. Διαθέσιμο στο: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/
ESDIF.pdf

12 Γυναίκες που δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
–που μπορεί να υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία– (βλ. τίτλοι κτήσης ή δελτία παροχής υπηρεσι-
ών), γυναίκες που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα, γυναίκες που εργάζονται με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δημόσιο, σε ΝΠΙΔ του δημοσίου, εργαζόμενες που έχουν 
προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ, εργαζόμενες σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

13 Rand Europe (2016), Paternity and Parental Leave Policies across the European Union, Santa 
Monica, Calif., and Cambridge, UK: RAND Corporation, p.9

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf


Ενημερωτικο Σημειωμα 9

ηλικίας τριών έως 6 ετών (με μέσο ευρωπαϊκό όρο 27% και 82% αντίστοιχα) να 

καλύπτονται από τις δομές φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας βρίσκεται 

ιδιαίτερα μακριά από την εκπλήρωση των «στόχων της Βαρκελώνης»14 , που 

άλλωστε δεν έχουν εκπληρωθεί ούτε από τα μισά κράτη – μέλη της Ε.Ε.. 

Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ 

των χωρών που διατηρούν ακόμα παραδοσιακές δομές στην οικογενειακή 

οργάνωση15  και με τους Έλληνες να εργάζονται πολλές ώρες σε εβδομαδιαία 

βάση συγκριτικά με τους πολίτες των άλλων χωρών της Ευρώπης, (η Ελλάδα 

κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση στην Ε.Ε., μετά την Πορτογαλία και το 

Λουξεμβούργο), δεν προκαλούν εντύπωση ευρήματα πρόσφατης έκθεσης (2015) 

του EUROFOUND σχετικά με την εργασία και τη φροντίδα16 , όπου αναφέρεται 

ότι ανάμεσα στις χώρες, όπου είναι δυσκολότερο τα άτομα να συνδυάσουν την 

εργασία και τη φροντίδα συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, κατατασσόμενη, μαζί με 

την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία, στις τελευταίες θέσεις. 
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