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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ισότητα των δύο φύλων συνιστά πλέον βασικό σκοπό και επιδίωξη της
κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται απαραίτητη συνιστώσα
για την κοινωνική της συνοχή και την οικονοµική της ανάπτυξη. Η νοµοθεσία για την
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί ισχυρά κατοχυρωµένο και
αναπόσπαστο µέρος του κοινοτικού κεκτηµένου. Η Ε.Ε. έχει µια από µακρού
υφιστάµενη δέσµευση για την προώθηση της ισότητας των φύλων που είναι
ενσωµατωµένη στην Ε.Κ. Σήµερα, η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να
εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς πολιτικής1. Για την περαιτέρω προώθηση της
πολιτικής αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, τον Ιούνιο του 2000, την κοινοτική
στρατηγική-πλαίσιο

για

την

ισότητα

των

φύλων2,

η

οποία

καθορίζει

µια

ολοκληρωµένη στρατηγική που περιλαµβάνει όλες τις κοινοτικές πολιτικές και όλες
τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το ζήτηµα της έµφυλης ισότητας απασχόλησε για πρώτη φορά το κοινοτικό
δίκαιο στο πλαίσιο της άµβλυνσης του ανταγωνισµού των επιχειρήσεων µε τη
θέσπιση του αρ. 119 της Συνθήκης της Ρώµης. Σταδιακά, αρχικά µε κριτήριο την
άµβλυνση του ανταγωνισµού και στη συνέχεια, τη διαµόρφωση του κοινωνικού
προσώπου της Ενωµένης Ευρώπης, διαµορφώθηκε και επιτεύχθηκε η θεσµική
ισονοµία των φύλων, η οποία πλέον φαίνεται να αποτελεί µια αδιαµφισβήτητη
πραγµατικότητα. Σε εθνικό επίπεδο η πραγµατικότητα αυτή αποτυπώνεται στο αρ. 4
παρ. 2, (αρ. 22 παρ. 1β), αρ. 116 Σ/1975-2001 και εξειδικεύεται µε τους Ν. 133/1975,
Ν. 1414/1984, Ν. 1483/1984, Π∆ 193/1988, Ν. 2224/1994 µε τους οποίους
ενσωµατώνονται οι ρυθµίσεις του κοινοτικού δικαίου, ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα
και καταργείται κάθε ρύθµιση αντίθετη στην αρχή της ισότητας των φύλων.
Η ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων στην πολιτική απασχόλησης
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι µια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, που αποτελεί
πρόκληση τόσο για την πολιτική ισότητας όσο και για την πολιτική απασχόλησης3.
1

Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 23, συνθήκη ΕΚ άρθρο 3
παράγραφος 2.
2
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Προς µια κοινοτική
στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005), COM (2000)335 τελικό.
3
Για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση µέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για
την Απασχόληση και των εθνικών πολιτικών απασχόλησης των χωρών της Ε.Ε., καθώς και για την
πρόκληση που αντιπροσωπεύει η στρατηγική της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου (gender
mainstreaming) για την πολιτική ισότητας και την πολιτική απασχόλησης, βλ. Καραµεσίνη Μ. (2005α),
«Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου ως πρόκληση για την πολιτική απασχόλησης στις χώρες της
Ε.Ε.», Εργασία 2005, Α. ∆εδουσόπουλος, Γ. Κουζής, Ξ. Πετρινιώτη, Σ. Ροµπόλης (επιµ.), Αθήνα:
Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Πόρων και Αστικού Περιβάλλοντος, Πάντειο Πανεπιστήµιο, σσ. 337-346 και
Καραµεσίνη Μ. (2001α) «Η διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση: νέα
πρόκληση για την πολιτική ισότητας και την πολιτική απασχόλησης», εισήγηση στο Επιστηµονικό
Συνέδριο της Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής µε θέµα «Κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις, τάσεις και προοπτικές µεταρρύθµισης, Κοµοτηνή 10-13 Μαΐου

2

Στη Συνθήκη του Άµστερνταµ το 19974 το θέµα της απασχόλησης τέθηκε στο
επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής µε την ενσωµάτωση της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής

για

την

Απασχόληση

(διαδικασία

Λουξεµβούργου).

Οι

κοινές

κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Σ.Α. συνοψίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: α)
βελτίωση της απασχολησιµότητας, β) ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, γ) ενίσχυση
της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζόµενων και δ) ενδυνάµωση
των µέτρων για την ισότητα των φύλων. Η αναγόρευση των ίσων ευκαιριών ως
τέταρτου πυλώνα των κατευθυντηρίων γραµµών, για την πολιτική απασχόλησης,
αποτελεί την πρώτη πράξη της διαδικασίας ενσωµάτωσης της διάστασης της
ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς της πολιτικής (gender mainstreaming), η
οποία αποτελούσε δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 1996. Τέλος, το
1999, γίνεται υποχρεωτική η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου και στους
υπόλοιπους τρεις πυλώνες της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση.
Κάθε χρόνο, οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές µεταφέρονται στα εθνικά σχέδια
δράσης για την απασχόληση (Ε.Σ.∆.) των κρατών-µελών. Αυτά τα σχέδια ελέγχονται
από την Επιτροπή και το Συµβούλιο, και τα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στην
κοινή έκθεση απασχόλησης. Τα συµπεράσµατα αυτών των κοινών εκθέσεων
απασχόλησης µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στις κατευθυντήριες γραµµές και τις
συστάσεις για τις πολιτικές απασχόλησης συγκεκριµένων κρατών µελών. Οι βασικοί
άξονες των Ε.Σ.∆.Α. περιλαµβάνουν µέτρα που χρηµατοδοτούνται από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
και θέτουν την προώθηση της Απασχόλησης ως βασικό µέσο της επιδιωκόµενης
κοινωνικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο. Από την αποτίµησή τους παρατηρείται, σε
γενικές γραµµές, ότι έχει αυξηθεί η παρουσία των γυναικών στις πολιτικές
απασχόλησης, και έχουν προωθηθεί θέµατα ισότητας των φύλων στην πλειονότητα
των κρατών-µελών.
Ο ευρωπαϊκός στόχος για αύξηση του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης
στο 60% µέχρι το 2010 (και το 57% µέχρι το 2005) επιβάλλει αποφασιστικά άλµατα
για τη διευκόλυνση της εισόδου και της παραµονής των γυναικών στην αγορά
εργασίας. Η στρατηγική σε αυτόν τον τοµέα χρειάζεται να επικεντρωθεί στην
καταπολέµηση των παραγόντων που καθηλώνουν τις γυναίκες σε θέσεις εργασίας,
χωρίς σηµαντικές προοπτικές εξέλιξης µε χαµηλότερες αµοιβές, µε µειωµένες
προσδοκίες και προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης, ή µε απλήρωτη και µη
2001, Καραµεσίνη Μ. (2000γ), Ισότητα των φύλων και εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση, στο:
Στρατηγικές για την ισότητα των φύλων, Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, ΚΕΘΙ, σσ. 59-62.
4
Η συνθήκη του Άµστερνταµ αναφέρεται συγκεκριµένα στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου ως
υποχρέωση της Ε.Ε.: Το άρθρο 3 της συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι: «Σε όλες τις δραστηριότητες […] η
Κοινότητα [η Ε.Ε.] επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και
γυναικών».

3

αναγνωρισµένη εργασία. Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι η υποδεέστερη θέση των
γυναικών, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία γενικότερα, οφείλεται
στην άνιση κατανοµή της εξουσίας ανάµεσα στα δύο φύλα και στον προκαθορισµό
των ρόλων, ο οποίος αποτελεί τη νοµιµοποιητική βάση των διακρίσεων. Πολλά έχουν
γραφεί για τις συνθήκες της γυναικείας εργασίας ή απασχόλησης στο ευρύτερο
πλαίσιο θεµάτων που αφορούν στις σχέσεις των δύο φύλων, στην προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών σε διάφορους τοµείς και στη διάρθρωση του εργατικού
δυναµικού. Η γυναικεία απασχόληση ως θέµα εµφανίζεται συχνά τόσο στην
επιστηµονική αρθρογραφία διαφόρων κλάδων (π.χ. κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας,
οικονοµίας, δικαίου, ψυχολογίας, ιστορίας) όσο και στον ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο5.
Ωστόσο, αν και παρατηρείται αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, συχνά
διαπιστώνεται η απουσία των γυναικών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ο
διαχωρισµός σε ανδρικά και γυναικεία επαγγέλµατα, η επαγγελµατική στασιµότητα
και µειωµένη παρουσία σε διευθυντικές θέσεις εργασίας, η αυξηµένη συµµετοχή σε
άτυπες µορφές απασχόλησης και οι διακρίσεις στην εκπαίδευση και επαγγελµατική
κατάρτιση, οι οποίες µε τη σειρά τους δηµιουργούν σηµαντικά εµπόδια στην
απασχόληση των γυναικών. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι η διάρκεια µετάβασης
από την εκπαίδευση στην απασχόληση παρουσιάζει διακυµάνσεις ανάλογα µε το
εκπαιδευτικό επίπεδο και το φύλο.6
Στην παρούσα µελέτη αναλύονται οι πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί σε
ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο για τα θέµατα απασχόλησης των
γυναικών. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται το πλαίσιο περάσµατος από
τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών στην ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες
τις πολιτικές, καθώς και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Επίσης,
περιγράφονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γυναικεία απασχόληση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων
στην απασχόληση µε έµφαση στον εθνικό µηχανισµό για την ισότητα των φύλων
(όργανα

και

άξονες

δράσης,

πολιτικές

και

προγράµµατα).

Επιπρόσθετα,

παρουσιάζονται οι πολιτικές και τα προγράµµατα για την ισότητα των φύλων στην
απασχόληση (ΕΣ∆Α, ΕΣ∆εν), καθώς και ο ρόλος του Γ΄ Κ.Π.Σ. στη διαµόρφωση
πολιτικής για τα εν λόγω ζητήµατα. Τέλος, παρουσιάζονται συµπερασµατικές κρίσεις,

5

Αναλυτικότερα βλ. Αθανασιάδου Χρ., Πετροπούλου Στ. & Μιµίκου Γ. (2001), Οι συνθήκες της
γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000, Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, Αθήνα.
6
Βλ. αναλυτικότερα για τη µετάβαση των αποφοίτων από το πανεπιστήµιο στην απασχόληση:
Καραµεσίνη Μ. & Κορνελάκης Α. (2005α), Από την εργασία στην απασχόληση: Η πρώτη σηµαντική
εργασία των αποφοίτων ΑΕΙ και η εργασιακή εµπειρία µέσω του STAGE, Εργασία 2005, Α.
∆εδουσόπουλος, Γ. Κουζής, Ξ. Πετρινιώτη, Σ. Ροµπόλης (επιµ.), Αθήνα: Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Πόρων
και Αστικού Περιβάλλοντος, Πάντειο Πανεπιστήµιο, σσ. 307-318.

4

καθώς αποτιµώνται οι εξελίξεις της πολιτικής απασχόλησης σε Ελλάδα και Ευρώπη
και διατυπώνονται ανάλογες προτάσεις.

5

Ι. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
Από τη Συνθήκη της Ρώµης (1957)7 και τη µεµονωµένη διάταξη περί ίσης
αµοιβής για την εργασία (άρθρο 119) έως τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (άρθρα 2, 3,
13, 141 που αντικατέστησε το 119)8 χρειάστηκε να µεσολαβήσει ένα µεγάλο χρονικό
διάστηµα στη διάρκεια του οποίου µια σειρά από νοµοθετικές πρωτοβουλίες,
αποφάσεις και µέτρα συνέβαλαν στην κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων και
την υιοθέτηση πολιτικών για την απασχόληση των γυναικών. Ουσιαστικά, µε τη
Συνθήκη της Ρώµης θεσµοθετήθηκε η αρχή της ίσης αµοιβής µεταξύ ανδρών και
γυναικών. Η ουσιαστικότερη, όµως, εξέλιξη σηµατοδοτήθηκε µε τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ, η οποία ενίσχυσε σηµαντικά τη νοµική βάση για τα δικαιώµατα των
γυναικών 9
Η ισότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύεται σε θεσµικό επίπεδο από
τις διατάξεις του Συντάγµατος της Ε.Ε. και αποτυπώνεται ως αξία, ενώ παράλληλα,
παραµένει ένας από τους στόχους της Ένωσης όπως είχε, ήδη, κατοχυρωθεί από τη
Συνθήκη του Άµστερνταµ. Η ενσωµάτωση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα συνιστά ένα νοµικά δεσµευτικό κείµενο για
τους θεσµούς, τα όργανα και τα κράτη-µέλη της Ένωσης, το οποίο συµβάλλει στην
προώθηση των δικαιωµάτων των γυναικών και κατοχυρώνει την οριζόντια διάσταση
της ισότητας ανδρών και γυναικών και της καταπολέµησης των διακρίσεων λόγω
φύλου.
Παρά το γεγονός όµως ότι η πολιτική για την ισότητα µεταξύ ανδρών και
γυναικών επικεντρώνεται στη θέση των γυναικών στην οικονοµία, µόνο σε λίγες
περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν επιτύχει -σε γενικές γραµµές- την ισοτιµία τους µε
τους άνδρες.10

7

Στη Ρώµη, τα έξι ιδρυτικά κράτη (Βέλγιο, Γαλλία, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Γερµανίας, Ιταλία,
Λουξεµβούργο και Κάτω Χώρες) υπογράφουν τις Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ). Οι
συνθήκες
αυτές
τέθηκαν
σε
ισχύ
την
1η
Ιανουαρίου
1958.
Βλ.
σχετικά:
http://www.hri.org/MFA/foreign/treaties/Rome57/
8
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ υπογράφηκε το 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999, βλ. σχετικά:
http://europa.eu.int/eur-lex/el/treaties/selected/livre545.html
9
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ που υπεγράφη το 1997 επέφερε σηµαντική πρόοδο όσον αφορά στην
κατάσταση των γυναικών, κατά πρώτον µε την εφαρµογή της διαδικασίας συναπόφασης στον τοµέα της
ισότητας ανδρών και γυναικών, και κατά δεύτερον µε τη θέσπιση άρθρων για τη θετική διάκριση στην
αγορά εργασίας (άρθρο 141) και για τη διάκριση µε βάση το φύλο (άρθρο 13). Το κείµενο της
Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης, «Σύνταγµα για την Ευρώπη», που επανέλαβε στον τίτλο II τις
διατάξεις του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, επιφέρει νέα πρόοδο σε αυτόν τον τοµέα, ιδιαίτερα το
άρθρο 2 που ορίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες της ισότητας. Βλ. Οδηγίες χρήσης για την εν λόγω
Συνθήκη: http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/lvb/a12000.htm
10
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών
[COM(2000) 335 τελικό], Προς µια Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων (20012005), Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, Αθήνα 2000, σσ. 19-22.
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1. Σχεδόν σε όλα τα κράτη-µέλη, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών
παραµένει υψηλότερο συγκριτικά µε αυτό των ανδρών, ενώ η µακροχρόνια
ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες.11
2. Η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης µεταξύ ανδρών και γυναικών
ανέρχεται περίπου κατά µέσο όρο σε 20%.12
3. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών µειώνεται όταν αυτές έχουν
παιδιά, ενώ το αντίθετο ισχύει για τους άνδρες.13
4. Ο επαγγελµατικός διαχωρισµός ανδρών και γυναικών (οριζόντιος και
κάθετος) παραµένει ένα κύριο πρόβληµα για την Ε.Ε. Ακόµα και οι χώρες
εκείνες,

στις

οποίες

οι

γυναίκες

έχουν

επιτύχει

υψηλά

απασχόλησης, διαθέτουν διαχωρισµένες επαγγελµατικές δοµές.

ποσοστά

14

5. Η αµοιβή των γυναικών είναι µικρότερη από αυτή των ανδρών για την ίδια ή
για ίσης αξίας εργασία. Οι µισθολογικές διαφορές είναι µεγαλύτερες στον
ιδιωτικό απ’ ότι στο δηµόσιο τοµέα, ενώ διαρθρωτικοί παράγοντες όπως η
ηλικία, το επάγγελµα και ο τοµέας των δραστηριοτήτων δεν φαίνεται να
συµβάλλουν στη µείωση της διαφοράς στις αµοιβές.15
Με δεδοµένη αυτή την κατάσταση οι ενέργειες για την προώθηση της ισότητας
των ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων, καθώς και την κινητοποίηση εναλλακτικών λύσεων αναφορικά
µε την ποιότητα ζωής των ανδρών και γυναικών πολιτών. Οι ενέργειες αυτές
στοχεύουν όχι µόνο στο να συµβάλουν στην ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στην
αγορά

εργασίας

αλλά,

παράλληλα,

να

βοηθήσουν

στη

διευκόλυνση

της

ενσωµάτωσης της γυναικείας οπτικής σε µια σειρά από τοµείς που παραδοσιακά
θεωρούνται «άφυλοι» και αφορούν στην προσαρµογή του εργασιακού πλαισίου,
στην κατάρτιση, στη χρηµατοδότηση και στην ευαισθητοποίηση, κυρίως, για τη
δηµιουργία, βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων των γυναικών, αλλά και των
κοινωνικών υπηρεσιών για παιδιά, ηλικιωµένους/-ες και ασθενείς.
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Βλ. Eurostat, Harmonised Unemployment, 2004, για το έτος 2004.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Labour Force Survey (2004) στην EU-15 και στην Ευρω-ζώνη (12) για το
2003 της Eurostat: Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται σε 56,1 (15 χώρες EU) και σε
53,6 (Ευρωζώνη + 12). Τα αντίστοιχα των ανδρών σε 72,7 και 71,5. Η διαφορά ξεπερνά το 17% κατά
µέσο όρο, µε την Ελλάδα, Ιταλία και την Ισπανία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.
13
Eurostat (2002), Statistical Portrait of Women in All Stages of Life. Επιλεγµένα στοιχεία του 1998 και
2000: Impact of Children on Women’s Employment (2002) µε στοιχεία του 2000.
14
OECD, Employment Outlook (2002) & EWCS, Eurostat (2000) (European Working Conditions
Surveys). Ελάχιστα είναι τα σηµάδια προόδου στη µείωση της διαφοράς µεταξύ των δύο φύλων ως
προς τις αµοιβές, η οποία παραµένει σταθερή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε γύρω στο 16
%14. Το κατ’ εκτίµηση αριθµητικό στοιχείο για την Ευρώπη των εικοσιπέντε είναι ελαφρώς χαµηλότερο,
15 %, στοιχείο στο οποίο έχει ληφθεί υπόψη η διαφορά µεταξύ των δύο φύλων ως προς τις αµοιβές στα
νέα κράτη µέλη, βλ. Eurostat (2003).
15
Eurostat (2003), Earn-cost Survey, στοιχεία για το 2002, στο πλαίσιο του ECHP (European
Community Household Panel) και του SILC (Survey on Income and Living Conditions).
12
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Οι βασικοί στόχοι της Κοινότητας στο πλαίσιο της απασχόλησης και της
κοινωνικής πολιτικής, προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της οικονοµικής και
κοινωνικής εξέλιξης, στην προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής
προστασίας, στη µείωση των ανισοτήτων, στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή και
στη µείωση των διαφορών ανάπτυξης και βιοτικού επιπέδου.16 Στο πλαίσιο αυτό,
υπογράφονται Συνθήκες µεταξύ των κρατών-µελών και παράλληλα τα βασικά
όργανα της Ε.Ε. εκδίδουν Ψηφίσµατα, Οδηγίες και Κανονισµούς που σχετίζονται µε
την προώθηση και την εφαρµογή των πολιτικών.
1. Από τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών στην ένταξη της διάστασης του
φύλου σε όλες τις πολιτικές17
Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις ξεκίνησαν από
τη Συνθήκη της Ρώµης 25/3/1957 (άρθρο 119) υιοθετώντας την αρχή της ισότητας
των αµοιβών µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και γυναικών µε τη διάταξη σχετικά µε την
ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας, συνιστώντας, έτσι, την απαρχή της πολιτικής
ισότητας της τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), ενώ, η σχετική
απρoθυµία των κρατών-µελών να εφαρµόσoυν αυτή τη διάταξη στην πράξη,
οδήγησε στην έκδοση µιας σειράς Οδηγιών από τo 197518 και µετά, που

16
Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική: µια
πολιτική για τον άνθρωπο, Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού, Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο.
17
Για περισσότερο αναλυτική εξέταση αναφορικά µε τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, βλ.: Στρατηγάκη Μ. (2002), Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα
των φύλων στην αγορά εργασίας, στο: Εργασία 2002. Εξελίξεις, Αναλύσεις, Τεκµηρίωση, Αφιέρωµα:
Εργασιακές Σχέσεις, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου ∆υναµικού, Πάντειο
Πανεπιστήµιο, Αθήνα, σσ. 193-203 και Στρατηγάκη Μ. (2003), Πολιτικές για την ισότητα των φύλων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συµπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στο
συλλογικό τόµο: Ρ. Παναγιωτοπούλου, Σ. Κονιόρδος, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη (επιµ.), Παγκοσµιοποίηση
και σύγχρονη κοινωνία, Εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα, σσ. 175-188.
18
Βλ. ενδεικτικά:
Οδηγία 75/117 της 10ης Φεβρoυαρίoυ 1975: Πρoσέγγιση των νoµoθεσιών των κρατών-µελών σχετικά
µε την εφαρµoγή της αρχής της ίσης αµoιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζoµένων.
Οδηγία 76/207 της 9ης Φεβρoυαρίoυ 1976: Εφαρµoγή της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών
και γυναικών όσoν αφoρά στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και τη
σταδιoδρoµία, καθώς και τις συνθήκες εργασίας.
Οδηγία 79/7 της 19ης ∆εκεµβρίoυ 1978: Η σταδιακή εφαρµoγή της αρχής της ίσης αµoιβής µεταξύ
ανδρών και γυναικών στoν τoµέα της κoινωνικής ασφάλισης.
Οδηγία 86/378 της 24ης Ioυλίoυ 1986 (πoυ τρoπoπoιήθηκε από την Oδηγία 96/97 της 20ής ∆εκεµβρίoυ
1996): Εφαρµoγή της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών στα επαγγελµατικά
συστήµατα κoινωνικής ασφάλισης.
Οδηγία 86/613 της 11ης ∆εκεµβρίoυ 1986: Εφαρµoγή της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών
και γυναικών πoυ ασκoύν ελεύθερo επάγγελµα, συµπεριλαµβανoµένης και της αγρoτικής
δραστηριότητας, και πρoστασία της µητρότητας.
Οδηγία 92/85 της 19ης Οκτωβρίoυ 1992: Εφαρµoγή µέτρων για την αναβάθµιση της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζoµένων κατά την εγκυµoσύνη, τη λoχεία ή τo θηλασµό.
Οδηγία του Συµβουλίου 93/104/EΚ της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, που τροποποιήθηκε από την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου 2000/34/EΚ της 22ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης
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αναφέρονταν στην ίση αµoιβή και στην ίση µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών
εργαζoµένων.
Μετά τη Συνθήκη της Ρώµης, Συµβούλια-σταθµοί που σχετίζονται µε τις
κοινοτικές πολιτικές για την απασχόληση είναι ο Κανονισµός Ε.Κ.Τ. (1960)19, η Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη (1986)20, ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων (1989)21, η Συνθήκη του Μάαστριχ (1992)22, η Λευκή
Βίβλος για την Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση (1993)23 και το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσεν (1994). Το 1997 υπογράφεται η Συνθήκη του
Άµστερνταµ όπου κάνει την εµφάνισή της στους κοινοτικούς στόχους η προαγωγή
της Απασχόλησης ως θέµα «κοινού ενδιαφέροντος». Η εν λόγω Συνθήκη έθεσε και
το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ)
αναθέτοντας στο Συµβούλιο, την Επιτροπή και άλλους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς
ισχυρότερους ρόλους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα επικαιροποίησε τη
στρατηγική καθορίζοντας ως σκοπό την πλήρη απασχόληση. Ουσιαστικά, οι
αποφάσεις

της

Ειδικής

Συνόδου

του

Λουξεµβούργου

συµπληρώθηκαν

και

ενισχύθηκαν από την Απόφαση της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβόνα (Μάρτιος 2000). Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα
Κοινωνικής Πολιτικής24, η οποία ακολούθησε, επικυρώθηκε στο Ευρωπαϊκό

του χρόνου εργασίας ώστε να καλυφθούν οι τοµείς και οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν
λόγω Οδηγία.
Οδηγία 96/34 της 3ης Ioυνίoυ 1996: Συµφωνία πλαίσιo για τη γoνική άδεια πoυ συνήφθη από την
ΕΣΒΕΕ, την ΕΚ∆Ε και την ΕΣΣ.
Οδηγία 96/97/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1996 που τροποποιεί την Οδηγία 86/378/ΕΟΚ
για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελµατικά συστήµατα
κοινωνικής ασφάλισης.
Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε το βάρος απόδειξης σε
περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου.
Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την
εργασία µερικής απασχόλησης που συνήφθη από τη UNICE, το CEEP και τη CES.
Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την
εργασία ορισµένου χρόνου που σηνήφθη µεταξύ των διεπαγγελµατικών οργανώσεων γενικού
χαρακτήρα CES, UNICE και CEEP.
Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000 για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για
την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.
Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 που τροποποιεί την 76/207 της 9ης
Φεβρουαρίου 1976 σχετικά µε την εφαρµoγή της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και
γυναικών όσoν αφoρά στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και τη
σταδιoδρoµία, καθώς και τις συνθήκες εργασίας.
19
Βλ.: Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://www.esfhellas.gr/index.asp?lang=0&node=51
20
Βλ.: http://europa.eu.int/eur-lex/el/treaties/selected/livre509.html
21
Βλ.: http://www.europarl.eu.int/factsheets/2_1_2_el.htm &
http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/doc2.doc
22
Βλ.: http://www.europa.eu.int/eur-lex/el/search/search_treaties.html
23
Βλ.: http://europa.eu.int/en/record/white/c93700/contents.html
24
Η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής του 2000 αποτελεί τµήµα της ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής
προσέγγισης για την επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής ανανέωσης που σκιαγραφήθηκε στη
Λισσαβόνα. Συγκεκριµένα, επιδιώκει τη θετική και δυναµική αλληλεπίδραση ανάµεσα στην οικονοµική
πολιτική, την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική και την επίτευξη µιας συµφωνίας που θα
κινητοποιεί όλους τους παράγοντες προκειµένου να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη του νέου
στρατηγικού στόχου. Στο επίκεντρο της Ατζέντας βρίσκεται ο εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού
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Συµβούλιο της Νίκαιας το 200025 µε βασικό αίτηµα να γίνει σε βάθος ανασκόπηση
των πρώτων πέντε ετών εφαρµογής της ΕΣΑ. Το 2001 υπογράφηκε η Συνθήκη της
Νίκαιας26, η οποία επικεντρώθηκε στο θέµα της διεύρυνσης της Ε.Ε. Εκεί συζητήθηκε
και το θέµα της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο µιας διευρυµένης
Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης (2002) ζήτησε να ενισχυθεί η
πολιτική για την απασχόληση και έδωσε κατευθύνσεις για το µέλλον της ΕΣΑ. Βάσει
αυτών, το Συµβούλιο στην Κοπεγχάγη (2002) πρότεινε τους ακόλουθους στόχους: α)
προώθηση της συµµετοχής στην απασχόληση και της πρόσβασης όλων στους
πόρους, τα δικαιώµατα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες, β) πρόληψη του κινδύνου
αποκλεισµού, γ) δράση για τους πλέον ευάλωτους, δ) κινητοποίηση του συνόλου των
παραγόντων.
Σύµφωνα µε τον τρίτο πίνακα αποτελεσµάτων που υποβάλλει η Επιτροπή για
να εκθέσει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην υλοποίηση της ατζέντας κοινωνικής
πολιτικής27, στην ευρωπαϊκή οικονοµία δηµιουργήθηκαν το 2001 περίπου 2
εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας.28 Ως εκ τούτου, το ποσοστό απασχόλησης
συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας στο 64,1% το 2001 έναντι 63,4% το 2000. Το
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκε από 54,1% σε 55%. Στο ίδιο
χρονικό διάστηµα το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε από 7,8% σε 7,4%, ενώ συνέχισε
να µειώνεται και το ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας – από 3,5% το 2000 σε
3,1% το 2001. Αυτή η βελτίωση των επιδόσεων όσον αφορά στην απασχόληση
σηµειώθηκε µέσα σε ένα επιδεινούµενο οικονοµικό περιβάλλον. Από το 1997, έχουν
δηµιουργηθεί περισσότερες από 10 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας –6 εκατοµµύρια
από τις οποίες κατέλαβαν γυναίκες– ενώ ο αριθµός των ανέργων έχει µειωθεί κατά 4
εκατοµµύρια. Η επανεξέταση και η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση κατέληγαν στο συµπέρασµα ότι, κατά την πενταετή εφαρµογή της
στρατηγικής, οι διαρθρωτικές βελτιώσεις στην αγορά εργασίας της Ε.Ε. ωρίµασαν και

κοινωνικού προτύπου και η µετατροπή σε συγκεκριµένες δράσεις των πολιτικών δεσµεύσεων που
έγιναν στη Λισσαβόνα, βλ. σχετικά: http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/doc6.doc
25
Ο Χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεµελιώδη δικαιώµατα, διακηρύχθηκε πανηγυρικά στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας στις 7-9 ∆εκεµβρίου 2000. Στο εν λόγω κείµενο, αναγνωρίζεται µια
σειρά από εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα, όπως: η ισότητα ανδρών και γυναικών (άρθρο 23), η
οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή (άρθρο 33) κ.ο.κ.
26
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συνθήκη της Νίκαιας, που τροποποιεί τη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες
συναφείς πράξεις, (2001/C/ 80/01). Βλ. σχετικά:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/el/treaties/dat/12001C/pdf/12001C_EL.pdf.
Βλ. επίσης: http://europa.eu.int/comm/nice_treaty/index_el.htm
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τη Συνθήκη της Νίκαιας, βλ. αναλυτικά:
http://europa.eu.int/comm/igc2000/dialogue/info/offdoc/guidecitoyen_en.pdf
27
COM(2000) 379 της 28/06/2000.ψήφισµα ΕΚ A5-291/2000 της 25/10/2000.συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Νίκαια.
28
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή και στην
Επιτροπή Περιφερειών. Πίνακας αποτελεσµάτων σχετικά µε την υλοποίηση της Ατζέντας Κοινωνικής
Πολιτικής, Βρυξέλλες, 6.2.2003, COM(2003) 57 τελικό.
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ότι η βελτίωση όσον αφορά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας δεν µπορεί να
αποδοθεί αποκλειστικά στον επιχειρηµατικό κύκλο. Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις που
παρατηρήθηκαν, εξακολουθούν να υπάρχουν εκτεταµένες αδυναµίες, οι οποίες
πρέπει να αντιµετωπιστούν. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονται: α) τα συνεχιζόµενα
υψηλά επίπεδα της ανεργίας και της µακροχρόνιας ανεργίας, β) τα συνεχιζόµενα
χαµηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών, γ) η άνιση κατανοµή των ποσοστών
απασχόλησης στις ηλικιακές οµάδες, όπου ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι/-ες µεγαλύτερης
ηλικίας, αλλά και οι νέοι/-ες, αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες όσον αφορά στην
εξεύρεση ή τη διατήρηση µιας θέσης εργασίας κ.λπ. Οι κατευθυντήριες γραµµές για
την απασχόληση για το έτος 2002 ήταν οι τελευταίες ενός πενταετούς κύκλου που
συµφωνήθηκε στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την απασχόληση, που
πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο το Νοέµβριο του 1997. Υποβλήθηκαν από
την Επιτροπή το Σεπτέµβριο του 2001 και εγκρίθηκαν επίσηµα από το Συµβούλιο το
Φεβρουάριο του 2002, µετά από γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Παρότι

είναι

συνεπείς

προς

τους

γενικούς

προσανατολισµούς

οικονοµικής

πολιτικής29, οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση εστιάζονται κυρίως στη
µεταρρύθµιση της πολιτικής για την απασχόληση. Η Επιτροπή πρότεινε τον
εξορθολογισµό των ετήσιων κύκλων συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών και
των πολιτικών για την απασχόληση από το 2003.
Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή έχει δείξει ιδιαίτερη προσοχή στην
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο που έχει επιτελέσει και στις
πολιτικές που έχει εφαρµόσει στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων, όπως φαίνεται,
µεταξύ άλλων, από την εισήγηση της Επιτροπής στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την
αειφόρο ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ.30 Τον Ιανουάριο του 200231 ολοκληρώθηκε
µελέτη σκοπιµότητας για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ιδρύµατος για θέµατα
ισότητας ανδρών και γυναικών, η οποία αποτελεί τη βάση για κάθε µελλοντική
εξέταση του θέµατος. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
στη Βαρκελώνη και το νέο κριτήριο αξιολόγησης των επιδόσεων σχετικά µε τη
φροντίδα των παιδιών, µε στόχο τον καλύτερο συνδυασµό οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής.
Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στις 20 και 21 Μαρτίου
2003 στις Βρυξέλλες για την τρίτη ετήσια εαρινή σύνοδό του µε θέµα την οικονοµική,
κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση στην Ένωση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις
29

COM(2002) 93 της 21/02/2002 σχετικά µε την εφαρµογή των γενικών προσανατολισµών οικονοµικής
πολιτικής για το 2001.COM(2002) 191 της 24/04/2002 σχετικά µε την πρόταση σύστασης της Επιτροπής
για τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών-µελών και της Κοινότητας
.
για το 2002 επίσηµη έγκριση από το Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2002 (ΕΕ L 182, σ. 1 της 11/07/2002).
30
Βλ. π.χ. COM(2002) 82 της 13/02/2002.
31
Ιανουάριος του 2002, εκπονήθηκε από την PLS RAMBOLL Management.
Βλ. http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/documents_en.html
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του, καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει µία Ευρωπαϊκή Ειδική Οµάδα για την
Απασχόληση µε σκοπό την πραγµατοποίηση αναλυτικής µελέτης και εξέτασης των
κύριων

θεµάτων

της

πολιτικής

απασχόλησης

και

τον

προσδιορισµό

µεταρρυθµιστικών µέτρων µε όσο το δυνατόν αµεσότερες ευεργετικές επιπτώσεις
στις εγχώριες µεταρρυθµιστικές δράσεις στις αγορές εργασίας. 32
Επιπλέον, η ισότητα γυναικών και ανδρών ενισχύεται από τη νέα Συνθήκη για
τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. Πέρα από τις διατάξεις της σηµερινής
Συνθήκης για την ισότητα των φύλων, το Σύνταγµα αναφέρει ρητά ότι η ισότητα
αποτελεί αξία της Ένωσης που πρέπει να προάγεται όχι µόνο στο πλαίσιο της
Ένωσης, αλλά επίσης στις σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο. Το ∆εκέµβριο του
2004 το Συµβούλιο εξέδωσε την Οδηγία για την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την
παροχή αυτών33, µε βάση το άρθρο 13 της συνθήκης EΚ. Η Επιτροπή εξέδωσε,
επίσης, την αναδιατυπωµένη πρόταση34, µε σκοπό την αποσαφήνιση της αρχής της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης µέσω
της ενοποίησης σε ένα ενιαίο κείµενο των διατάξεων πέντε Οδηγιών. Το Συµβούλιο
θέσπισε µια γενική προσέγγιση το ∆εκέµβριο του 2004, η δε έκδοση γνώµης από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναµένεται την άνοιξη του 2005.35

32

Βλ. Συµπεράσµατα της Προεδρίας. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών 21 και 21 Μαρτίου 2003,
http://www.eu2003.gr//multimedia/doc/2003_3/751.doc
33
Οδηγία 2004/113/EΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, για την εφαρµογή της αρχής της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών
(ΕΕ L 373, 21.12.2004, σ. 37). Η Οδηγία εφαρµόζεται σε αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό
και προσφέρονται εκτός του χώρου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Θεσπίζει την αρχή ότι οι
αναλογιστικοί παράγοντες που βασίζονται στο φύλο θα πρέπει να καταργηθούν.
34
Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής
των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και
απασχόλησης (2004/0084/COD).
35
Βλ. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών
για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών 2005, Βρυξέλλες, 14.2.2005, COM(2005) 44 τελικό.
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Το πέρασµα από τις θετικές δράσεις36 υπέρ των γυναικών -που αποτέλεσαν
στη διάρκεια της δεκαετίας του ‘80 το νέο εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την
ισότητα των φύλων, µε στόχο την κατάργηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού µε
βάση το φύλο και την ενίσχυση των επαγγελµατικών προοπτικών των γυναικών- στη
συµφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων -ένας άξονας
δράσης που αναδείχθηκε στο κοινοτικό επίπεδο στη δεκαετία του ‘90 ως κεντρικός
για την πολιτική ισότητας των φύλων στην απασχόληση- η συνειδητοποίηση,
δηλαδή, της ανάγκης µετατόπισης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα από τις
ειδικές δράσεις για τη διόρθωση των ανισοτήτων φύλου, προς την κατεύθυνση της
προώθησης της ισότητας µέσα από όλες τις πολιτικές υπήρξε µια αργή διαδικασία
και σηµατοδοτεί µια εννοιολογική µετατόπιση από τα µέτρα που αποσκοπούσαν στο
να εξισώσουν τις γυναίκες µε τους άνδρες στην εργασία στα µέτρα για την εξάλειψη
των κοινωνικά κατασκευασµένων ανισοτήτων τόσο στη δουλειά όσο και το σπίτι.37
Στο Τρίτο Μεσοπρόθεσµο Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την ισότητα
ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών (1991-1995), η ενσωµάτωση της διάστασης
του φύλου παρουσιάστηκε ως νέο εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την
ισότητα. Στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις Γυναίκες του Πεκίνου το 1995,
αναβαθµίστηκε κατά τις διαπραγµατεύσεις της για τις Γυναίκες του Πεκίνου.

38

Η

αναβάθµιση αυτή εκφράστηκε την ίδια χρονιά και στο Τέταρτο Μεσοπρόθεσµο
Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών
(1996-2000), καθώς και στη συγκρότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Οµάδας

36

Η έννοια της θετικής δράσης εµφανίζεται για πρώτη φορά, σε διεθνές επίπεδο, στη Σύµβαση των
ης
Ηνωµένων Εθνών της 18 ∆εκεµβρίου 1979 για την εξάλειψη όλων των µορφών διάκρισης κατά των
γυναικών και αναφέρεται στη δηµιουργία µηχανισµών που εξασφαλίζουν τις ίσες ευκαιρίες, αποκλείουν
τις διακρίσεις αλλά και αποκαθιστούν τις συνέπειες των ήδη υπαρχουσών ανισοτήτων. Μέχρι τη
Συνθήκη του Άµστερνταµ (10/11/1997), στην κοινοτική νοµοθεσία δεν υπήρχε νοµικός ορισµός των
«θετικών δράσεων» ούτε κανόνες που να δέχονται ρητά τη δυνατότητα ευνοϊκής µεταχείρισης λόγω
φύλου. Παρόλα αυτά, θετικές δράσεις είχαν γίνει στο παρελθόν αποδεκτές και συγκεκριµένα : Στο άρθρο
2 παράγραφος 4 της Οδηγίας 76/207/EΟΚ εισάγεται για πρώτη φορά στο κοινοτικό δίκαιο η δυνατότητα
υιοθέτησης µέτρων, που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και
γυναικών, ιδίως µε την άρση των ανισοτήτων που θίγουν τις ευκαιρίες των γυναικών, όσον αφορά στην
πρόσβαση στην απασχόληση, στην προαγωγή, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στις συνθήκες
εργασίας. Στη Σύσταση του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1984 αναγνωρίζεται ότι «οι υφιστάµενες
νοµοθετικές διατάξεις για την ίση µεταχείριση, που έχουν προβλεφθεί για την παροχή δικαιωµάτων στα
άτοµα, είναι ανεπαρκείς για την εξάλειψη όλων των ανισοτήτων, που εκδηλώνονται στην πράξη, αν δεν
αναληφθεί παράλληλη δράση από τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους
ενδιαφερόµενους φορείς, µε σκοπό την εξουδετέρωση των επιζήµιων συνεπειών για τις γυναίκες που
εργάζονται, οι οποίες προκύπτουν από τη στάση, τη συµπεριφορά και τις δοµές της κοινωνίας». Βλ.
επίσης, Peters Α. (1996), The Many Meanings of Equality and Positive Action in Favour of Women
under European Community Law. A Conceptual Analysis, ELJ και Burows G, (1985), The 1979
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, L’arrêt Kalanke, NILR.
37
Καραµεσίνη Μ. (2005α) ό.π. σ. 343 και Καραµεσίνη Μ. (2001α) ό.π., σ. 5.
38
Βλ. Γενική Γραµµατεία Ισότητας (1996), Τέταρτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για τις Γυναίκες,
Πεκίνο 15 Σεπτεµβρίου 1995, Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Γ.Γ.Ι.,
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα και Γενική Γραµµατεία Ισότητας (1999), Εθνική Έκθεση της Ελλάδας για
την Εφαρµογή του «Προγράµµατος ∆ράσης» της 4ης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τις Γυναίκες,
Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Γ.Γ.Ι., Αθήνα.
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Επιτρόπων για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και για τα ∆ικαιώµατα των
Γυναικών.39
Η πρώτη πρωτοβουλία µεγάλης εµβέλειας σε κοινοτικό επίπεδο για την
προώθηση του νέου εργαλείου είναι η Ανακοίνωση της Επιτροπής για την
ενσωµάτωση στους ισότητας ευκαιριών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και
δράσεων (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1996), ενώ η Συνθήκη του
Άµστερνταµ

(Ιούνιος

1997)

προσέφερε

στην

ενσωµάτωση

νοµική

βάση,

προβλέποντας ρητά ότι η εξάλειψη των ανισοτήτων και η προαγωγή της ισότητας
µεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει να ενσωµατωθούν στις δράσεις της
Κοινότητας (Άρθρο 3).
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις γενικές πολιτικές βρήκε την
πρώτη της εφαρµογή στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (Ε.Σ.Α.) και
υιοθετήθηκε από το ειδικό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Κορυφής του Λουξεµβούργου για
την Απασχόληση. Συνίσταται στη αναγόρευση των ίσων ευκαιριών των δύο φύλων
στην απασχόληση ως τέταρτου πυλώνα–κατεύθυνσης για την πολιτική απασχόλησης
των χωρών µελών και στην υποχρέωση συµπερίληψης του στόχου της ισότητας
ευκαιριών των δύο φύλων στις πολιτικές και τα µέτρα για την απασχόληση, που
υπάγονται στους υπόλοιπους τρεις πυλώνες-κατευθύνσεις. Η ένταξη της οπτικής του
φύλου στην Ε.Σ.Α. αποτελεί την πρώτη συστηµατική και ολοκληρωµένη εφαρµογή
της νέας στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας που έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. και
είναι η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις γενικές πολιτικές (gender
mainstreaming).
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές αντιστοιχεί σε
µια οπτική και πολιτική φύλου που προωθεί αλλαγές στη ζωή ανδρών και γυναικών
προκειµένου να επιτευχθεί ισότητα όχι µόνο στην αµειβόµενη εργασία, αλλά σε όλες
τις σφαίρες της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής χρησιµοποιώντας όλα τα εργαλεία των
προηγούµενων ετών (νοµοθεσία, θετικές δράσεις, µέτρα για τη συµφιλίωση των
οικογενειακών µε τις επαγγελµατικές υποχρεώσεις) σε συνδυασµό µε νέα εργαλεία
και τεχνικές (µελέτες επιπτώσεων φύλου, ενσωµάτωση κατευθυντήριων γραµµών και
στόχων για την ισότητα, η παρακολούθηση των επιπτώσεων στην ισότητα των
φύλων µε βάση συγκεκριµένους δείκτες προόδου και αναφοράς κ.λπ.).

39

Καραµεσίνη Μ. (2005α), ό.π., σ. 339 & Καραµεσίνη Μ. (2001α), ό.π., σ. 4
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2. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης
για την Απασχόληση
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσεν (9 και 10 ∆εκεµβρίου 1994), υιοθετήθηκε
για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ)

40

, η οποία

κατοχυρώθηκε σε θεσµικό επίπεδο µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (Ιούνιος 1997) και
αναµορφώθηκε ριζικά στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου (Νοέµβριος
1997). Η ΕΣΑ αποτελώντας ένα σηµαντικό πλαίσιο συντονισµού υποχρεώνει τα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαµορφώνουν την εθνική τους πολιτική
απασχόλησης βάσει κοινών κατευθυντήριων γραµµών που αποφασίζονται κάθε
χρόνο από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Με τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (άρθρα
2,3,13,141) (EEC 340, 10.11.1997) η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών απέκτησε
νοµική βάση και αποτέλεσε καθήκον τόσο των κοινοτικών ευρωπαϊκών οργάνων όσο
και των κρατών-µελών και ακολούθησαν µια σειρά από νοµοθετικές πρωτοβουλίες,
αποφάσεις και µέτρα που δηµιούργησαν νέες προοπτικές.
Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση
από

το

έκτακτο

Συµβούλιο

στο

Λουξεµβούργο

(Νοέµβριος

1997)

και

πραγµατοποιήθηκε για να εξετάσει ειδικά τα θέµατα της απασχόλησης. Το Συµβούλιο
στο Λουξεµβούργο, όντας το πρώτο Συµβούλιο που ασχολήθηκε αποκλειστικά µε το
ζήτηµα αυτό, αναµόρφωσε, δηλαδή αναθεώρησε και εξειδίκευσε λεπτοµερώς τη
στρατηγική ως προς το σκέλος της απασχόλησης, υπογραµµίζοντας, έτσι, τη
σηµασία που προσδίδει η Ε.Ε. στο θέµα της απασχόλησης και της καταπολέµησης
της ανεργίας και έθεσε ως στόχο την -µε κάθε µέσο- προώθηση της απασχόλησης
ως έναν από τους βασικούς στόχους της Κοινότητας. Αυτός ο στόχος ορίστηκε σε µια
στρατηγική που περιλαµβάνει τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες (ή «άξονες»)
απασχολησιµότητας, επιχειρηµατικότητας, προσαρµοστικότητας και ίσων ευκαιριών41
και η περιγραφή του έγινε στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση. Κάθε
χρόνο, οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές µεταφέρονται στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για
την Απασχόληση (Ε.Σ.∆.Α.) των κρατών µελών, τα οποία οφείλουν µε τη σειρά τους,
βάσει της Απόφασης, να ενσωµατώσουν τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές
40

Βλ. σχετικά: http://europa.eu.int/comm/employment_social/firsttime_el.html και Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(2004), Περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για όλους. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την
απασχόληση, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Λουξεµβούργο: Υπηρεσία
Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
text at: http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2004/ke5703055_el.pdf, καθώς και
την Απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις
πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση (2003/578/ΕΚ).
41
Ο πυλώνας της ισότητας ευκαιριών περιλαµβάνει σειρά µέτρων, τα οποία περιστρέφονται γύρω από
τέσσερις επιµέρους στόχους: τη µείωση της ψαλίδας ανάµεσα στα φύλα όσον αφορά στους δείκτες
ανεργίας και αµοιβών, την καλύτερη συµφιλίωση εργασίας και οικογένειας, τη διευκόλυνση της
επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και τέλος, την ένταξη της ισότητας στους άλλους
πυλώνες.
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απασχόλησης που ασκούν και να τις αποτυπώσουν / να διαµορφώσουν τα Εθνικά
Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.∆.Α.). Αυτά τα σχέδια ελέγχονται από την
Επιτροπή και το Συµβούλιο και τα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στην κοινή έκθεση
απασχόλησης. Τα συµπεράσµατα αυτών των κοινών εκθέσεων απασχόλησης
µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στις κατευθυντήριες γραµµές και τις συστάσεις για
τις πολιτικές απασχόλησης συγκεκριµένων κρατών-µελών.
Οι αποφάσεις της Ειδικής Συνόδου του Λουξεµβούργου συµπληρώθηκαν και
ενισχύθηκαν από την Απόφαση της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000)42, η οποία έθεσε ως στόχο την αύξηση του
ποσοστού της απασχόλησης των γυναικών σε 60% έως το 2010 ενώ τα κράτη-µέλη,
για το ίδιο διάστηµα, δεσµεύθηκαν να επιτύχουν το στόχο της πλήρους
απασχόλησης.43 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκρινε ότι, βάσει των διαθέσιµων
στατιστικών, ο γενικός στόχος των µέτρων αυτών πρέπει να είναι η αύξηση του
ποσοστού απασχόλησης σε επίπεδο όσο το δυνατόν εγγύτερο του 70% το 2010, και
η αύξηση του ποσοστού απασχολούµενων γυναικών σε άνω του 60% το 2010.
Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης (Μάρτιος 2001) έθεσε ως ενδιάµεσους στόχους για τα ποσοστά
απασχόλησης στην Ένωση, µέχρι τον Ιανουάριο του 2005, το 67% για το σύνολο και
το 57% για τις γυναίκες.
Επιπρόσθετα, δηµοσιεύθηκε Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση 2003/2004
(ΚΕΑ), η οποία εξετάζει τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη-µέλη κατά την
εφαρµογή της νέας στρατηγικής για την απασχόληση, η οποία συµφωνήθηκε για την
περίοδο 2003-2006. Η στρατηγική αυτή εδράζεται σε τρεις βασικούς στόχους: α)
πλήρης απασχόληση, β) ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας και γ)
ενισχυµένη κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση. Η έκθεση δηµοσιεύτηκε σε µια
42

Οι Αποφάσεις της Ειδικής Συνόδου του Λουξεµβούργου συµπληρώθηκαν και ενδυναµώθηκαν από
την Απόφαση της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου
2000, σύµφωνα µε την οποία τίθεται νέος στρατηγικός στόχος για την τρέχουσα δεκαετία: η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και της δυναµικότητας της οικονοµίας της γνώσης, ώστε να είναι ικανή για
βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή.
43
Παρά τη σταδιακή αύξηση των επιπέδων απασχόλησης στην Ε.Ε. από τα µέσα της δεκαετίας του ’90
και µετά, πιστεύεται γενικά ότι η Ευρώπη δεν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της στους τοµείς της
ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας ενέκρινε ένα
πρόγραµµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων σε βασικούς τοµείς πολιτικής, µε στόχο να δηµιουργηθούν
οι κατάλληλες συνθήκες για την εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης, και έθεσε ως στόχο την αύξηση
του συνολικού επιπέδου της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 70% έως το 2010. Ο στόχος
αυτός συµπληρώθηκε µε άλλους ειδικότερους στόχους στον τοµέα της απασχόλησης για τις γυναίκες,
για τους εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας και για το διάστηµα έως τα µέσα της δεκαετίας (2005). Στη
Λισσαβόνα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε ως στόχο την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 60% για
τις γυναίκες. Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, την άνοιξη του 2001,συµφωνήθηκαν
ενδιάµεσοι στόχοι 67 και 57% για το συνολικό ποσοστό απασχόλησης και για το ποσοστό
απασχόλησης των γυναικών αντιστοίχως έως το 2005, ενώ τέθηκε και ο στόχος να επιτευχθεί ποσοστό
απασχόλησης 50% για τους/τις εργαζόµενους/-ες µεγαλύτερης ηλικίας έως το 2010. Βλ. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (2004), Περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για όλους, ό.π., σ. 7.
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περίοδο κατά την οποία οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβόνας απειλούνται
σοβαρά από την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Εν όψει της
οικονοµικής

επιβράδυνσης,

το

εαρινό

Ευρωπαϊκό

Συµβούλιο

του

2003,

ανταποκρινόµενο στη βούληση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για ενίσχυση
του ρυθµού των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, κάλεσε την Επιτροπή να
συγκροτήσει µια ευρωπαϊκή ειδική οµάδα (Taskforce) για την απασχόληση, υπό την
προεδρία του πρώην Πρωθυπουργού των Κάτω Χωρών Wim Kok, η οποία θα
αναλάµβανε την υποχρέωση να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση
σχετικά µε τις πρακτικές µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να έχουν τον πλέον
άµεσο αντίκτυπο στην εφαρµογή της στρατηγικής για την απασχόληση. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών (∆εκέµβριος 2003) κάλεσε την Επιτροπή και
το Συµβούλιο να λάβουν υπόψη τους την έκθεση της εν λόγω ειδικής οµάδας κατά
την εκπόνηση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση.44 Η ειδική οµάδα για την
απασχόληση έδωσε έµφαση στην ανάγκη να ενισχυθεί η αύξηση τόσο της
απασχόλησης όσο και της παραγωγικότητας και προσδιόρισε τέσσερις βασικές
προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η επιτυχία: α) της αύξησης της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, β)·της προσέλκυσης
ατόµων

περισσότερων

στην

αγορά

εργασίας,

γ)·των

περισσότερων

και

αποτελεσµατικότερων επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό·και δ) της εξασφάλισης
της αποτελεσµατικής εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων µέσω της καλύτερης
διακυβέρνησης.
Η ειδική οµάδα προσδιόρισε γενικές προτεραιότητες δράσης για όλα τα κράτηµέλη στα πλαίσια αυτά, ενώ συγχρόνως επισήµανε τις συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις
που πρέπει να γίνουν σε καθένα από τα 15 σηµερινά και τα 10 νέα κράτη-µέλη. Η
Επιτροπή και το Συµβούλιο συµφωνούν µε τις αξιολογήσεις και τα πολιτικά µηνύµατα
της ειδικής οµάδας για την απασχόληση, τα οποία, εφόσον συνάδουν απολύτως µε
τις κατευθυντήριες γραµµές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, έχουν
ενσωµατωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό στην παρούσα κοινή έκθεση για την
απασχόληση. Στην απάντησή τους ως προς το στόχο της πλήρους απασχόλησης,
ορισµένα κράτη-µέλη επέδειξαν ευρύτερη δέσµευση θέτοντας εθνικούς στόχους, είτε
µε τη µορφή στόχων για τα ποσοστά απασχόλησης είτε µε τη µορφή στόχου για τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα εθνικά σχέδια δράσης καταδεικνύουν ότι ο
ρυθµός των µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας συνεχίστηκε -σε µερικές, µάλιστα,
περιπτώσεις

επιταχύνθηκε-

ιδίως,

όσον

44

αφορά

στις

µεταρρυθµίσεις

που

Βλ. σχετικά: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003), Θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας - η
αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη (Jobs, Jobs, Jobs. Creating more employment in Europe),
Έκθεση της ειδικής οµάδας για την απασχόληση, υπό την προεδρία του κ. Wim Kok
text at: http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2004/ke5703265_en.pdf
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αποσκοπούν στην αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και της προσφοράς
εργατικού δυναµικού. Ωστόσο, οι µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούν στη διαµόρφωση
ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας είναι πιο
αποσπασµατικές. Κατά την τελευταία δεκαετία, σηµειώθηκε, επίσης, στην Ε.Ε. µια
ανησυχητική υποχώρηση του ρυθµού αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας.
Ωστόσο, οι πρόσφατες επιδόσεις όσον αφορά στην ποιότητα στην εργασία είναι
ενθαρρυντικές45. Αν και υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, είναι ορατή η πρόοδος
στους τοµείς της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της γεφύρωσης των διαφορών
µεταξύ των δύο φύλων (µε εξαίρεση τις διαφορές αµοιβών) και της ασφάλειας κατά
την εργασία.
Αναφορικά µε την ισότητα των δύο φύλων, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχει η συµµετοχή των γυναικών είναι ζήτηµα που αφορά τόσο στην ισότητα των
δύο φύλων όσο και στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Πολλά κράτη-µέλη
επιδιώκουν να αυξήσουν τη συµµετοχή των γυναικών και να µειώσουν τις διαφορές
απασχόλησης και ανεργίας, κυρίως µέσω πολιτικών που αποσκοπούν στον
ισορροπηµένο συνδυασµό της επαγγελµατικής µε την ιδιωτική ζωή. Ωστόσο, οι
παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι διαφορές απασχόλησης, ανεργίας και
αµοιβών (π.χ. ο διαχωρισµός των δύο φύλων, η φορολογία και οι µισθοί) δεν
αντιµετωπίζονται σωστά. Πολλά κράτη-µέλη παρουσιάζουν µια δέσµη µέτρων, τα
οποία αναµένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στη µείωση των διαφορών αµοιβών
µεταξύ των δύο φύλων, αλλά οι περισσότερες δράσεις είναι αποσπασµατικές, ιδίως
στις χώρες στις οποίες υπάρχουν οι µεγαλύτερες διαφορές. Πολλές πρωτοβουλίες
παραµένουν εθελοντικές, χωρίς αξιολόγηση αντικτύπου. Η φροντίδα των παιδιών
παρουσιάζεται ως προτεραιότητα στα περισσότερα κράτη-µέλη, αλλά η προσέγγιση
ποικίλλει συχνά ως προς την εστίαση και τη φιλοδοξία της, ενώ ανεπαρκής είναι η
έµφαση που αποδίδεται στην ποιότητα και την προσιτότητά της από απόψη κόστους.
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου εξακολουθεί να είναι µη συστηµατική, ενώ
δεν γίνονται αξιολογήσεις του αντικτύπου που έχουν τα υπάρχοντα συστήµατα και οι
νέες προτάσεις πολιτικής στα δύο φύλα. Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων έναντι των
αµοιβών.46

45
Η βελτίωση της ποιότητας στην εργασία: επισκόπηση της πρόσφατης προόδου, Ανακοίνωση της
Επιτροπής, COM(2003) 728.
46
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004), Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση 2003/2004,
Βρυξέλλες, 7069/04 SOC 113 ECOFIN 77.
text at: http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/report_2003/jer20034_el.pdf
Βλ. επίσης, Commission of the European Communities (2005), Communication from the Commission to
the Council. Draft Joint Employment Report 2004/2005 {SEC(2005)67}, COM(2005) 13 final, text at:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/report_2004/jer20045_en.pdf
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Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι η πρόοδος προς την κατεύθυνση του
στόχου της Λισσαβόνας για ένα γενικό ποσοστό απασχόλησης της τάξης του 70% για
την Ε.Ε. έχει ανακοπεί. Εξάλλου, είναι πλέον σαφές ότι η Ε.Ε. δεν θα επιτύχει τον
ενδιάµεσο στόχο ποσοστού απασχόλησης για το 2005 (67%, όπως συµφωνήθηκε
στη Στοκχόλµη). Το γενικό ποσοστό απασχόλησης παρέµεινε το 2003 στο επίπεδο
που επιτεύχθηκε το 2002 (64,3%). Ακόµη και αν υπάρξει οικονοµική ανάκαµψη, το
ποσοστό απασχόλησης µπορεί να φθάσει µόνο σε ποσοστό 65% το 2005.
Σηµειώθηκε µείωση του χάσµατος σε µερικά κράτη-µέλη στα οποία υπήρχαν χαµηλά
ποσοστά απασχόλησης (Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία), όπου η αύξηση της
απασχόλησης διατηρήθηκε το 2002 και το 2003 και ενδέχεται να συνεχισθεί. Ωστόσο,
µόνο τέσσερα κράτη-µέλη πέτυχαν το στόχο του 70% (∆ανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία
και ΗΒ), ενώ η Φινλανδία, η Πορτογαλία και η Αυστρία είναι κοντά. Η παρατεταµένη
επιβράδυνση είχε ως αποτέλεσµα την ανύπαρκτη ή πολύ µέτρια αύξηση της
απασχόλησης επί τρία έτη (2002-2004) και καµία ή µικρή βελτίωση του ποσοστού
απασχόλησης κατά την εν λόγω περίοδο.
Η συνολική εικόνα αποκρύπτει τις αποκλίνουσες τάσεις που παρατηρούνται
στα ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο. Το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες
συνέχισε να βελτιώνεται το 2002 και, όντας στα επίπεδα του 55,6%, παραµένει σε
καλό δρόµο προς τον ενδιάµεσο στόχο του 57% για το 2005. Μάλιστα σε επτά κράτηµέλη (∆ανία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία και ΗΒ)
υπερβαίνει το στόχο της Ε.Ε. (60%) που τέθηκε για το 2010. Ο µέσος όρος της Ε.Ε.
µειώνεται σαφώς από τα χαµηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών σε τρία
κράτη-µέλη (Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία), παρότι υπάρχουν ενδείξεις για βελτίωση
στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Το ποσοστό απασχόλησης των εργαζοµένων
µεγαλύτερης ηλικίας, αν και αυξάνει µε βραδύ ρυθµό, εξακολουθεί να απέχει πολύ
από το στόχο της Στοκχόλµης (50%). Οι νέοι/-ες αντιµετωπίζουν ολοένα και
περισσότερες δυσκολίες σε πολλά κράτη-µέλη στην προσπάθειά τους να
καταλάβουν θέσεις εργασίας που να τους προσφέρουν λογικές προοπτικές
σταδιοδροµίας.47

47

Βλ. επίσης: EURES (2002), Employment in Europe 2002. Recent Trends and Prospects, European
Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, text at:
http://europa.eu.int/comm./employment_social/news/2002/sep/employment_in_europe2002.pdf
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3. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων στην
απασχόληση
Ένα σύνολο νοµοθετικών πρωτοβουλιών, δεσµεύσεων και εξελίξεων (Οδηγίες
Αποφάσεις, Συστάσεις, Ανακοινώσεις κ.λπ.)48 αναφέρονται στην ισότητα των
ανδρών και των γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας και
αφορούν σε:
•

ίση µεταχείριση στα θέµατα και στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης

•

προστασία της µητρότητας και στη γονική άδεια

•

ίση πρόσβαση στην απασχόληση, την ένταξη και επανένταξη, την
επαγγελµατική κατάρτιση, τις συνθήκες εργασίας και στην προστασία της
αξιοπρέπειας των γυναικών και ανδρών στην εργασία

•

φύλαξη παιδιών

•

προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών

•

προστασία της αξιοπρέπειας των ανδρών και των γυναικών

•

καταπολέµηση της ανεργίας των γυναικών

•

ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας (αρχή της ισότητας των αµοιβών µεταξύ
ανδρών και γυναικών).49

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα και συµπληρωµατικά µε τα νοµικά κείµενα,
διαµόρφωσε όργανα και προώθησε πολιτικές. Κατά το διάστηµα 1982-2000
υλοποιήθηκαν τέσσερα µεσοπρόθεσµα προγράµµατα δράσης50 για την προώθηση
των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών µε έµφαση στην αγορά εργασίας,
τα οποία είχαν ως στόχο να προωθήσουν στην πράξη την ισότητα των φύλων,
κυρίως στην απασχόληση, ενώ από το 1991 η δράση τους διευρύνθηκε σε τοµείς
πέραν της απασχόλησης, όπως είναι η συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης
οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών αποφάσεων. Oι δράσεις για την ισότητα στην

48

Σχετικά µε την εξέλιξη του Εργατικού ∆ικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1992 έως το 2003, βλ.
Sciarra S. (2004), The Evolution of Labour Law (1992-2003). General Report, Employment and Social
Affairs General Directorate of the European Commission,
text at: europa.eu.int/comm./employment_social/labour_law/docs/generalreport_en.pdf και ιδιαίτερα για
την Ελλάδα, βλ. Yannakourou St. (2004), The Evolution of Labour Law in the European Union: 19922003. Country Study on Greece (Final Report), Study undertaken for the Employment and Social Affairs
General Directorate of the European Commission,
text at: europa.eu.int/comm./employment_social/labour_law/docs/ell_el_en.pdf.
49
Βλ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ) (2003), Οδηγός
Εφαρµογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασµό και την Αξιολόγηση των ∆ράσεων των
Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ., Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, σ. 16.
text at: http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/odefarm.doc
50
Πρώτο Κοινοτικό Πρόγραµµα για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες (1982-1985),
∆εύτερο Μεσοπρόθεσµο Κοινοτικό Πρόγραµµα ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες (1986-1990), Τρίτο
Μεσοπρόθεσµο Κοινοτικής ∆ράσης για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών (19911995), Τέταρτο Μεσοπρόθεσµο Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ
ανδρών και γυναικών (1996-2000).
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απασχόληση που περιέχονται στα εν λόγω προγράµµατα αφορούν σε δύο
ανεξάρτητους αλλά συµπληρωµατικούς στόχους: 51
1. Tον περιορισµό του κατά φύλο επαγγελµατικού διαχωρισµού της αγοράς
εργασίας.52
Σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την επίτευξη της ισότητας αµοιβών
και της ισότητας στην πρόσβαση και την επαγγελµατική εξέλιξη θεωρήθηκε ο κατά
φύλο επαγγελµατικός διαχωρισµός της αγοράς εργασίας. Για την αντιµετώπιση και τη
µείωση αυτού του φαινοµένου, οι τοµείς: της εκπαίδευσης και της κατάρτισης µε
έµφαση στις νέες τεχνολογίες (2ο πρόγραµµα), της ενίσχυσης δράσεων υπέρ της
εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης, της ανάπτυξης θετικών δράσεων στις
επιχειρήσεις και της ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας (3ο πρόγραµµα),
καθώς και της προώθησης της ισότητας ευκαιριών σε µια οικονοµία που
µεταβάλλεται, κυρίως στους τοµείς της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης
και της αγοράς εργασίας (4ο πρόγραµµα), αναδείχθηκαν σε πεδία προώθησης και
ανάπτυξης πολιτικών για την ισότητα των φύλων µε έµφαση στην απασχόληση.
Τα

προγράµµατα

αυτά

ανέπτυξαν

δράσεις

που

αφορούσαν

στην

πραγµατοποίηση διακρατικών µελετών, στη σύσταση οµάδων εµπειρογνωµόνων για
την παρακολούθηση των εθνικών πολιτικών, όπως επίσης και στην υλοποίηση
παραδειγµατικών διακρατικών σχεδίων δράσης (π.χ. συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια
κ.λπ.). Επιπρόσθετα, υποστηρίχθηκαν δράσεις ενίσχυσης µεµονωµένων γυναικών
(π.χ.

πρόγραµµα

LEI

[Local

Employment

Initiatives-Τοπικές

Πρωτοβουλίες

Απασχόλησης]), προκειµένου να δηµιουργηθούν νέες επιχειρήσεις από γυναίκες.
Αναπτύχθηκαν ευρωπαϊκά δίκτυα και συνεργασίες για την προώθηση και ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών ανάµεσα σε εθνικούς φορείς (π.χ. πρόγραµµα
IRIS). Έτσι, η χρησιµότητα ανάπτυξης προγραµµάτων κατάρτισης µόνο για γυναίκες

51

Για την πρωτογενή ανάλυση στα θέµατα αυτά, βλ. Στρατηγάκη (2002) , ό.π., σ. 195επ.
Συµπληρωµατικά, για περισσότερες πληροφορίες βλ.: Ν. Ντερµανάκης (2004), Το εύρος της
«γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα, 1ο Στατιστικό ∆ελτίο, Κέντρο Ερευνών για
Θέµατα Ισότητας, (στο πλαίσιο του προγράµµατος Equal/Ανδροµέδα) Ν. Ντερµανάκης (2004), Το
ο
επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα, 2 Στατιστικό ∆ελτίο, Κέντρο
Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, (στο πλαίσιο του προγράµµατος Equal/Ανδροµέδα), L. Miller, F.
Neathey, E. Pollard, D. Hill (2004), Occupational Segregation, Gender Gaps and Skill Gaps, EOC,
Working Paper Series 15. B. Brooks and R.M. Blackburn (2003), "Occupational Gender Segregation in
Canada, 1981-1996: Overall, Vertical and Horizontal Segregation", Canadian Review of Sociology and
Social Anthropology, Vol. 40, No. 2, May, pp. 197-213. R. M. Blackburn, J. Browne, and B. Brooks
(2002), "Explaining Gender Segregation", British Journal of Sociology, Vol. 53, No. 4, pp. 511-538. R.M.
Blackburn and B. Brooks (2001), "Occupational Stratification, The Vertical Dimension of Occupational
Segregation", Work, Employment and Society, Vol. 15, No. 3, pp. 511-538. R.M. Blackburn and B.
Brooks (2000), "The Puzzle of Gender Segregation and Inequality: a Cross-National Analysis, European
Sociological Review, Vol. 16, No. 2, pp. 119-135. D.A. Cobb-Clark & Y. Dunlop (1999), The Role of
Gender in Job Promotions, Monthly Labor Review, Vol. 122, No. 12. R.M. Blackburn, B. Brooks and E.
Dermott (1999), "Gender Differences at Work: International Variations in Occupational Segregation",
Sociological Research Online, Vol. 4, No. 1, March. (http://www.socresonline.org.uk), R. Anker (1997),
Theories of Occupational Segregation by Sex: an Overview, International Labour Review, Vol. 136, No.
3, Geneva.
52
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µε µεθόδους και προσεγγίσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους αναγνωρίσθηκε
και καταξιώθηκε στην πράξη. 53
2. Tη διευκόλυνση του συνδυασµού οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής.54
Ο συνδυασµός της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής αποτέλεσε
προτεραιότητα της Ε.Ε. από το 2002. Ο στόχος αυτός είναι θεµελιώδης συνιστώσα
της διάστασης του φύλου στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τη
διαδικασία για την κοινωνική ενσωµάτωση. Αποσκοπεί στη διασφάλιση ευνοϊκών
συνθηκών για την είσοδο, την επανένταξη και την παραµονή στην αγορά εργασίας
ανδρών και γυναικών.
Με

το

στόχο

της

διευκόλυνσης

του

συνδυασµού

οικογενειακής

και

επαγγελµατικής ζωής, η Ε.Ε. αναδεικνύει σε σηµαντικό ζήτηµα τη σηµασία του κατά
φύλο καταµερισµού της απλήρωτης εργασίας και επιχειρεί να αντιµετωπίσει τον
άνισο

καταµερισµό

της.

Με

διάφορες

διατυπώσεις

όπως

«µοίρασµα

των

ο

οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων» (2 πρόγραµµα), «µείωση των
εµποδίων στην πρόσβαση και στη συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση µε τη
διευκόλυνση συνδυασµού των οικογενειακών και επαγγελµατικών ευθυνών των
γυναικών και των ανδρών» (3ο πρόγραµµα) ή «συνδυασµό οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής» (4ο πρόγραµµα), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε διάφορες
δράσεις που στόχευαν στη διευκόλυνση αυτού του συνδυασµού, έτσι ώστε να η
απλήρωτη εργασία να µην αποτελεί εµπόδιο για τη συµµετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας µε ισότιµους, µε τους άνδρες, όρους55. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται
η πρόσβαση σε προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας, η
ισοκατανοµή των αρµοδιοτήτων των ευθυνών για το νοικοκυριό και την παροχή
φροντίδας, η ενθάρρυνση των πατέρων να παίρνουν γονική άδεια και οι δυνατότητες
για ευέλικτες ρυθµίσεις του χρόνου εργασίας για άνδρες και γυναίκες56.

53

Στρατηγάκη (2002), ό.π., σ. 195.
Βλ. συµπληρωµατικά για περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (2002),
Οδηγός Καλών Πρακτικών για το συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, Κ.Ε.Θ.Ι., Αθήνα.
Επίσης, βλ. texts at: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/reconcil_en.html, J.M.
Evans (2002), Work/Family Reconciliation, Gender Wage Equity and Occupational Degregation: The
Role of Firms and Public Policy, Canadian Public Policy–Analyse de Politiques, Vol. XXVIII,
Supplement/No. Special 1, T. Nishimura (2003), Which Policies Facilitate the Reconcilitiation between
Work and Family More? An International Comparative Study among Seven Developed Countries, The
Japanese Journal of Social Security Policy, Vol. 2, No. 2, J. Murray (2004), International Legal Trends in
the Reconciliation of Work and Family Life, Report prepared for the ACTU’s Test Case, Australia,
Newsletter no 2 (2004), Παρουσίαση Καλών Πρακτικών, Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο για τη «Συµφιλίωση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», Αθήνα, Newsletter no 3 (2005), Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο για
τη «Συµφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», Αθήνα.
55
Στρατηγάκη (2002), ό.π., σ. 196.
56
Έκθεση της Ε.Ε. του 2002 σχετικά µε τις ίσες ευκαιρίες.
54
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Σήµερα υλοποιείται το Πέµπτο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ράσης (20012005)57, το οποίο διαφοροποιείται σηµαντικά από τα προηγούµενα µεσοπρόθεσµα
προγράµµατα. Ο σχεδιασµός του βασίζεται στην ολοκληρωµένη προσέγγιση της
καθηµερινής ζωής των γυναικών και εµπεριέχει τις συνισταµένες της ισότητας των
φύλων στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισµική ζωή. Η στρατηγικήπλαίσιο αποσκοπεί, αφενός στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις
κοινοτικές πολιτικές που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα το στόχο της ισότητας µεταξύ
γυναικών και ανδρών (mainstreaming) και αφετέρου, προτείνει την υλοποίηση
συγκεκριµένων δράσεων υπέρ των γυναικών που είναι απαραίτητες για την άρση
των έµφυλων ανισοτήτων.
Οι πέντε βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
1) Η προώθηση της ισότητας των φύλων στην οικονοµική ζωή, µε έµφαση στην
προώθηση της διάστασης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στην
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση58, στην ενίσχυση της χρήσης των πόρων
των διαρθρωτικών ταµείων για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών, κυρίως στο πλαίσιο των προγραµµάτων EQUAL, INTERREG, URBAN,
LEADER και στη διαµόρφωση στρατηγικών για την προώθηση της ενσωµάτωσης της
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν τη θέση των γυναικών
στην οικονοµία.
2) Η προώθηση της ισότητας όσον αφορά στη συµµετοχή και στην
εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, µε την ενίσχυση της ισόρροπης
συµµετοχής των γυναικών και των ανδρών στη λήψη οικονοµικών και πολιτικών
αποφάσεων59, καθώς και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3) Η προώθηση της ίσης πρόσβασης και της πλήρους ικανοποίησης των
κοινωνικών δικαιωµάτων για τους άνδρες και τις γυναίκες, µε την εφαρµογή της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας60, µε την ενίσχυση των δραστηριοτήτων ενηµέρωσης των
ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε την κοινωνική νοµοθεσία στην Ε.Ε., καθώς και µε την
εξασφάλιση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση, την
57
Αναλυτικότερα: βλ. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο
Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
των Περιφερειών [COM(2000) 335 τελικό], Προς µια Κοινοτική …, ό.π.
58
Πρόκειται, κυρίως, για την ενθάρρυνση της δια βίου επιµόρφωσης των γυναικών και την προώθηση
της δυνατότητας απασχόλησης των γυναικών και την πρόσβασή τους στην απασχόληση στον τοµέα της
τεχνολογίας των πληροφοριών.
59
Για την επίτευξη του στόχου, η Επιτροπή, µεταξύ άλλων, προτείνει την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης µε την επαγγελµατική ζωή, καθώς και την
πρόσληψη και την επαγγελµατική σταδιοδροµία γυναικών σε θέσεις διευθυντικών στελεχών.
60
Ιδιαίτερη µνεία γίνεται σχετικά µε την κοινωνική προστασία στα θέµατα της γονικής άδειας, της
προστασίας της µητρότητας και του χρόνου εργασίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα απαιτηθεί
η εξασφάλιση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας στα
κράτη µέλη, καθώς και η ευαισθητοποίηση των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), των κοινωνικών
εταίρων, των επιθεωρητών εργασίας και των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα στη νοµοθεσία και στη
νοµολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κοινωνικό τοµέα.
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εφαρµογή και την αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών που επηρεάζουν την
καθηµερινή ζωή των γυναικών και των ανδρών.
4) Η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στην καθηµερινή ζωή, µε
την παρακολούθηση της κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας όσον αφορά στην
ισότητα µεταχείρισης µεταξύ γυναικών και ανδρών, στην ισότητα των αµοιβών –
προκειµένου, να εξεταστούν οι δυνατότητες βελτίωσης- στην προώθηση των
δικαιωµάτων των γυναικών υποστηρίζοντας τις δράσεις και τις εκστρατείες
ευαισθητοποίησης, ώστε να αποφευχθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου και τέλος, µε την
καταπολέµηση της βίας που συνδέεται µε το φύλο και της παράνοµης διακίνησης
προσώπων µε σκοπό τη σεξουαλική/οικονοµική εκµετάλλευση.
5) Η προώθηση της αλλαγής των ρόλων και στα στερεοτύπων των δύο φύλων,
µε την ευαισθητοποίηση σε θέµατα ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την
εξάλειψη των υφιστάµενων στερεοτύπων στις σχετικές πολιτικές.
4. Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)61
Για τη µείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων και τη
διαµόρφωση των συνθηκών που θα εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των περιφερειών
συστάθηκαν τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (Ε.∆.Τ.), τα οποία αποτελούν την
κύρια πηγή της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης της περιφερειακής και τοπικής
οικονοµικής ανάπτυξης και της ενοποίησης της αγοράς εργασίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.)62 αποτελεί το κύριο όργανο µέσω του
οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδοτεί τους στρατηγικούς στόχους της στον
τοµέα της πολιτικής για την απασχόληση. Έχει επενδύσει πάνω από 40 χρόνια σε
προγράµµατα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανθρώπων, του δυναµικού τους για
εργασία και απασχολησιµότητας. Τα προγράµµατα αυτά καταρτίζονται από τα κράτηµέλη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιούνται µέσω ευρέων
σχεδίων που εµπλέκουν δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς. Η επιλογή και η
διαχείριση αυτών των σχεδίων πραγµατοποιείται από κράτη-µέλη και ευρωπαϊκές
περιφέρειες. Μπορεί να συµµετέχουν σε αυτά εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, εθελοντικές
οργανώσεις και οι κοινωνικοί εταίροι π.χ. συνδικαλιστικές οργανώσεις και συµβούλια
επιχειρήσεων, βιοµηχανικοί και επαγγελµατικοί σύνδεσµοι, καθώς και µεµονωµένες
61

Περισσότερα στοιχεία για την ένταξη της διάστασης της ισότητας του φύλου στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
και στο Γ’ ΚΠΣ περιλαµβάνονται στον Οδηγό… της ΕΥΣΕΚΤ (2003), ό.π.
62
Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004), Καινοτοµία µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, Υπηρεσία
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο.
text at: http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2004/ke5403227_el.pdf.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Ε.Κ.Τ. παρέχονται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/employment_sociales/esf2000/index.htm
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επιχειρήσεις. Το Ε.Κ.Τ. δρα, επίσης, ως καταλύτης για τις νέες προσεγγίσεις σε
σχέδια που ενθαρρύνουν τις εταιρικές σχέσεις σε διαφορετικά επίπεδα, καθώς και τη
µεταφορά της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας.
Σηµαντική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε η Κοινοτική
Πρωτοβουλία Απασχόληση ΝOW (Νέες Ευκαιρίες για τις Γυναίκες), το 1990, που
ανήκει στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, µε στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τις
γυναίκες στο χώρο της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και
αφορούσε σε ειδικά µέτρα επαγγελµατικής κατάρτισης και ανάπτυξης της
επιχειρηµατικότητας των γυναικών στο πλαίσιο ολοκληρωµένων παρεµβάσεων που
περιελάµβαναν και συµπληρωµατικά συνοδευτικά µέτρα καθώς και µέτρα που
διευκόλυναν την εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Η Κοινοτική
Πρωτοβουλία αποτελούσε µεν τµήµα του 3ου Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος
∆ράσης για τις Ίσες Ευκαιρίες (1990-1995) αλλά χρηµατοδοτείτο από το Ε.Κ.Τ.63
Ειδικότερα, θα αναφερθούµε στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση - NOW
(1994-1999) που βασίσθηκε στην εµπειρία της α΄ περιόδου (1991-1994) και οδήγησε
στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων ανάµεσα σε φορείς που εµπλέκονται στο ζήτηµα
της απασχόλησης των γυναικών (τoπικές αρχές, δηµόσιους φoρείς απασχόλησης,
ΜΚΟ, κoινωνικούς εταίρους) θέτοντας ως στόχoυς:
√

τη µείωση της ανεργίας των γυναικών,

√

τη βελτίωση της κατάστασης αυτών πoυ ανήκoυν ήδη στoν ενεργό
πληθυσµό, και

√

την ανάπτυξη στρατηγικών για την ανταπόκριση στις αλλαγές πoυ αφoρoύν
την oργάνωση της εργασίας και τις επαγγελµατικές απαιτήσεις µε σκoπό τo
συνδυασµό τoυ επαγγελµατικoύ µε τoν oικoγενειακό βίo.

Η πρώτη απόπειρα κοινοτικής νοµοθεσίας για την ισότητα των φύλων και τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία ξεκινάει το 1994 µε το Ψήφισµα του Συµβουλίου της 22ας
Ιουνίου 1994 για «την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες
µέσω των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων» (94/C, 231/01). Το Ψήφισµα, που
αφορούσε στην προώθηση της αρχής της ισότητας στην αγορά εργασίας µέσω των
δράσεων των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και ιδίως του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου, αντανακλούσε τις απόψεις και τις πολιτικές της εποχής.
Καλούσε τα κράτη µέλη «να συµβάλουν ώστε να προβλεφθούν ειδικές και επαρκώς
χρηµατοδοτούµενες δράσεις για τις γυναίκες», χωρίς να θέτει ειδικούς στόχους για τη
βελτίωση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τη συµµετοχή τους
στην αγορά εργασίας.64

63
64

ΕΥΣΕΚΤ (2003), Οδηγός…, ό.π. σ. 17.
Στο ίδιο.
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Από το 1999 ως στόχος των Ε.∆.Τ. υιοθετήθηκε η διπλή στρατηγική για την
επίτευξη της ισότητας: η ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming)
στο σύνολο των πολιτικών, µέτρων και προγραµµάτων (ΝΟW, DAPHNE, LEADER,
URBAN, Απασχόληση) που χρηµατοδοτούνται από τα Ε.∆.Τ. και η εφαρµογή
θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών όπου εντοπίζεται η αναγκαιότητά τους.
Για την ουσιαστική αυτή αλλαγή της πολιτικής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
συντέλεσαν εκτός από τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως τροποποιήθηκαν από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ65, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για την Απασχόληση, που αποφασίστηκε από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο
Λουξεµβούργο (Νοέµβριος του 1997), που πραγµατοποιήθηκε για να εξετάσει ειδικά
τα θέµατα της απασχόλησης66. Οι «κατευθυντήριες γραµµές» αρθρώνονται σε
τέσσερις βασικούς άξονες (πυλώνες) -βελτίωση της απασχολησιµότητας (ικανότητας
επαγγελµατικής ένταξης), ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, ενθάρρυνση της
προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων, ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών
µεταξύ

ανδρών

πραγµατοποίησή

και
τους

γυναικών-

θέτουν

παρακολουθείται

συγκεκριµένους
τακτικά

βάσει

στόχους
κοινής

που

η

διαδικασίας

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων. 67
Η αναθεώρηση των Ε.∆.Τ. εµπεριέχει τη δέσµευση για την ένταξη της
διάστασης του φύλου σε κάθε µέτρο, ενέργεια και έργο, τη δέσµευση -εν τέλει- στον
περιορισµό των ανισοτήτων στον τοµέα της απασχόλησης, στη διευκόλυνση της
πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη µείωση της ανεργίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) ως το κυριότερο χρηµατοδοτικό µέσο
µε το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στήριξη στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
του πληθυσµού προκειµένου να βελτιώσει τις προοπτικές τους για εργασία, για την
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2000-2006 στηρίζει µέτρα για την πρόληψη και
65

Τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκαν από τη Συνθήκη
του Άµστερνταµ, αποτελούν τη νοµική βάση για την ανάληψη δράσης για την ένταξη της διάστασης του
φύλου στις πολιτικές. Τα άρθρα αυτά επισηµοποιούν τη δέσµευση της Ε.Ε. και επιτρέπουν την
καθιέρωση της ισότητας ως καθήκον και ως οριζόντιο στόχο που επηρεάζει όλους τους τοµείς. Η ένταξη
της ισότητας των ευκαιριών σε όλες τις πολιτικές αποτελεί υποχρέωση τόσο για τα κράτη-µέλη, όσο και
για τα κοινοτικά ευρωπαϊκά όργανα.
66
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου υπογραµµίζει τη σηµασία που προσδίδει η Ε.Ε. στο
θέµα της Απασχόλησης και στην καταπολέµηση της Ανεργίας µε κάθε µέσο. Είναι το πρώτο Συµβούλιο
που ασχολήθηκε εξ ολοκλήρου µε το πρόβληµα της Απασχόλησης και αποφάσισε το συντονισµό των
πολιτικών απασχόλησης όλων των κρατών-µελών όσο αφορά τους στόχους και τα µέσα, τις
«κατευθυντήριες γραµµές». Η απόφαση αυτή, αναβαθµίζει την κοινωνική ατζέντα, εκφράζοντας την
αντίστοιχη θέληση των κρατών-µελών για σύγκλιση σε στόχους, ελέγξιµους και τακτικά
επικαιροποιήσιµους, αποφασισµένους από κοινού, στον τοµέα της απασχόλησης, µε τη θέληση για
σύγκληση στα θέµατα της οικονοµικής πολιτικής, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών µεταξύ των δύο
τοµέων, όπως και των υφιστάµενων διαφορών στα κράτη-µέλη.
67
Οι Αποφάσεις της Ειδικής Συνόδου του Λουξεµβούργου συµπληρώθηκαν και ενδυναµώθηκαν από
την Απόφαση της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου
2000, σύµφωνα µε την οποία τίθεται νέος στρατηγικός στόχος για την τρέχουσα δεκαετία: η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της δυναµικότητας της οικονοµίας της γνώσης, ώστε να είναι ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή.
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καταπολέµηση της ανεργίας και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού και κοινωνικής
ένταξης στην αγορά εργασίας.
Οι πέντε βασικοί τοµείς πολιτικής του Ε.Κ.Τ. είναι οι ακόλουθοι:
1. ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας για την
καταπολέµηση και πρόληψη της ανεργίας·
2. προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
µε ιδιαίτερη έµφαση στα άτοµα που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό·
3. ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και
της παροχής συµβουλών στο πλαίσιο της πολιτικής για τη δια βίου εκµάθηση·
4. προώθηση ενός ειδικευµένου, καταρτισµένου και προσαρµοσµένου εργατικού
δυναµικού, ενθάρρυνση της καινοτοµίας και της προσαρµοστικότητας όσον
αφορά την οργάνωση της εργασίας, ανάπτυξη του επιχειρηµατικού
πνεύµατος και των συνθηκών που διευκολύνουν τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης και βελτίωση των ικανοτήτων και προώθηση του ανθρώπινου
δυναµικού στην έρευνα, επιστήµη και τεχνολογία και
5. ειδικά µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας.
Επίσης, το Ε.Κ.Τ. συνεκτιµά τρία οριζόντια θέµατα:
1. τη συµβολή στην προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών (συµπεριλαµβανοµένων
τοπικών συµφώνων για την απασχόληση)·
2. τη συνεκτίµηση της κοινωνικής διάστασης καθώς και της διάστασης της
αγοράς εργασίας της κοινωνίας των πληροφοριών·
3. την ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών (στο πλαίσιο της
προσέγγισης για την ένταξη των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών).
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (Ε.Κ.Τ.), ένα µέρος του
συνολικού προϋπολογισµού Ε.Κ.Τ. διατίθεται για καινοτόµα µέτρα. Κατά κανόνα, τα
µέτρα αυτά αναφέρονται ως τα µέτρα του «άρθρου 6». Οι τύποι έργων που
στηρίζονται περιλαµβάνουν πιλοτικά έργα, µελέτες και ανταλλαγές εµπειριών και
δραστηριότητες ενηµέρωσης. Ουσιαστικά, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
προωθεί και να χρηµατοδοτεί πειραµατικά έργα µε στόχο τη δοκιµή νέων ιδεών και
προσεγγίσεων όσον αφορά σε συγκεκριµένες πτυχές της πολιτικής για την
απασχόληση. Το 2001 και το 2002 η Επιτροπή προωθεί έργα βάσει του άρθρου 6 µε
θέµα «Προσαρµογή της νέας οικονοµίας στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου» και
«Τοπικές στρατηγικές απασχόλησης και καινοτοµία».68
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση αποτέλεσε τη βάση για την
αναθεώρηση της διαρθρωτικής πολιτικής της Ε.Ε., ιδιαιτέρα των παρεµβάσεων του
68

Ειδικότερα βλ. http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/com894/com894_en.pdf
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Ε.Κ.Τ. για το διάστηµα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (ΚΠΣ). Για
την περίοδο 2000-2006 (Γ’ Κ.Π.Σ.) η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών είναι
βασική προτεραιότητα που πρέπει να διέπει το σύνολο των πολιτικών και
παρεµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
Η προώθηση αυτή πρέπει να επιχειρείται µε δύο τρόπους: (διπλή στρατηγική)
µε την ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) σε κάθε µέτρο,
καθώς και µε την ανάπτυξη και εφαρµογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών. Η
υποχρέωση των κρατών-µελών της Ε.Ε. για την ενσωµάτωση της έµφυλης
διάστασης στις πολιτικές απασχόλησης που υιοθετούν και εφαρµόζουν τα ετήσια
Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση, συνιστά σηµαντική καινοτοµία της ΕΣΑ.
Η ανωτέρω υποχρέωση προκύπτει από την ένταξη του τέταρτου πυλώνα πολιτικής
(ισότητα ευκαιριών) στην ΕΣΑ και την υιοθέτηση µίας κατευθυντήριας γραµµής για
την ένταξη της διάστασης της ισότητας σε όλα τα µέτρα των υπόλοιπων τριών
αξόνων-πυλώνων. Η ενσωµάτωση στην ΕΣΑ του τέταρτου πυλώνα για την ισότητα
ευκαιριών και της κατευθυντήριας γραµµής αποτελούν «την πρώτη συστηµατική και
ολοκληρωµένη εφαρµογή της νέας στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας που
έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. και είναι η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις
γενικές πολιτικές (gender mainstreaming)».69

5. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES)
Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης ή EURES70, είναι ένα συντονισµένο
δίκτυο που καθορίζει την ελεύθερη διακίνηση των εργαζοµένων µέσα σε 17 χώρες
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Μεταξύ των εταίρων περιλαµβάνονται
δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις
εργοδοτών. Στόχοι του αποτελούν τα ακόλουθα:
•

να

ενηµερώνει

και

να

συµβουλεύει

δυνητικά

µετακινούµενους/-ες

εργαζοµένους/-ες σχετικά µε ευκαιρίες απασχόλησης και συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας στον ΕΟΧ,
•

να

προσφέρει

βοήθεια

σε

εργοδότες/-τριες

κατά

την

πρόσληψη

εργαζοµένων από άλλες χώρες,
•

συµβουλεύει εργαζοµένους/-ες και εργοδότες/-τριες µεθοριακών περιοχών.

Το EURES (European Employment Services) φέρνει σε επαφή την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των χωρών που ανήκουν στον

69

Καραµεσίνη (2005α), ό.π., σ. 337.
Βλ. texts at: http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2004/ke5804603_el.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2004/ke5804489_el.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2004/ke5804506_el.pdf
70

28

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και της Ελβετίας, καθώς και µε όλους τους
περιφερειακούς

και

εθνικούς

οργανισµούς

που

ασχολούνται

µε

θέµατα

απασχόλησης, όπως είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι εργοδοτικές οργανώσεις
και οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές. Σκοπός του δικτύου EURES είναι να
προσφέρει υπηρεσίες στους/τις εργαζόµενους/-ες και στους/τις εργοδότες/-τριες,
καθώς και σε κάθε πολίτη που επιθυµεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τριών τύπων: ενηµέρωση,
παροχή συµβουλών και πρόσληψη/τοποθέτηση (αντιστοίχηση προσφοράς και
ζήτησης εργασίας).
Το δίκτυο EURES περιλαµβάνει τα µέλη EURES (εθνικές δηµόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και, µέσα στο πλαίσιο των διασυνοριακών
συµπράξεων του EURES, τους εταίρους EURES, π.χ. συνδικαλιστικές και
εργοδοτικές οργανώσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, η κινητικότητα των εργαζοµένων δεν
αποτελεί µόνο θεµελιώδες δικαίωµα, αλλά και εργαλείο για την καλύτερη
προσαρµογή της αγοράς εργασίας. Το EURES διαδραµατίζει όλο και σηµαντικότερο
ρόλο στον προσδιορισµό των πλεονασµάτων και των ελλείψεων εργατικού
δυναµικού στους διάφορους τοµείς και στην αντιµετώπιση των στενώσεων όσον
αφορά

τις

δεξιότητες.

Το

δίκτυο

συµβάλλει,

επίσης,

στη

βελτίωση

της

απασχολησιµότητας, ιδίως των νέων, µέσω της απόκτησης επαγγελµατικής
εµπειρίας στο εξωτερικό. Το EURES συνεισφέρει ακόµη στη δηµιουργία µιας κοινής
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, καθώς και, σε ορισµένες περιοχές, στη δηµιουργία
µιας ολοκληρωµένης περιφερειακής αγοράς εργασίας.
Στα τέλη του ∆εκεµβρίου 2002, η Επιτροπή ενέκρινε απόφαση για την
ανανέωση και την επικαιροποίηση του δικτύου EURES (βάσει του κανονισµού
1612/68), η οποία αποσκοπεί στο να αναβαθµίσει την αρµοδιότητα των δηµόσιων
υπηρεσιών απασχόλησης όσον αφορά στην παροχή και τη διαχείριση -και σε
διασυνοριακό

επίπεδο-

των

υπηρεσιών

του

EURES,

και

να

καταστήσει

ορθολογικότερο το δίκτυο ενόψει της διεύρυνσης. Η απόφαση της Επιτροπής
συµπληρώνεται από ένα χάρτη του EURES, όπου περιγράφονται οι κυριότερες
επιχειρησιακές πτυχές του δικτύου. Μια άλλη πτυχή του σχεδίου δράσης αφορά στον
εκσυγχρονισµό των κανόνων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων, ο οποίος ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια και
ολοκληρώθηκε το 2003. Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας σχετικά µε το
δικαίωµα διαµονής και ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, η οποία συζητείται
επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Στο ίδιο πλαίσιο,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια ενθάρρυνε, επίσης, την προσαρµογή και την
επέκταση της εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώµατα κοινωνικής
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ασφάλισης στο διασυνοριακό επίπεδο. Πρόοδος έχει σηµειωθεί, επίσης, όσον αφορά
στον εκσυγχρονισµό του κανονισµού 1408/71, ενώ υποβλήθηκε πρόταση για την
επέκταση της εφαρµογής του κανονισµού σε υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2002.
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ΙΙ.

ΟΙ

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ

ΦΥΛΩΝ

ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1. Ο εθνικός µηχανισµός και οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων

Ο πρώτος δηµόσιος µηχανισµός ισότητας δηµιουργήθηκε στη δεκαετία του
1980 όπου και ξεκινά η δηµιουργία του νοµικού πλαισίου για την ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών.71 Το 1982 συστάθηκε η θέση Ειδικού Συµβούλου για θέµατα
Ισότητας του Πρωθυπουργού, ενώ στο ίδιο διάστηµα µε το Ν. 1288/1982 ιδρύθηκε το
Συµβούλιο Ισότητας των δύο Φύλων ως γνωµοδοτικό όργανο απευθείας υπαγόµενο
στον Πρωθυπουργό, λειτουργώντας ως αυτοτελής υπηρεσιακή µονάδα. Με το Ν.
1558/1985, συστήνεται η Γενική Γραµµατεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.), η οποία υπαγόταν
καταρχήν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και στη συνέχεια στο
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η Γ.Γ.Ι. αποτελεί τη
µόνη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία µε στόχο την προώθηση και πραγµατοποίηση της
νοµικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της
πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής.72
Με το Ν. 1835/1989, ιδρύθηκε το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας
(Κ.Ε.Θ.Ι.), το οποίο βάσει του Ν. 2266/1994 λειτουργεί ως Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και επιχορηγείται εν µέρει από τον προϋπολογισµό της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. Βασικός άξονας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του
είναι η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση µελετών σε θέµατα ισότητας των φύλων,
καθώς και η ενίσχυση και προώθηση των γυναικών σε κοινωνικο-οικονοµικό και
πολιτικό επίπεδο. Το Κ.Ε.Θ.Ι. λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά στη
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και το Βόλο.73
Βάσει εγκυκλίου του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. θεσµοθετήθηκαν το
1989 µε Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆. 370/1989), οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Ισότητας
(Ν.Ε.Ι.) και τα Νοµαρχιακά Γραφεία Ισότητας (Ν.Γ.Ι.) που απαρτίζονται από
εκπροσώπους κρατικών, τοπικών φορέων και γυναικείων οργανώσεων σε κάθε
Νοµαρχία µε σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση των πολιτών και λειτουργούν
παράλληλα µε τον κεντρικό µηχανισµό ισότητας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της
«Ίδρυσης και λειτουργίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» µε τους Νόµους 2218 και
71
Βλ. Γενική Γραµµατεία Ισότητας (2003), Ισότητα Ευκαιριών µεταξύ Γυναικών και Ανδρών (1983-2003):
Κυριότερες Νοµοθετικές Ρυθµίσεις, Θεσµικά Όργανα, Ελληνική Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γ.Γ.Ι.,
Αθήνα. Επίσης, βλ. ΕΥΣΕΚΤ (2003), Οδηγός …, ό.π., σ. 24επ.
(text at: http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/odefarm.doc).
72
Βλ. Γενική Γραµµατεία Ισότητας (2001), Οδηγός Υπηρεσιών: Ισότητα – Ανάπτυξη – Ειρήνη, Γ.Γ.Ι.,
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Αθήνα και www.isotita.gr
73
Βλ. Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (2003), Έρευνα, Τεκµηρίωση, Υποστήριξη, ∆ράση
(ενηµερωτικό φυλλάδιο), Κ.Ε.Θ.Ι., Αθήνα και www.kethi.gr
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2240/1994, τα Γραφεία Ισότητας των Νοµαρχιών εντάσσονται στους αυτοτελείς
Οργανισµούς

κάθε

Νοµαρχίας

και

οι

Νοµαρχιακές

Επιτροπές

Ισότητας

συγκροτούνται µε αποκλειστική αρµοδιότητα του Νοµάρχη.
Με την υπ’ αριθµ. Υ 316/14-7-00 (ΦΕΚ 870/17-7-00 τευχ. Β') απόφαση του
Πρωθυπουργού συστάθηκε ∆ιυπουργική Επιτροπή για την ισότητα των δύο φύλων.
Το έργο της Επιτροπής είναι: α) η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την
προώθηση της Εθνικής Πολιτικής για την ισότητα των δύο φύλων στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών ισότητας των ∆ιεθνών
Οργανισµών, µε στόχο να ενταχθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές
(mainstreaming), β) ο συντονισµός των Υπουργείων και των φορέων του δηµόσιου
τοµέα κατά την επεξεργασία πολιτικών και δράσεων για τις γυναίκες σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, γ) η υποστήριξη των Υπουργείων και των φορέων
του δηµόσιου τοµέα στο σχεδιασµό νοµοθετικών πρωτοβουλιών και την υλοποίηση
µέτρων που αφορούν ειδικά στις γυναίκες, δ) η προετοιµασία και η κατάρτιση του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης για την ισότητα, µε στόχο τη διαµόρφωση µιας
ολοκληρωµένης πολιτικής στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ., καθώς και η παρακολούθηση
της υλοποίησης, των δράσεων και των µέτρων του εν λόγω προγράµµατος, ε) η
εποπτεία, η παρακολούθηση και η ποιοτική και ποσοτική αποτίµηση των
ασκούµενων πολιτικών και στ) η προβολή των αποφάσεων για θέµατα ισότητας των
δύο φύλων.
Από το 2000 θεσµοθετήθηκαν µε Νόµο (Ν. 2839/2000) και σε επίπεδο
Περιφέρειας 13 Επιτροπές Ισότητας (Π.Ε.Ι.). Με στόχο να εφαρµοστεί µια
αποτελεσµατική πολιτική για την Ισότητα Ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών, η
οποία απαιτεί ουσιαστική συνεργασία και συµµετοχή όλων των τοπικών ή
περιφερειακών παραγόντων, για την ουσιαστικότερη προώθηση της αρχής της
Ισότητας, η οποία απαιτεί µια στρατηγική επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης όλων
των τοπικών κοινωνικών φορέων κάθε περιφέρειας, µε πρόταση της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας θεσµοθετήθηκαν µε το Ν. 2839/2000 άρθρο 6 παράγραφος 2,
13 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας στις αντίστοιχες Περιφέρειες της Χώρας.
Η

πολιτική

της

Γενικής

Γραµµατείας

Ισότητας

-συµπληρωµατικά

στις

παραπάνω δράσεις- ασκείται κυρίως µε: α) νοµοθετικό έργο που αφορά στην
εξάλειψη των διακρίσεων και στην προώθηση της ισότητας σε όλους τους τοµείς της
κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής και β) ανάληψη και εφαρµογή
πρωτοβουλιών, πολιτικών και δράσεων για την προώθηση της ισότητας που
αποτυπώνονται στο πλαίσιο Προγραµµάτων ∆ράσης στους τοµείς:
•

παιδείας – εκπαίδευσης

•

απασχόλησης, εργασίας και εργασιακών σχέσεων
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•

κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης

•

βίας, συµπεριλαµβανοµένης και της ενδο-οικογενειακής βίας

•

µέσων µαζικής επικοινωνίας

•

κοινωνικής συµµετοχής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Το έργο αυτό πραγµατοποιείται από την κεντρική υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας, αλλά και σε συνεργασία µε: α) το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα
Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που λειτουργεί υπό την εποπτεία και την επιχορήγηση της Γ.Γ.Ι.,
β) τα αρµόδια κατά θέµα Υπουργεία και φορείς, γ) τα Νοµαρχιακά και Περιφερειακά
Γραφεία Ισότητας, δ) τα Συµβουλευτικά Κέντρα για τη βία στην Οικογένεια που έχει
ιδρύσει στην Αθήνα και τον Πειραιά και ε) τις Μη Κυβερνητικές γυναικείες
Οργανώσεις. Επιπρόσθετα, το έργο της Γ.Γ.Ι. περιλαµβάνει τόσο τις διεθνείς της
δεσµεύσεις όσο και τις υποχρεώσεις της ως κράτος-µέλος της Ε.Ε. Συνεκδοχικά,
πραγµατοποιεί δράσεις για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης σε βάρος των
γυναικών σύµφωνα µε τη Σύµβαση για την Εξάλειψη Όλων των ∆ιακρίσεων κατά των
Γυναικών, που υπέγραψε το 1982 στο πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
(Ο.Η.Ε.). Οι πολιτικές και οι δράσεις αυτές αποτυπώνονται στις πέντε εθνικές
εκθέσεις που έχει καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή του Ο.Η.Ε. (Επιτροπή
CEDAW).74
Οι δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας στον τοµέα της απασχόλησης
εντάσσονται από το 1998 στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.∆.Α.),
που η Ελλάδα συντάσσει ως κράτος-µέλος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για την Απασχόληση. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ένταξη της διάστασης της
οπτικής του φύλου στο σύνολο των µέτρων, αλλά ιδιαίτερα στον τέταρτο πυλώνα
που περιλαµβάνει θετικές δράσεις για: α) την εξάλειψη των διακρίσεων µεταξύ
ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, β) τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής
και της οικογενειακής ζωής, γ) τη διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των
γυναικών στην ενεργό οικονοµική ζωή και δ) την ενίσχυση της ένταξης των ευπαθών
οµάδων.

74
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. αναλυτικότερα: Γενική Γραµµατεία Ισότητας (2000), 4η & 5η
Εθνική Έκθεση της Ελλάδας, Προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε µορφής ∆ιάκρισης σε
Βάρος των Γυναικών, Περίοδος 1994–2000, Γ.Γ.Ι., Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Αθήνα.
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1.1. Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ισότητα (2001-2006)

Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ισότητα (2001-2006)75 περιλαµβάνει τη
στρατηγική-πλαίσιο της Ελλάδας για την ένταξη των πολιτικών ισότητας σε όλους
τους τοµείς δράσης (gender mainstreaming)76. Σηµαντικό έργο του Εθνικού
Προγράµµατος είναι ο καθορισµός των στόχων για την υλοποίηση πολιτικών
ισότητας και ο καθορισµός συγκεκριµένων ενεργειών και δράσεων µε σκοπό την
επίτευξη αυτών των στόχων. Για την επίτευξη του κεντρικού στόχου του, που είναι ο
εκσυγχρονισµός του κοινωνικού προτύπου µε σκοπό την αξιοποίηση του συνόλου
του ανθρώπινου δυναµικού, ανεξαρτήτως φύλου, και την εξάλειψη κάθε µορφής
διακρίσεων κατά των γυναικών θέτει τέσσερις στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι
αποτελούν γενικές κατηγορίες της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και
περιλαµβάνουν τις βασικές Αρχές της ∆ιακήρυξης του ΟΗΕ για την εξάλειψη των
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (Πλατφόρµα ∆ράσης του Πεκίνου του 1995) και
την Κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο 2001-2005 για την ισότητα των φύλων.
Οι στόχοι του Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα είναι οι
ακόλουθοι:77
1. Η προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στην οικονοµική ζωή και
περιλαµβάνει ενέργειες και δράσεις στους τοµείς της απασχόλησης, της
κοινωνίας της πληροφορίας, της κατάρτισης, της επιχειρηµατικότητας των
γυναικών,

της

ίσης

αµοιβής

και

της

εναρµόνισης

επαγγελµατικών

και

οικογενειακών ευθυνών. Ως ειδικότεροι στόχοι τίθενται: α) η εξασφάλιση της
συµµετοχής των γυναικών σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, β) η
επιδίωξη της συµµετοχής των γυναικών στην πλήρη απασχόληση, γ) η εκούσια
συµµετοχή των ανδρών και γυναικών στη µερική απασχόληση.
2. Η προώθηση της ίσης συµµετοχής και εκπροσώπησης στον πολιτικό, κοινωνικό
και οικονοµικό τοµέα επιτυγχάνεται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, για την καθιέρωση
75

Βλ.
Εθνικό
Πρόγραµµα
∆ράσης
για
την
Ισότητα
(2001-2006),
text
at:
http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111, και ΕΥΣΕΚΤ (2003), Οδηγός …, ό.π., σ. 26.
76
Η έννοια του mainstreaming εµφανίζεται για πρώτη φορά στην 3η ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ στο Ναϊρόµπι το
η
1985 και µετά από µια σειρά συζητήσεων επικυρώθηκε στην 4 Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ στο
Πεκίνο το 1995. Το mainstreaming σε συνδυασµό µε τις θετικές δράσεις αποτελούν τα βασικά εργαλεία
επίτευξης της ισότητας στις σύγχρονες κοινωνίες. Η πολιτική του mainstreaming διαπερνά το σύνολο
του κοινωνικού σχηµατισµού και σηµαίνει τη διάχυση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα: την οικονοµία,
την πολιτική, την ιδεολογία. Αυτό σηµαίνει ότι το mainstreaming είναι υπόθεση και των πολιτικών, και
των κέντρων εξουσίας αλλά και του κοινωνικού σώµατος. Σύµφωνα µε τον ορισµό που έδωσε το
Συµβούλιο της Ευρώπης: «Η ένταξη συνίσταται στην (ανα)διοργάνωση, στη βελτίωση, στην εξέλιξη και
στην εκτίµηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, µε σκοπό να ενσωµατώσει την προοπτική της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς και σε όλους γενικά τους εµπλεκόµενους
µετόχους στην υλοποίηση πολιτικών». Βλ. Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ισότητα (2001-2006),
ό.π.
77
Στο ίδιο.
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ποσοστώσεων, δράσεις και ενέργειες µε σκοπό την προώθηση των γυναικών στα
κέντρα λήψης πολιτικών και οικονοµικών αποφάσεων, στα όργανα διοίκησης του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, στα συνδικαλιστικά όργανα και στους
επαγγελµατικούς φορείς.
3. Η προώθηση της ίσης πρόσβασης και ίσης εφαρµογής των κοινωνικών
δικαιωµάτων για άνδρες και γυναίκες. Περιλαµβάνονται παρεµβάσεις στον τοµέα
της νοµοθεσίας, είτε µε συµπλήρωµα της ελληνικής νοµοθεσίας ή µε νέες
ρυθµίσεις, όπου απαιτείται, είτε µε εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία για τη
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών
στον ιδιωτικό και εργασιακό τους χώρο. Κύρια ενέργεια του εν λόγω στόχου είναι
η εφαρµογή της νοµοθεσίας, η πληροφόρηση/ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών για τα θέµατα ισότητας των φύλων. Επιπρόσθετα, περιλαµβάνονται
ενέργειες και δράσεις στους τοµείς της ποιότητας ζωής, υγείας/πρόνοιας,
κοινωνικών υποδοµών, περιβάλλοντος, αντιµετώπισης της βίας κατά των
γυναικών. Περιέχει, επίσης, ειδικές ολοκληρωµένες δράσεις για ευαίσθητες
οµάδες γυναικών κοινωνικού αποκλεισµού (π.χ. παλλινοστούσες, τσιγγάνες,
µετανάστριες, µονογονεϊκές οικογένειες, φυλακισµένες κ.ά.).
4. Η προώθηση της αλλαγής του ρόλου και των στερεοτύπων των φύλων, µε
δράσεις και ενέργειες για τη συµφιλίωση οικογενειακών και επαγγελµατικών
ευθυνών, για τα προβαλλόµενα πρότυπα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και
µε ειδικές παρεµβάσεις και µέτρα ευαισθητοποίησης στους τοµείς της
εκπαίδευσης, του πολιτισµού και κάθε έκφρασης της ζωής.
Η στρατηγική-πλαίσιο τους Προγράµµατος έχει οριζόντιο χαρακτήρα, όπως
εξάλλου επιτάσσει και η φιλοσοφία του mainstreaming. Βασικό εργαλείο για την
επίτευξη αυτών των στόχων είναι η ένταξη της διάστασης της ισότητας σε όλους τους
τοµείς της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής σε συνδυασµό µε την
υλοποίηση θετικών δράσεων. Βασικά µέσα παρέµβασης για την εφαρµογή του
Προγράµµατος αποτελούν:


Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης



Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα λοιπά κοινοτικά προγράµµατα (EQUAL
κ.λπ.)



Η κοινοτική στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα των φύλων



Εθνικές δράσεις ΕΣ∆Α78

Για την εφαρµογή και υλοποίηση του Προγράµµατος µε Απόφαση του
Πρωθυπουργού συστάθηκε το 2000 Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον
78

Βλ. Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ισότητα (2001-2006), ό.π.
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Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, τους Υφυπουργούς
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Γεωργίας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, το Γενικό Γραµµατέα Τύπου και Μ.Μ.Ε. και τη Γενική Γραµµατέα
Ισότητας. Έργο της ∆ιυπουργικής Επιτροπής είναι η λήψη των αναγκαίων
αποφάσεων για την προώθηση της εθνικής πολιτικής ισότητας, ο συντονισµός και η
υποστήριξη των Υπουργείων στο σχεδιασµό νοµοθετικών πρωτοβουλιών και στην
υλοποίηση µέτρων για την ισότητα, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η αποτίµηση
των ασκουµένων πολιτικών, η προβολή των αποφάσεων καθώς και, στο πλαίσιο
αυτό, η συνεργασία µε µη κυβερνητικές γυναικείες οργανώσεις, κοινωνικούς και
επιστηµονικούς φορείς. Εποµένως, το Πρόγραµµα έχει ως σκοπό τη χάραξη µιας
συνολικής στρατηγικής για την εφαρµογή πολιτικών ισότητας σε όλους τους τοµείς
της πολιτικής και της κοινωνικής παρέµβασης, περιλαµβάνοντας οριζόντιες πολιτικές
και δράσεις, αλλά και εξειδικευµένες ενέργειες που υλοποιούνται και θα εφαρµοστούν
από τον κρατικό µηχανισµό σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Συµπερασµατικά,

το

Εθνικό

Πρόγραµµα

∆ράσης

για

την

Ισότητα

επικεντρώνεται στην εφαρµογή των εξής πολιτικών: α) διάχυση της πληροφόρησης
για εφαρµογή πολιτικών mainstreaming από την κεντρική διοίκηση στην τοπική
αυτοδιοίκηση, καθώς και κατάρτιση όλων των εκλεγµένων συµβούλων και στελεχών
της Περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, β) αναθεώρηση του
εκπαιδευτικού υλικού, ως προς τη γλώσσα και ως προς τα πρότυπα, καθώς και
εκπαίδευση των εκπαιδευτών/-τριών για θέµατα ισότητας, µε σκοπό να αρθούν τα
κοινωνικά στερεότυπα, γ) αλλαγή της νοοτροπίας και των πατριαρχικών δοµών,
καθώς το θέµα δεν είναι η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική, αλλά
η αλλαγή του τρόπου άσκησης της πολιτικής, δ) ένταξη του mainstreaming και στις
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και ε) εγκαθίδρυση διαδικασίας ελέγχου εφαρµογής
του mainstreaming σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και συντονισµός των
δραστηριοτήτων της τοπικής πολιτικής από το µηχανισµό άσκησης πολιτικής για το
mainstreaming.
Τέλος, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν: α) την αξιολόγηση των
εφαρµοζόµενων πολιτικών µε την υπάρχουσα κατάσταση, β) την αύξηση του
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, γ) την ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών
στα νέα επαγγέλµατα που αναδεικνύονται από την Κοινωνία της Πληροφορίας, δ) τη
συγκράτηση του πληθυσµού και την ανάπτυξη της υπαίθρου, ε) τη διατήρηση και
ανάπτυξη των κοινωνικών υποδοµών µε σκοπό την εναρµόνιση επαγγελµατικών και
οικογενειακών ευθυνών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
και για τα δύο φύλα, στ) τη συµπλήρωση και παρακολούθηση της εφαρµογής του
νοµοθετικού πλαισίου, ζ) την ανάπτυξη της ποιότητας ζωής µε τη βελτίωση των
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συνθηκών περιβάλλοντος, υγείας και διατροφής, η) την αλλαγή της νοοτροπίας και
των στερεοτυπικών ρόλων των φύλων µε την εκπαίδευση, την πληροφόρηση και
ενηµέρωση και την αλλαγή της προβολής παραδοσιακών προτύπων από τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, θ) τη βελτίωση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών για την
ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ι) την κάλυψη
ποσοτικών στόχων στο τέλος της 6ετίας ως προς την εκπαίδευση, την απασχόληση,
τις κοινωνικές υποδοµές και τη συµµετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων.79

1.2. Εθνικές Προτεραιότητες και Άξονες ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων
(2004-2008)

Σύµφωνα µε τις εθνικές προτεραιότητες σχετικά µε τους άξονες δράσης για την
ισότητα των φύλων για την περίοδο 2004-200880, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας
σχεδιάζει µια ολοκληρωµένη συνεκτική στρατηγική παρέµβαση, για την ανάδειξη τόσο
της εθνικής σηµασίας όσο και της ευρωπαϊκής διάστασης των θεµάτων ισότητας
ανδρών και γυναικών. Βασικός στόχος της εν λόγω παρέµβασης είναι να
αποδεσµευτούν τα θέµατα ισότητας από την κατηγορία των «ειδικού τύπου»
θεµάτων και να αναδειχτεί ο κοινωνικο-οικονοµικός, πολιτικός και αναπτυξιακός
χαρακτήρα τους µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή).81
Καθώς η Σύνοδος Κορυφής για την απασχόληση το Νοέµβριο του 1997 στο
Λουξεµβούργο αναγνώρισε για πρώτη φορά σε πολιτικό επίπεδο ότι η ισότητα των
ευκαιριών αποτελεί ζήτηµα όχι µόνο κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και οικονοµικού
ενδιαφέροντος και δεδοµένου ότι στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας της Εαρινής
Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών (Μάρτιος 2004) αναγνωρίσθηκε ρητά ότι «οι
πολιτικές για την ισότητα των φύλων συνιστούν εργαλεία κοινωνικής συνοχής και
οικονοµικής ανάπτυξης», η Γ.Γ.Ι. θα στηρίξει τη στρατηγική της παρέµβασης στα εξής
µέσα: α) στην ενσωµάτωση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών σε
όλα τα όργανα, τις πολιτικές και δράσεις της Κυβέρνησης (gender mainstreaming), β)
στην ανάληψη ειδικών δράσεων που θα προταχθούν κατά την τετραετία 200479

Βλ. Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ισότητα (2001-2006), ό.π.
Γενική Γραµµατεία Ισότητας (2004), Εθνικές Προτεραιότητες και Άξονες ∆ράσης για την Ισότητα των
Φύλων (2004-2008), Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Αθήνα.
81
Τονίζεται ότι: «προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η κατανόηση του ότι οι γυναίκες
συνιστούν περισσότερο από το µισό του πληθυσµού της χώρας (52%) και αντιµετωπίζουν σοβαρά
προβλήµατα κοινωνικο-οικονοµικής ένταξης. ∆εν είναι, εποµένως, ορθό να αντιµετωπίζονται στο πεδίο
των πολιτικών ως «ειδική» ή «ευπαθής κοινωνική κατηγορία», χαρακτηρισµός που παραπέµπει
λανθασµένα σε µια ειδική µειονεκτούσα οµάδα. Με δεδοµένο, άλλωστε, ότι οι γυναίκες αποτελούν την
πλειοψηφία του πληθυσµού της Χώρας, κρίνεται σκόπιµη µία αυξηµένη µέριµνα για τη λήψη µέτρων
που θα διευκολύνουν και την εξυπηρέτηση της γυναίκας-πολίτη», Βλ. Γενική Γραµµατεία Ισότητας
(2004), ό.π., σ. 2.
80
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200882. γ) στον κοινωνικό διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων και των αγροτών83, δ) στη
σταδιακή προώθηση µορφών προληπτικής νοµοθεσίας (proactive legislation) σε
τοµείς όπου αυτή αποδεικνύεται περισσότερο αποτελεσµατική από τις παραδοσιακές
νοµοθετικές παρεµβάσεις (reactive legislation), όπως είναι ο τοµέας της αγοράς
εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, ε) στο διάλογο, τόσο το διακοµµατικό όσο
και µε τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης της ισότητας
ανδρών και γυναικών. Προκειµένου να διευκολύνει το διάλογο αυτό, η Γ.Γ.Ι. θα
προβεί σε κατάρτιση άτυπου Μητρώου ΜΚΟ, οι οποίες έχουν ως καταστατικό σκοπό
την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου. Στο πλαίσιο αυτό και µεταξύ άλλων,
η Γ.Γ.Ι. κρίνει αναγκαία την άµεση σύσταση ενός νέου εθνικού µηχανισµού, της
Επιτροπής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών84, ως µόνιµου βήµατος διαλόγου
του κυβερνητικού µηχανισµού µε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και µε ΜΚΟ για τη
διαµόρφωση και παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών. Επίσης, προτείνεται η
διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του θεσµού του Συνηγόρου του Πολίτη µε τη σύσταση
Κύκλου Ισότητας, ώστε να καταστεί ο αρµόδιος φορέας για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της εφαρµογής της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στο δηµόσιο
τοµέα, εν γένει.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της εφαρµογής της πολιτικής στρατηγικής της, η Γ.Γ.Ι.
θα αξιοποιήσει τους ήδη υφιστάµενους θεσµικούς µηχανισµούς και τα µέσα
παρέµβασης, ενισχύοντας ή επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο τους και αξιοποιώντας
την εµπειρία που έχει αποκτηθεί από τη µέχρι σήµερα λειτουργία τους. Τέτοιοι
µηχανισµοί είναι: α) Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, β) Η ∆ιυπουργική
Επιτροπή για την Ισότητα των δύο Φύλων, η οποία µετά την αρχική ενεργοποίησή
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Πιο αναλυτικά, βλ. Γενική Γραµµατεία Ισότητας (2004), ό.π., σ. 7επ.
Εκτός από τη θεσµική (Συνθήκη του Άµστερνταµ) υποχρέωση διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς
εταίρους, οι Ανακοινώσεις της Επιτροπής και τα Συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων
προσκαλούν τους κοινωνικούς εταίρους να ενδυναµώσουν τη συµµετοχή τους -σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο- στην εφαρµογή του µακροοικονοµικού διαλόγου (∆ιαδικασία της Κολωνίας), των διαρθρωτικών
αλλαγών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (∆ιαδικασία του Κάρντιφ), της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση (∆ιαδικασία του Λουξεµβούργου) καθώς και των στόχων της
Λισσαβόνας (2000). Για το ρόλο του κοινωνικού διαλόγου στη διαµόρφωση των κοινωνικών και
οικονοµικών πολιτικών βλ. Γνώµη της ΟΚΕ «Ο Κοινωνικός ∆ιάλογος στην Ελλάδα: αποτίµηση, τάσεις,
προοπτικές» (υπ’ αριθµ. 86/2002), http://www.oke.gr.
84
Η Επιτροπή προβλέπεται να έχει διετή θητεία και διευρυµένη σύνθεση. Θα αποτελείται από τον
Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο αναπληρούµενο κατά την
απουσία του από τη Γενική Γραµµατέα Ισότητας, η οποία θα συµµετέχει και ως τακτικό µέλος, τους
Γενικούς Γραµµατείς των συναρµοδίων Υπουργείων (Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης), εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, των
κοινωνικών εταίρων και των τριτοβάθµιων οργανώσεων των δηµοσίων υπαλλήλων και των αγροτών
(ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΠΑΣΕΓΕΣ) και της ΟΚΕ, καθώς και σηµαντικών µη
κυβερνητικών οργανώσεων. Έργο της Επιτροπής θα είναι ο σχεδιασµός κατάλληλων πολιτικών
ισότητας των δύο φύλων, συµπεριλαµβανοµένων και των νοµοθετικών, η υποβολή προτάσεων και
µέτρων για την υλοποίησή τους, η παρακολούθηση της εφαρµογής τους και η αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
83
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της ατόνησε.85, γ) Η Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του
Ελληνικού Κοινοβουλίου που συστάθηκε µε το νέο Κανονισµό της Βουλής, δ) Οι
Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας στις 13 Περιφέρειες της χώρας, µε ενίσχυση του
ρόλου

τους

ιδιαίτερα

στο

πλαίσιο

των

Περιφερειακών

Επιχειρησιακών

Προγραµµάτων (ΠΕΠ), καθώς και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης µε σχετική
ενεργοποίησή

τους.

Ως

γενικό

µέσο

υποδοµής

προτείνεται

η

δηµιουργία

Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης ∆εικτών Ισότητας που θα παρακολουθεί κυρίως
ποσοτικά δεδοµένα στα τοµεακά και περιφερειακά Ε.Π. του Κ.Π.Σ. και των
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Το Παρατηρητήριο θα µπορεί να παρακολουθεί και την
εφαρµογή των οριζοντίων πολιτικών για θέµατα ισότητας σε τοµείς όπως τα
φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα, η δηµόσια διοίκηση, η αγορά εργασίας, οι
συλλογικές συµβάσεις κ.ά.
Στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας θα
δώσει προτεραιότητα στους ακόλουθους άξονες ειδικών δράσεων: α) καταπολέµηση
του ελλείµµατος ισότητας στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στον
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, β) πρόληψη και καταπολέµηση της βίας µε θύµατα τις
γυναίκες, γ) καταπολέµηση των στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων
µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δ) ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα
κέντρα λήψης αποφάσεων.
Αναφορικά µε τον πρώτο άξονα δράσης, η Γ.Γ.Ι. διαπιστώνει ότι η Ελλάδα
αξιολογείται αρνητικά σε επίπεδο Ε.Ε., ενώ εµφανίζονται προβλήµατα εφαρµογής
της ισότητας στις εργασιακές σχέσεις. Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών (2004), που υποβλήθηκε στην Εαρινή Σύνοδο
Κορυφής των Βρυξελλών (Μάρτιος 2004), αναφέρει ειδικότερα την Ελλάδα, από
κοινού µε την Ισπανία και την Ιταλία, ως αρνητικό παράδειγµα χωρών που
παρουσιάζουν ποσοστά γυναικείας απασχόλησης κατώτερα του 50% και οι οποίες
πρέπει να καταβάλουν αυξηµένες προσπάθειες, προκειµένου να επιτύχουν το στόχο
της Λισσαβόνας. Επιπρόσθετα, αποτελεί κοινή διαπίστωση των ευρωπαϊκών
αξιολογήσεων και συστάσεων86 ότι η καταγεγραµµένη ενίσχυση της γυναικείας
85

Η Γ.Γ.Ι. θεωρώντας την Επιτροπή αυτή ιδιαίτερα χρήσιµη για την εξασφάλιση του mainstreaming στη
δηµόσια διοίκηση, θα προωθήσει την επανενεργοποίησή της εξετάζοντας τον επαναπροσδιορισµό των
αρµοδιοτήτων της στην κατεύθυνση του συντονισµού του έργου της µε αυτό της Εθνικής Επιτροπής για
την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. Κύρια αρµοδιότητα της ∆ιυπουργικής Επιτροπής αυτής θα είναι ο
συντονισµός του έργου των Υπουργείων για την εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων για την ισότητα
που θα αποφασίζονται στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα και του κυβερνητικού
προγράµµατος. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ad hoc και στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας ενόψει του ∆’ Κ.Π.Σ.
86
Κοινές Εκθέσεις για την Απασχόληση 1998-2002 και Συστάσεις 2000/164/ΕΚ, 2001/64/ΕΚ,
2002/178/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των πολιτικών των κρατών-µελών για την
απασχόληση. Επιπλέον στο Background Paper της Επιτροπής, µε το οποίο αξιολογείται η πρόοδος των
κρατών-µελών στο πεδίο των ίσων ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών για τη χρονική περίοδο
1998-20001, στο πλαίσιο της κατηγοριοποίησης των κρατών-µελών από την Επιτροπή σχετικά µε την
παράδοση ή όχι σε πολιτικές ισότητας, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες που δεν έχουν δώσει επαρκή
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απασχόλησης στην Ελλάδα δεν συνοδεύτηκε από την αντίστοιχη µείωση του
λεγόµενου «ελλείµµατος» ισότητας µεταξύ των δύο φύλων σε ό,τι αφορά στα
ποσοστά συµµετοχής στην αγορά εργασίας και στην ανεργία, όσο και στις
εργασιακές σχέσεις εν γένει. Επιπλέον, οι έρευνες και µελέτες που διεξήχθησαν σε
εθνικό επίπεδο (Κ.Ε.Θ.Ι.), σε συνδυασµό µε τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τη
θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας,87 δείχνουν ότι η συνεχώς αυξανόµενη
συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη σε
µέγεθος µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των δύο φύλων. Ο διαχωρισµός µεταξύ των
δύο φύλων εκτός από την άνιση κατανοµή που παρατηρείται στα ποσοστά ανεργίας
και απασχόλησης, καθώς επίσης και στη συµµετοχή στις άτυπες µορφές
απασχόλησης, εντοπίζεται στις διαφορές ως προς α) τους µισθούς, όπου σύµφωνα
µε πρόσφατη έρευνα της τράπεζας της Ελλάδος, το µισθολογικό χάσµα στην Ελλάδα
ανέρχεται, κατά µέσον όρο, σε 25% και υπερβαίνει κατά πολύ τον αντίστοιχο µέσο
όρο της Ε.Ε. (16%), β) τη συµµετοχή σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και
επιµέρους επαγγέλµατα (επαγγελµατικός διαχωρισµός) και γ) την επαγγελµατική
εξέλιξη88. Παρατηρείται δε, σηµαντική όξυνση της ανισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών σε σχέση µε τη µη εφαρµογή ή και καταστρατήγηση της νοµοθεσίας και
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τις διαφορές των πραγµατικών αµοιβών,
αλλά και την ποιότητα των θέσεων εργασίας, ιδίως σε σχέση και µε τα ζητήµατα
συµφιλίωσης της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής.
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προαναφερόµενα ζητήµατα, η Γ.Γ.Ι.
πρόκειται να: α) επιταχύνει την υλοποίηση όλων των µέτρων και ενεργειών του Γ’
Κ.Π.Σ. που αφορούν στις γυναίκες στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και
Επαγγελµατική Κατάρτιση» και Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» (Μέτρο 2.8.2.) µε ιδιαίτερη
έµφαση στην υποστήριξη και ενίσχυση της επιχειρηµατικής ικανότητας των γυναικών,
παράλληλα µε την αξιολόγησή τους. Θα επιδιωχθεί διασύνδεση µε το Εθνικό
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας, ώστε να δηµιουργηθούν δείκτες ισότητας που να
συνδέονται µε την οικονοµική και παραγωγική της αξία, β) να ενισχυθούν,
βελτιωθούν και επεκταθούν παροχές ή/και δοµές για την εναρµόνιση οικογενειακών
και επαγγελµατικών υποχρεώσεων και στήριξη της οικογένειας, γ) να καλυφθούν τα
νοµοθετικά κενά (π.χ. σε φορολογικά, εργασιακά, οικογενειακά ζητήµατα), δ) να
παρθούν µέτρα υπέρ µειονοτικών/πολιτισµικών οµάδων γυναικών και ε) να ενισχυθεί

προτεραιότητα στην πολιτική των ίσων ευκαιριών, δεδοµένου του δύσκολου σηµείου εκκίνησης και των
µεγάλων προκλήσεων.
87
Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε., Κείµενα Εργασίας Νο 5, «Η Αγορά
εργασίας για τις γυναίκες την περίοδο 2000-2002», http://www.paep.org.gr.
88
Βλ. Ενδεικτικά: Μελέτες - Έρευνες Κ.Ε.Θ.Ι., http://www.kethi.gr και την έκδοση του Κ.Ε.Θ.Ι. µε τίτλο:
«Ίση Αµοιβή – Προσοχή στο Κενό: Μελέτες - Έρευνες», Αθήνα 2003. Βλ. επίσης, Έρευνα της ∆/νσης
Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας Ελλάδος σε συνεργασία µε το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα «Οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας», Ιούλιος 2004.
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η εταιρική σχέση και να αναπτυχθεί ένας επωφελής κοινωνικός διάλογος µε τους
κοινωνικούς εταίρους και τις ΜΚΟ, ώστε να ενισχυθούν οι ήδη υφιστάµενες και να
αναπτυχθούν νέα εργαλεία και µηχανισµοί ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας
στις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας, καθώς και σε άλλους τοµείς
ιδιαίτερα ευαίσθητου και κοινωνικού χαρακτήρα.
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2. Οι πολιτικές και τα προγράµµατα για την ισότητα των φύλων στην
απασχόληση

Οι εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων επηρεάστηκαν από τις
πολιτικές και τις δράσεις της Κοινότητας, οι οποίες διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο
και ενίσχυσαν την πολιτική νοµιµότητα των εθνικών πολιτικών, καθώς στην Ελλάδα,
η πολιτική για την ισότητα αναπτύχθηκε ταυτόχρονα µε την ένταξη της χώρας στην
Ε.Ο.Κ. το 1981. Μάλιστα, η συµµετοχή εµπειρογνωµόνων και εκπροσώπων από την
Ελλάδα στα ευρωπαϊκά δίκτυα και στις επιτροπές του Συµβουλίου και της Επιτροπής
(Γενική Γραµµατεία Ισότητας), έδωσε τη δυνατότητα για συστηµατική συνεργασία µε
αντίστοιχους φορείς και άτοµα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελούν οι τέσσερις στόχοι του Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης
(ανακοινώθηκε στις 8 Μαρτίου 2001), οι οποίοι αντιστοιχούν απόλυτα στους άξονες
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής-Πλαίσιο για την Ισότητα των φύλων (5ο πρόγραµµα). 89
Σηµαντική τοµή στις παρεµβάσεις του ΕΚΤ υπέρ των γυναικών αποτέλεσε το
1990 η Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW (New Opportunities for Women, EE C327,
29.12.1990), όπου στην Ελλάδα οι δράσεις της συγκεκριµένης Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας πρόσφεραν την απαραίτητη χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη
τεχνογνωσίας στον τοµέα του σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων
κατάρτισης και ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Γενικά, παρατηρούµε ότι
κατά την τελευταία δεκαετία, το θέµα της απασχόλησης έχει σταδιακά αποκτήσει
µεγαλύτερη σηµασία στην ευρωπαϊκή ηµερήσια διάταξη, η οποία όλο και
περισσότερο υιοθετεί µια ολιστική θεώρηση των πολιτικών απασχόλησης. Στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000, τέθηκε ότι «αυτή η
στρατηγική αποσκοπεί να δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναδηµιουργήσει τις
προϋποθέσεις για πλήρη απασχόληση». Ακολούθως, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υιοθέτησε στόχους για τα ποσοστά απασχόλησης, ώστε να ποσοτικοποιηθεί η
«πλήρης απασχόληση». Οι στόχοι αυτοί ενσωµατώθηκαν στην Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), η οποία είναι ο κινητήριος µοχλός της
στρατηγικής της Λισσαβόνας όσον αφορά στην απασχόληση. Τα κράτη-µέλη
δήλωσαν ότι «η απασχόληση είναι θέµα κοινού ενδιαφέροντος» και, σύµφωνα µε τον
καταµερισµό αρµοδιοτήτων, έχουν την κύρια ευθύνη για την πολιτική απασχόλησης,
αναθέτοντας στην Ε.Ε. συντονιστικό έργο. Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης,
το Κοινωνικό Ταµείο της Ε.Ε. αποτελεί το κύριο χρηµατοδοτικό εργαλείο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο παρέχει βοήθεια για την επίτευξη των στόχων της
ΕΣΑ. Η βάση δεδοµένων των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES)
89

Βλ. Στρατηγάκη (2002), ό.π., σ. 196.
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συνεισφέρει, επίσης, µε τη διευκόλυνση της διακίνησης των εργαζοµένων από χώρα
σε χώρα.
Γενικά, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στις εθνικές πολιτικές
απασχόλησης, µε σαφή σύγκλιση προς τους κοινούς στόχους της Ε.Ε. Η
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου έχει γενικευτεί, καθώς έχουν αναληφθεί
πολλές πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση του χάσµατος µεταξύ των φύλων,
περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών παιδικής µέριµνας, ώστε να προωθείται
η συµφιλίωση επαγγελµατικού και οικογενειακού βίου. Νέα κοινά ζητήµατα, όπως η
δια βίου µάθηση και η ποιότητα στην εργασία αναγνωρίστηκαν ως προτεραιότητες
πολιτικής. Συνολικά, παρατηρείται ότι υπάρχει επιφέρει µια µετατόπιση στο
σχεδιασµό και στην έµφαση της πολιτικής - από την αντιµετώπιση της ανεργίας,
προς τη διαχείριση της ανάπτυξης της απασχόλησης.
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2.1. Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ∆Α)

Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ∆Α)90 αποτελούν την
ολοκληρωµένη εθνική πολιτική για την απασχόληση, η οποία βασίζεται σε
εξειδικευµένους και ποσοτικοποιηµένους στόχους, µε µακροπρόθεσµο στόχο την
οικονοµική ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιµη
ανάπτυξη. Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση για κάθε
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ετήσιο χαρακτήρα και διαδραµατίζει το
βασικό εργαλείο συντονισµού και προσανατολισµού για τη σύνδεση των εθνικών
στόχων, όπως αυτοί εκφράζονται µέσα από τις επιµέρους παρεµβάσεις, µε τους
στόχους και τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση, που διατυπώνονται
µέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ).91 Το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο είναι ο κύριος χρηµατοδότης των δράσεων που υλοποιούνται στο
πλαίσιο του ΕΣ∆Α, έτσι ώστε να δηµιουργείται µια ισχυρή συνεκτική σχέση µεταξύ
του ΕΣ∆Α και της εφαρµογής του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Για το λόγο αυτό,
παρατηρείται ένας υψηλός βαθµός συνέργειας µεταξύ της υλοποίησης των

90

Βλ. αναλυτικότερα: Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Αθήνα, Μάιος 2000. Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση, Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, Απρίλιος 2001. Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση,
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, 2002. Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
Απασχόληση, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, Σεπτέµβριος 2003. Για τα
πλήρη κείµενα του ΕΣ∆Α 2000, 2001, 2002, και 2003,
βλ.: http://www.ypergka.gr/topics/occupation/index_gr.html
91
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Μονάδα Α.2., Περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για όλους. Η
ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Ιανουάριος 2004.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση αποτέλεσε τη βάση για την αναθεώρηση της
διαρθρωτικής πολιτικής της Ε.Ε., ιδιαιτέρα των παρεµβάσεων του ΕΚΤ για το διάστηµα του Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. Συγκεκριµένα, στη Συµφωνία της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση περιλαµβάνεται ρητή δέσµευση της Ελλάδας να «υιοθετήσει µια προσέγγιση ενσωµάτωσης της
διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής, και σε όλα τα σχετικά µέτρα των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Κ.Π.Σ. συµπεριλαµβανόµενων και των Περιφερειακών
Προγραµµάτων». Η «υποχρέωση» αυτή εκφράστηκε µε τη δηµιουργία ειδικού άξονα Προτεραιότητας για
την ισότητα των φύλων µε αντίστοιχη δέσµευση ποσού γύρω στο 10% της συνολικής χρηµατοδότησης
για θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών στα δύο µεγαλύτερα, ως προς τη συµµετοχή του ΕΚΤ,
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) των Υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ). Συγκεκριµένα, ο άξονας 5 «Βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας» του πρώτου περιλαµβάνει: α) Θετικές δράσεις για την ισότητα
ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στις επιχειρήσεις (µέτρο 5.1), β) Στήριξη της λειτουργίας και της
ποιοτικής αναβάθµισης των µονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωµένων κ.λπ. (µέτρο
5.2), γ) Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών (µέτρο 5.3). Ο άξονας 4 «Βελτίωση της
πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας» του ΕΠΕΑΕΚ περιλαµβάνει τα µέτρα: α)
Προγράµµατα υποστήριξης της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες
(µέτρο 4.1), β) Προγράµµατα υποστήριξης των γυναικών στις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές
σπουδές, προγράµµατα σπουδών και ερευνητικά προγράµµατα για τις γυναίκες (µέτρο 4.2).
Παράλληλα, έγινε προσπάθεια ένταξης της ισότητας και στους άλλους άξονες των Ε.Π., µε µεγαλύτερη
επιτυχία στο ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», στο οποίο καθορίστηκε ποσοστό
συµµετοχής των γυναικών στο επωφελούµενο πληθυσµό κατά 60%, ποσοστό συµµετοχής τους στο
σύνολο των ανέργων. ∆ράσεις για την ισότητα των φύλων περιλαµβάνονται και σε άλλα ΕΠ όπως για
παράδειγµα το ΕΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.
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Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και των
ενεργειών που περιλαµβάνονται στο ΕΣ∆Α.92
Για την Ελλάδα, τόσο ο ετήσιος προγραµµατισµός της πολιτικής απασχόλησης
µε τα ΕΣ∆Α όσο και η ένταξη της ισότητας των φύλων σε αυτήν, υπήρξαν καινοτόµες
διαδικασίες93, εφόσον δεν υπήρχε σχετική παράδοση ούτε εµπειρία στους αρµόδιους
φορείς, τον ΟΑΕ∆ και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνική Προστασίας. Οι δε
πολιτικές απασχολήσεις στην Ελλάδα κατά την τελευταία πενταετία αναπτύχθηκαν
σε δύο φάσεις: Η πρώτη αποτέλεσε την ουσιαστική επιβολή των ενεργητικών
πολιτικών ως προς την ουσιαστική παρέµβαση για την πρόληψη και καταστολή της
ανεργίας. Η δεύτερη φάση αφορά σε παρεµβάσεις στις διαδικασίες εφαρµογής των
επιµέρους πολιτικών, ώστε να καταστούν κατά το δυνατόν στοχευόµενες και
αποτελεσµατικές. Στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την απασχόληση του 2000 και 2001
τονίστηκε η τελευταία παράµετρος. ∆ηλαδή, µε δεδοµένο ότι οι ενεργητικές πολιτικές
και τα επιµέρους µέτρα βρίσκονταν στη σωστή κατεύθυνση δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία
στις υποδοµές, στη βελτίωση των µεθόδων και στις διοικητικές αλλαγές. Οι
τελευταίες κρίθηκαν απαραίτητες, κυρίως, σε σχέση µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
Απασχόλησης

(δηλαδή

τον

ΟΑΕ∆)

δεδοµένου

ότι

διαπιστώθηκε

αδυναµία

προσαρµογής στις νέες συνθήκες που σηµατοδότησε η µετάβαση από τις παθητικές
στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Στο πνεύµα αυτό άλλωστε κινήθηκαν (και
κινούνται) οι Συστάσεις Επιτροπής. Στη διάρκεια των προηγούµενων δύο ετών
τέθηκαν οι βάσεις σε µεθοδολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο για τη βελτίωση των
∆ηµόσιων

Υπηρεσιών

Απασχόλησης

που

εδράζονταν

σε

δύο

θεµελιώδεις

συνιστώσες: α) στην αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆ και β) στην καθιέρωση µεθοδολογίας
της εξατοµικευµένης παρεµβάσεις και της διάχυσής της, στις επιµέρους γεωγραφικά
προσδιορισµένες µονάδες του δικτύου των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ). Επιπλέον, καταρτίσθηκε πρόγραµµα ανάπτυξης περισσοτέρων κέντρων,
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και –σε
σχέση µε τα µεγάλα αστικά κέντρα– να αποσυµφορηθούν τα ΚΠΑ στα οποία
παρουσιάζεται ιδιαίτερη κίνηση.
Επιπρόσθετα, σε όλα τα ΕΣ∆Α, µέχρι το τελευταίο του 2004, παρατηρείται ότι
ως προς τη γυναικεία απασχόληση, από τα αποσπασµατικά µέτρα πολιτικής που
στοχεύουν στην άµβλυνση της ανισότητας µεταξύ των φύλων, οδηγούµαστε σε µια
στρατηγική που αποσκοπεί στην αλλαγή των στερεοτύπων στην οργάνωση της
εργασίας. Η νέα στρατηγική αποτελεί προτεραιότητα και επικεντρώνεται σε τρεις
βασικούς άξονες:
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Βλ. text at: http://www.esfhellas.gr/index.asp?lang=0&node=116
Βλ. Καραµεσίνη (2001α), ό.π.
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1. Την ενσωµάτωση της διάστασης των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλες τις πολιτικές που αποτελεί και τη βασική αρχή του
mainstreaming.
2. Την άρση όλων των παραγόντων που δρουν ανασταλτικά µε αποτέλεσµα να
κρατούν τη γυναίκα µακριά από την αγορά εργασίας.
3. Τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για τις γυναίκες που αντιµετωπίζουν
κοινωνικό αποκλεισµό ή που βρίσκονται σε «περιοχές σε κρίση» .
Όλα τα παραπάνω πλαισιώνονται και µε δράσεις που έχουν ως στόχο την
υποστήριξη και ενίσχυση των γυναικών, ώστε να παρακάµψουν τους ανασταλτικούς
παράγοντες για τη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας. Αυτές οι δράσεις όπως
αναλύονται και στις κατευθυντήριες γραµµές ενδεικτικά είναι: Η δηµιουργία δοµών για
τη φύλαξη των παιδιών και τη φροντίδα των ηλικιωµένων, η ψυχοκοινωνική στήριξη,
ο επαγγελµατικός προσανατολισµός κ.ά.
Γενικά, από τον απολογισµό της εµπειρίας κατάρτισης Εθνικών Σχεδίων
∆ράσης για την Απασχόληση (1998-2000) προκύπτει ότι, παρά τις µεγάλες διαφορές
µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε. αναφορικά µε τον τρόπο υιοθέτησης και
υλοποίησης της νέας στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας, η υποχρέωση
που ανέλαβαν οι εθνικές κυβερνήσεις της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου
στις πολιτικές απασχόλησης, αύξησε αισθητά την παρουσία των γυναικών στην
πολιτική απασχόλησης και βελτίωσε τις προοπτικές της ισότητας των φύλων στην
πλειονότητα των χωρών94. Στο πλαίσιο των προηγούµενων ΕΣ∆Α υλοποιήθηκαν
αρκετές και σηµαντικές πρωτοβουλίες για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου
σε όλες τις πολιτικές και την προώθηση της ισότητας. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τις
κυριότερες: α) Σύσταση ∆ιυπουργικής Επιτροπής για την Ισότητα, µε στόχο την
προώθηση της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (ΦΕΚ 870/17-7-2000), η οποία
προετοίµασε το «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα (2000-2006)», το οποίο
παρουσιάστηκε στις 6 Μαρτίου 2001. Στόχος του Προγράµµατος ∆ράσης είναι,
µεταξύ άλλων, η παρακολούθηση του συνόλου των υλοποιούµενων παρεµβάσεων
και σε τι βαθµό αυτές ωφελούν τις γυναίκες, β) Νοµοθετική ρύθµιση για την
προώθηση της ισόρροπης συµµετοχής γυναικών και ανδρών στα ∆.Σ. και
υπηρεσιακά συµβούλια (Ν. 2839/2000), γ) Θέσπιση θετικών δράσεων υπέρ των
γυναικών µε την επιβολή ποσόστωσης (61%) και µοριοδότησης για την αυξηµένη
συµµετοχή των γυναικών (ιδίως αυτών που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα
ένταξης στην αγορά εργασίας) στα προγράµµατα ενίσχυσης της απασχολησιµότητας
94
Καραµεσίνη (2005α), ό.π., σ. 337 και Rubery J., D. Grimshaw, M. Smith (2000), “Gender Equality and
the European Employment Strategy. An evaluation of the National Action Plans for Employment 2000,”
Report by the European European Commission’s Group of Experts on Gender and Employment,
Manchester School of Management UMIST,
text at: http://www.umist.ac.uk/management/ewerc/egge/egge_publications

46

του ΟΑΕ∆ (Νέες Θέσεις Εργασίας, Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες), δ) Σύσταση
Περιφερειακών Κέντρων Ισότητας στις 13 περιφέρειες της χώρας, µε σκοπό την
προώθηση και υλοποίηση της ισότητας σε επίπεδο περιφέρειας ε) ∆ηµιουργία
φακέλου παρεµβατικών µαθηµάτων στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, στ) Συµφιλίωση
εργασίας και οικογένειας (επέκταση ωρών λειτουργίας των σχολείων, αύξηση του
αριθµού των παιδικών σταθµών κ.λπ.).
Σύµφωνα µε το ΕΣ∆Α του 200395 σχετικά τις εξελίξεις στην απασχόληση,
παρατηρείται ότι σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση τόσο της απασχόλησης όσο και του
ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, ανατρέποντας έτσι µια ανησυχητική
εξέλιξη των τελευταίων δύο ετών, ενώ λιγότερο εντυπωσιακά αποτελέσµατα
σηµειώθηκαν στην καταπολέµηση της ανεργίας των γυναικών. Επιπρόσθετα,
σηµειώνεται ότι το περιεχόµενο των συστάσεων διατηρεί την επικαιρότητά του διότι:
α) παραµένει χαµηλό το ποσοστό απασχόλησης και κυρίως γυναικών (τόσο σε
σύγκριση µε τον µέσο όρο στην Ε.Ε. όσο και σε σύγκριση µε τους στόχους της
στρατηγικής της Λισσαβόνας), β) υψηλό εξακολουθεί να είναι το ποσοστό ανεργίας,
κυρίως για γυναίκες και νέο-εισερχόµενους/-ες στην αγορά εργασίας, γ) παραµένουν
περιορισµένες οι ευκαιρίες εργασίας µε µερική απασχόληση και δ) η αναδιάρθρωση
των θεσµών της αγοράς εργασίας δεν έχει µέχρι στιγµής οδηγήσει στην ευρεία
εφαρµογή συστηµάτων εξατοµικευµένης προσέγγισης τόσο για την πρόληψη όσο και
για την καταπολέµηση της ανεργίας. Επιπλέον, οι νοµοθετικές παρεµβάσεις
ενίσχυσης της απασχόλησης και της ευελιξίας δεν έχουν µέχρι σήµερα αποδώσει
πλήρως.
Στο πλαίσιο των στόχων του ΕΣ∆Α 2003, ειδικά για τις γυναίκες, προβλέπονται
δράσεις, έτσι ώστε απρόσκοπτα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας: α) ενθάρρυνση
της µερικής απασχόλησης µε ενίσχυση των κινήτρων στις ασφαλιστικές ρυθµίσεις, β)
επέκταση του δικτύου βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών µε παράλληλη
παράταση των ωραρίων λειτουργίας τους, γ) διάθεση κουπονιών για τη χρήση των
σταθµών τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, δ) κάλυψη του 33% του
ειδικού πληθυσµού µε παιδιά 0–3 ετών από βρεφονηπιακούς σταθµούς, ε) κάλυψη
του 90% του ειδικού πληθυσµού µε παιδιά 3–6 ετών από παιδικούς σταθµούς και
νηπιαγωγεία, ε) επέκταση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου, στ) ενίσχυση των
γυναικών µε άδειες µητρότητας ή γονικές άδειες διαµέσου επιδοτούµενων
προγραµµάτων, ζ) επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος στις άνεργες
µητέρες δύο παιδιών και άνω, η) ανάληψη από το κράτος των ασφαλιστικών
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Για το πλήρες κείµενο, βλ.:
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εισφορών της αγρότισσας προς τον ΟΓΑ επί ένα έτος από τη γέννηση του παιδιού
της.

2.1.1. Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση 2004
Το νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση 200496 συντάχθηκε ως
απόρροια των βασικών στόχων και των ειδικών κατευθυντήριων γραµµών της
αναθεωρηµένης στρατηγικής για την απασχόληση, των προτεραιοτήτων που
επισηµάνθηκαν από την Ειδική Επιτροπή για την Απασχόληση και των συστάσεων
που διατυπώθηκαν για την Ελλάδα. Στο συγκεκριµένο ΕΣ∆Α, καθορίζεται το πλαίσιο
της Εθνικής πολιτικής για την απασχόληση και σηµειώνεται η πρόοδος ως προς τους
τρεις πρωταρχικούς στόχους για την επιτυχή εφαρµογή της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας: της πλήρους απασχόλησης, της βελτίωσης της ποιότητας και
παραγωγικότητας της εργασίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και
ενσωµάτωσης. Επίσης, αποτιµούνται για πρώτη φορά τα µέτρα που υλοποιήθηκαν
µέχρι τη σύνταξη του ΕΣ∆Α, µε στόχο την ανάδειξη των µέτρων εκείνων που
απέδωσαν, τον εντοπισµό των αδυναµιών του Σχεδίου που υποβλήθηκε το 2003 και
την επικαιροποίηση της πολιτικής µε στόχο την επίτευξη των παραπάνω στόχων και
την άρση των συστάσεων.
Επιπρόσθετα, στο ΕΣ∆Α του 2004 υποστηρίζεται µε οριζόντιο τρόπο, µέσω
δηλαδή του συνόλου των Κατευθυντήριων Γραµµών η ενίσχυση της απασχόλησης
των γυναικών, δεδοµένου ότι εκτός της Κ.Γ.6 για την ισότητα των δύο φύλων, έχει
προβλεφθεί θετικότερη αντιµετώπισή τους (ποσόστωση 60%–40%) και για όλες τις
δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των γυναικών που
υλοποιούνται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραµµές (Κ.Γ.1 – Κ.Γ.2). Παράλληλα,
αναβαθµίστηκαν σηµαντικά τα συστήµατα στατιστικής παρακολούθησης, ώστε να
καθίσταται δυνατή η συνεχής αξιολόγηση των µέτρων πολιτικής που εφαρµόζονται
για τις γυναίκες.
Αναφορικά µε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας για το 2003 και ειδικότερα για
την απασχόληση, η ανάλυση της απασχόλησης κατά φύλο αποκαλύπτει ένα µεγάλο
χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών στη διάρκεια του 2003. Η διαφορά του ποσοστού
απασχόλησης µεταξύ αντρών και γυναικών φτάνει σχεδόν τις 30 ποσοστιαίες
µονάδες (72,4% έναντι 43,8%), καθιστώντας την Ελλάδα, ως µία από τις χώρες µε τη
µεγαλύτερη διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης αντρών και γυναικών για το 2003.
Η µερική απασχόληση, παρά τις ελαφρές αυξοµειώσεις των τελευταίων ετών,
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παραµένει εξαιρετικά περιορισµένη και σε χαµηλά επίπεδα (2,3% στο σύνολο, 1,4%
για τους άντρες και 3,2% για τις γυναίκες)97.
Αναφορικά µε την ανεργία, επίσης παρατηρείται υψηλό χάσµα µεταξύ ανδρών
και γυναικών. Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας των αντρών στην Ελλάδα το 2003
διαµορφώθηκε σε 5,9% µειωµένο από το αντίστοιχο του 2002 (6,6%), ενώ των
γυναικών σε 14,2%, χαµηλότερο από το αντίστοιχο του 2002 (15,0%), αλλά
υψηλότερο κατά 5,2 ποσοστιαίες µονάδες από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο
που ήταν 9,0%. Το ποσοστό δε της µακροχρόνιας ανεργίας παραµένει υψηλό [το
σύνολο του πληθυσµού των µακροχρόνια ανέργων (12 µήνες ή και περισσότερο) ως
ποσοστό του συνολικού ενεργού πληθυσµού], το οποίο το 2003 διαµορφώθηκε στην
ίδια τιµή µε το 2002, στο 5,1% (2,8% για τους άνδρες έναντι 8,4% για τις γυναίκες),
υψηλότερο κατά 1,8% από το µέσο όρο της ΕΕ-15 (3,3%).98
Και ενώ ο στόχος της Ε.Ε. για πλήρη απασχόληση προϋποθέτει την αύξηση
των ποσοστών απασχόλησης των κρατών µελών, ώστε να επιτευχθούν οι επιµέρους
ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συνολικό ποσοστό
απασχόλησης 67% για το 2005 και 70% το 2010, ποσοστό γυναικείας απασχόλησης
57% για το 2005 και 60% το 2010, ποσοστό ηλικιωµένων εργαζοµένων (55-64) 50%
το 2010), η Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει µακριά από τους στόχους της
Λισσαβόνας

(συνολικό

ποσοστό

απασχόλησης

57,8%,

ποσοστό

γυναικείας

απασχόλησης 43,8%, ποσοστό ηλικιωµένων εργαζοµένων (55-64) 42,1%).
Εφόσον η ανεργία στην Ελλάδα αφορά κυρίως σε γυναίκες, σε νέους και σε
νέο-εισερχόµενους στην αγορά εργασίας και τείνει να διαρκεί περισσότερο συγκριτικά
µε αυτήν της Ευρώπης, οι πολιτικές και οι προτεραιότητες που τίθενται βάσει των
διαπιστώσεων του ΕΣ∆Α 200399, αφορούν στην καταπολέµηση των παραγόντων που
δηµιουργούν τη δυσκολία ένταξης στην απασχόληση:
Α) Βασική επιδίωξη για την αύξηση της πλήρους απασχόλησης αποτελεί η
βελτίωση της ελαστικότητας της εργασίας και η ανάδειξη ποικίλων µορφών
απασχόλησης, έτσι ώστε να καθίσταται συµβατή µε τις ανάγκες των ατόµων
που για διάφορους λόγους δεν επιλέγουν πλήρη και αποκλειστική
απασχόλησης (Σύσταση της Ε.Ε.). Εποµένως, προτείνεται η διεύρυνση της
των υποδοµών φροντίδας για ενίσχυση της επαγγελµατικής πορείας των
γυναικών (Σύσταση της Ε.Ε.), λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της
παραδοσιακής δοµής της ελληνικής οικογένειας και τη δυσκολία συµφιλίωσης
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες.
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Στοιχεία Eurostat, βλ. ΕΣ∆Α 2004, ό.π., σ. 10.
Στο ίδιο, σ. 11.
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Βλ. ΕΣ∆Α 2003
98
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Β) Βασικός προσανατολισµός της ελληνικής στρατηγικής απασχόλησης είναι η
ενίσχυση της ζήτησης διαφόρων µορφών και ειδικοτήτων εργασίας, µε στόχο
τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης ικανών και παρεµβάσεων για την
απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων του εργατικού δυναµικού, έτσι ώστε να
απορροφήσουν την ανεργία και την αεργία.
Οι πρωτοβουλίες και οι µεταρρυθµίσεις που προβλέπονται ενεργούν σε
τέσσερις τοµείς, οι οποίοι, συνοπτικά, είναι οι ακόλουθοι:


Αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, όπου
µεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση της µερικής απασχόλησης στο δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα µε προτεραιότητα στις γυναίκες, στους πολύτεκνους, στους/τις
µακροχρόνια άνεργους/-ες κ.λπ.



Προσέλκυση περισσοτέρων ατόµων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την
εργασία πραγµατική επιλογή για όλους/-ες, µε προώθηση ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης, δηµιουργίας κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης των
γυναικών, των ηλικιωµένων, των νέων και των ΑΜΕΑ, οργανωτική και ποιοτική
αναβάθµιση του ΟΑΕ∆ κ.λπ.



Μεγαλύτερη και πιο αποτελεσµατική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη δια
βίου µάθηση.



Ποιότητα και Παραγωγικότητα της εργασίας (βελτίωση των συνθηκών εργασίας
µέσω της πρόληψης του εργατικού κινδύνου, της µείωσης των εργατικών
ατυχηµάτων και της προαγωγής της υγείας των εργαζοµένων κ.λπ.). Η ποιότητα
στην εργασία ενισχύεται επίσης και µε µια σειρά άλλων πολιτικών, όπως αυτές
που στοχεύουν στην προώθηση της δια βίου µάθησης και αύξησης της
συµµετοχής στην κατάρτιση [Κατευθυντήρια Γραµµή 4 – Σύσταση 3], στην
ισότητα των δύο φύλων [Κατευθυντήρια Γραµµή 7], στην καταπολέµηση των
διακρίσεων στην αγορά εργασίας [Κατευθυντήρια Γραµµή 8], και στην
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας [Κατευθυντήρια Γραµµή 9].
Όσον αφορά στην αποτίµηση της εφαρµογής ως προς τις Κατευθυντήριες

Γραµµές (Κ.Γ.) και συγκεκριµένα για την Κ.Γ.1, δηλαδή στα ενεργητικά και
προληπτικά µέτρα για τους ανέργους και τους άεργους, σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα
η αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης αποδείχτηκε µακρόχρονο
και επίπονο έργο. Τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης δεν έχουν αποδώσει
µέχρι σήµερα τα αναµενόµενα. Βέβαια, µέσω των ΚΠΑ δόθηκε η δυνατότητα ένταξης
σε µέτρα εργασιακής εµπειρίας, επιδοτούµενης απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης
και κατάρτισης σε 56.644 ανέργους (για παράδειγµα, οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτοµα µε
αναπηρία κ.λπ. στηρίζονται εντονότερα είτε µε ειδικά µέτρα είτε µε επιλεκτική
µεταχείριση από τα γενικά µέτρα). Επίσης, εφαρµόζονται από τον ΟΑΕ∆ µέτρα
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ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων, καθώς και µέτρα
σε τοπικό επίπεδο.
Σχετικά µε την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της ανεργίας θα δοθεί
συστηµατικότερη
(αναβάθµιση

προσπάθεια

Εργασιακών

στον

επανακαθορισµό

Συµβούλων

κ.λπ.)

και

του
στην

ρόλου

των

αναµόρφωση

ΚΠΑ
των

προγραµµάτων του ΟΑΕ∆, (π.χ. ρυθµίσεις που σχετίζονται µε τις επιδοτήσεις του
ύψους των εργοδοτικών εισφορών για όσες επιχειρήσεις προσλαµβάνουν άνεργες
µητέρες, ενεργοποίηση των σχετικών µέτρων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
του Γ’ Κ.Π.Σ. που απευθύνονται σε 56.450 ανέργους/-ες κ.λπ.) για τα οποία
εκφράζεται προβληµατισµός για τη µέχρι σήµερα αποτελεσµατικότητά τους.
Επιπρόσθετα, θεσµικά µέτρα θα υποστηρίξουν την ενεργοποίηση των ανέργων (π.χ.
Ν.3227/04 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις»,
Ν.3250/04 «Μερική απασχόληση στο ∆ηµόσιο στους ΟΤΑ και στα ΝΠ∆∆»).
Στην Κ.Γ.2 για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης, υπογραµµίζεται η ανάγκη δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης µε τη
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την προώθηση καινοτοµιών των
επιχειρήσεων. Τα µέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών
θεωρούνται

επιτυχηµένα,

τόσο

γιατί

συµβάλουν

στην

τόνωση

της

επιχειρηµατικότητας, όσο και γιατί σε ένα βαθµό αίρουν την υποεκπροσώπευση των
γυναικών στον τοµέα της αυτοαπασχόλησης. Η νέα πολιτική ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας εστιάζεται: α) στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και β) στην
αύξηση της απασχόλησης στις ήδη υφισταµένες επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι η Γ.Γ.Ι.
σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Ε.∆. υλοποιεί προγράµµατα για την τόνωση της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας (Κ.Γ.6).
Αναφορικά µε την Κ.Γ.3 για τη διαχείριση των αλλαγών και προώθηση της
προσαρµοστικότητας και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας υπογραµµίζεται η
ανάγκη πρόγνωσης των αλλαγών στην αγορά εργασίας, η έγκαιρη ανάπτυξη
ενεργειών για την αφοµοίωση των επερχόµενων αλλαγών, καθώς και η αναγκαιότητα
επίτευξης ικανοποιητικότερης ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά
εργασίας, ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των
εργαζοµένων. Το ΕΣ∆Α του 2003 αναφέρεται σε µια σειρά µέτρων που στοχεύουν
στη δηµιουργία µιας αγοράς εργασίας µε µεγαλύτερη ποικιλοµορφία ως προς τη
µορφή των συµβάσεων.
Οι περισσότερες ρυθµίσεις αφορούν στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και
στην ενίσχυση της µερικής απασχόλησης, καθώς το ποσοστό της µερικής
απασχόλησης παραµένει στην Ελλάδα ένα από τα χαµηλότερα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το 2003 ανερχόταν σε 2,3% για το σύνολο, 1,4% για τους άνδρες και 3,2%
για τις γυναίκες ενώ το συνολικό ποσοστό ήταν 10,3% για την ΕΕ-25 και 11,6% για
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την ΕΕ-15100. Η θέσπιση του νέου νόµου µε τον οποίο δηµιουργούνται θέσεις µερικής
απασχόλησης στο δηµόσιο αναµένεται ότι θα συµβάλλει στην ενίσχυση της µερικής
απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας. Όσον αφορά στην προσωρινή
απασχόληση,

η

θεσµοθέτηση

της

λειτουργίας

των

Εταιρειών

Προσωρινής

Απασχόλησης (ΕΠΑ) έχει ήδη οδηγήσει στη λειτουργία 10 ΕΠΑ µέσω των οποίων
έχουν βρει απασχόληση 9.040 άτοµα.
Στην Κ.Γ.4 σχετικά µε την προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού και της δια βίου µάθησης, σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα η συµµετοχή στην
ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι αρκετά υψηλή και αυξάνεται διαχρονικά σε
αντίθεση µε τη συµµετοχή του εργατικού δυναµικού σε προγράµµατα εκπαίδευσης
και κατάρτισης που είναι πολύ χαµηλή και δεν µεταβάλλεται σηµαντικά διαχρονικά.
Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία η συµµετοχή του πληθυσµού ηλικίας 2564 ετών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τη διάρκεια των
τεσσάρων εβδοµάδων πριν τη διεξαγωγή της έρευνας για την Ελλάδα είναι 3,7% για
το σύνολο, 3,5% για τους άνδρες και 3,8% για τις γυναίκες έναντι 9,0% για το σύνολο
ΕΕ-25 και 9,7% για το σύνολο ΕΕ-15101.
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε στόχο την αύξηση
της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού σε προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, αλλά και την αποτελεσµατικότητα αυτών, θα προωθήσει την άµεση
σύνδεση

των

ενεργειών

επαγγελµατικής

κατάρτισης,

µε

την

απασχόληση.

Παράλληλα, σηµαντικό ρόλο στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού θα
διαδραµατίσει το Ανώτατο Συµβούλιο Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, το οποίο θα
υπάγεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών απασχόλησης, αλλά και το
φορέα αναφοράς και εποπτείας-αξιολόγησης των ενεργειών όλων των υπολοίπων
εµπλεκοµένων φορέων. Όσον αφορά στην πρόωρη εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού
συστήµατος, θέµα για το οποίο έχει διατυπωθεί σύσταση για την Ελλάδα, σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2003, η κατάσταση για τους άνδρες δεν διαφέρει
πολύ από το µέσο όρο της Ε.Ε., ενώ η κατάσταση για τις γυναίκες είναι καλύτερη
στην Ελλάδα από το µέσο όρο της Ε.Ε. Συγκεκριµένα, το ποσοστό πρόωρης
εγκατάλειψης του εκπαιδευτικού συστήµατος για το σύνολο στην Ελλάδα ανέρχεται
σε 15,3% (έναντι 16,0% για την ΕΕ-25 και 18,1% για την ΕΕ-15), για τους άνδρες
ανέρχεται σε 19,6% για την Ελλάδα (έναντι 17,9% για την ΕΕ-25 και 20,2% για την
ΕΕ-15), ενώ για τις γυναίκες ανέρχεται σε 11,0% (έναντι 14,0% για την ΕΕ-25 και
15,9% για την ΕΕ-15).
100
101
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Αναφορικά µε την Κ.Γ.5 για την αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού
και προώθηση της παράτασης του επαγγελµατικού βίου, στην Ελλάδα το ποσοστό
συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό παρουσιάζει µια οριακή µείωση τα τελευταία
χρόνια, η οποία είναι πιο έντονη στα ποσοστά συµµετοχής των ανδρών και οφείλεται
στην επιµήκυνση της παραµονής των νέων στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Το ποσοστό
συµµετοχής των ανδρών είναι κοντά στο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το
ποσοστό συµµετοχής των γυναικών παραµένει σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο. Στις νεαρές ηλικίες το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών είναι
υψηλό και αναµένεται ότι σταδιακά η ψαλίδα µεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών
στατιστικών για τις γυναίκες θα µειωθεί σηµαντικά. Η πρόκληση στο θέµα της
ενεργοποίησης των γυναικών αφορά στις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες γυναικών.
Το ποσοστό απασχόλησης της ηλικιακής οµάδας 15-64 ετών για την Ελλάδα
ανέρχεται σε 57,8% για το σύνολο, 72,4% για τους άνδρες και 43,8% για τις γυναίκες.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για την ΕΕ-25 είναι 63,0% για το σύνολο, 70,9% για τους
άνδρες και 55,1% για τις γυναίκες ενώ για την ΕΕ-15 είναι 64,4% για το σύνολο,
72,7% για τους άνδρες και 56,1% για τις γυναίκες.
Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη, ότι στην Ελλάδα σε όρους πλήρους
απασχόλησης το συνολικό ποσοστό απασχόλησης είναι πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό
µέσο όρο λόγω των χαµηλών ποσοστών µερικής απασχόλησης. Αναφορικά µε την
ενθάρρυνση

των

εργαζοµένων

µεγαλύτερης

ηλικίας

να

παραµείνουν

στην

απασχόληση, θέµα για το οποίο έχει διατυπωθεί σύσταση για την Ελλάδα, τα
στοιχεία της Eurostat για το 2003 δείχνουν ότι για το σύνολο των ατόµων 55-64 ετών
το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα είναι υψηλότερο του κοινοτικού µέσου όρου
(στην Ελλάδα ανέρχεται σε 42,1% έναντι 40,2% στην ΕΕ-25 και 41,7% στην ΕΕ-15),
στους άνδρες είναι σηµαντικά υψηλότερο του κοινοτικού µέσου όρου (στην Ελλάδα
ανέρχεται σε 59,2% έναντι 50,3% για την ΕΕ-25 και 51,6% για την ΕΕ-15) ενώ για τις
γυναίκες υπολείπεται του κοινοτικού µέσου όρου (στην Ελλάδα ανέρχεται σε 26,2%
έναντι 30,7% στην ΕΕ-25 και 32,2% στην ΕΕ-15).
Στην Κ.Γ.6 σχετικά µε την προώθηση της ισότητας των φύλων, σηµειώνεται ότι
στην Ελλάδα η κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι δυσµενέστερη
από αυτήν των ανδρών. Η ανάλυση του Α’ µέρους του ΕΣ∆Α αποτυπώνει
χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών έναντι των ανδρών στο εργατικό
δυναµικό, στα ποσοστά απασχόλησης, ανεργίας, µακροχρόνιας ανεργίας, στις
µισθολογικές διαφορές κ.α. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης επαγγελµατικού και
κλαδικού διαχωρισµού µεταξύ των φύλων σύµφωνα µε τον οποίο η συγκέντρωση της
απασχόλησης στα λεγόµενα «γυναικεία» και «ανδρικά» επαγγέλµατα στην Ελλάδα
δεν είναι τόσο έντονη όσο σε άλλες χώρες.
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Τα µέτρα που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά
εργασίας εστιάζουν αφενός στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας
παιδιών και ηλικιωµένων και αφετέρου στην προνοµιακή συµµετοχή των γυναικών σε
διάφορα

προγράµµατα

ενίσχυσης

της

απασχολησιµότητας.

Μέσω

του

επιχειρησιακού προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση»
υλοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας µια σειρά από δράσεις που
προωθούν τη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηµατικότητα. Ειδικότερα, 14.189
γυναίκες συµµετείχαν σε προγράµµατα νέων θέσεων εργασίας για γυναίκες 18-65
ετών, ενώ παράλληλα, υλοποιήθηκαν µέσω του ΕΠΕΑΕΚ 200 προγράµµατα
υποστήριξης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης γυναικών, όπου
επιµορφώθηκαν 1.107 εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα, 2.031 γυναίκες καταρτίστηκαν
σε δεξιότητες πληροφορικής µέσω ειδικού προγράµµατος απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας σε ειδικότητες πληροφορικής, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Στο πλαίσιο της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, µέχρι
τον Ιούνιο του 2004 λειτουργούσαν 2.528 ολοήµερα δηµοτικά και 1.850 ολοήµερα
νηπιαγωγεία. ∆ιευρύνθηκαν, επίσης, τα δίκτυα των βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθµών κατά 164 µονάδες. Σηµειώνεται ότι µέσω του προγράµµατος «Βοήθεια στο
σπίτι», µε το οποίο παρέχεται κατ’ οίκον φροντίδα σε διάφορους τοµείς για άτοµα
που χρειάζονται τέτοια φροντίδα, ωφελήθηκαν 48.000 άτοµα.
Στα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ (κατάρτιση, εργασιακή εµπειρία, επιδότηση της
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης) οι γυναίκες συµµετέχουν σε υψηλότερα
ποσοστά και µε ευνοϊκότερους όρους από τους άνδρες µε στόχο την ενίσχυση της
θέσεως των γυναικών στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικά
προγράµµατα

για

επιχειρηµατικότητας

τις

γυναίκες,

των

όπως

γυναικών,

το

πρόγραµµα

της

ενίσχυσης

της

που

στοχεύει

στη

µείωση

της

υποεκπροσώπευσης των γυναικών στην αυτοαπασχόληση και στην ενθάρρυνσή
τους στη δηµιουργία επιχειρήσεων. Επιπλέον, εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα
επιµόρφωσης για γυναίκες και προγράµµατα απόκτησης δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες.
Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις του ΕΣ∆Α 2004, πολλά από τα εφαρµοζόµενα
µέτρα για την προώθηση της ισότητας των γυναικών έχουν θετικό αλλά περιορισµένο
αντίκτυπο στην προώθηση της ισότητας έτσι όπως φαίνεται στα συνολικά µεγέθη.
Στην πλειονότητά τους αποσκοπούν στη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και της
ιδιωτικής ζωής, χωρίς όµως να έχουν µελετηθεί επαρκώς οι λόγοι για τους οποίους
εµφανίζονται αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας µεταξύ των
ανδρών και γυναικών νεαρής ηλικίας ή µεταξύ ανδρών και γυναικών συγκεκριµένων
εκπαιδευτικών και άλλων χαρακτηριστικών ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις
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ανάλογα µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιµέρους οµάδες των γυναικών,
ώστε να αντιµετωπισθεί σφαιρικά το θέµα. Επίσης, οι πρωτοβουλίες που
προωθούνται δεν αξιολογούνται ως προς τον αντίκτυπό τους, µε αποτέλεσµα οι
επόµενες πρωτοβουλίες δεν αναπροσαρµόζονται στη βάση των πορισµάτων της
αξιολόγησης. Θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι το θέµα της παροχής υπηρεσιών
φροντίδας για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους συχνά αντιµετωπίζεται ποσοτικά ενώ
δεν δίνεται ανάλογη έµφαση στις ποιοτικές διαστάσεις του θέµατος.
Αναφορικά µε την ανάπτυξη των πολιτικών προβλέπονται: α) Θετικές δράσεις
για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών & γυναικών στις ΜΜΕ και µεγάλες
επιχειρήσεις [εφαρµογή σχεδίων δράσης ισότητας στις επιχειρήσεις, µε στόχο την
προώθηση ισότητας ευκαιριών και την ιεραρχική ανέλιξη των γυναικών εργαζοµένων
στα πλαίσια της επιχείρησης. Προβλέπεται να ωφεληθούν 7.000 εργαζόµενες
γυναίκες (το έργο συνεχίζεται και τα έτη 2004- 2005)], β) Ολοκληρωµένες
παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών [παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών ενεργειών
σε 9.000 άνεργες γυναίκες και προώθησή τους σε δράσεις πολιτικών απασχόλησης,
µε συγχρηµατοδότηση από διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. (το έργο
συνεχίζεται και τα έτη 2004- 2005)], γ) Νέα ∆έσµη µέτρων του ΟΑΕ∆ σε συνεργασία
µε Γ.Γ.Ι. για τις άνεργες γυναίκες, στο διάστηµα 2004–2006, στα οποία εισάγονται
δύο

σηµαντικές

καινοτοµίες:

(1)

παρέχεται

η

δυνατότητα

στη

νέα

γυναίκα/επιχειρηµατία, η οποία επιχορηγείται από τον Ο.Α.Ε.∆. για τη δηµιουργία της
δικής της µικρής επιχείρησης, να χρησιµοποιεί το χώρο της κατοικίας της ως έδρα
της επιχείρησης, στην περίπτωση που έχει παιδί σε προσχολική ηλικία ή φροντίζει
συγγενικά άτοµα µε αναπηρία, και (2) τη συνεκτίµηση του κόστους του παιδικού
σταθµού σε απαιτούµενο (για έγκριση της πρότασης) σύνολο παραστατικών, και δ)
Συνέχιση της λειτουργίας των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Βοήθεια στο σπίτι, υπηρεσίες
φροντίδας ηλικιωµένων και φύλαξης παιδιών).
Όσον αφορά στην περαιτέρω αύξηση των κινήτρων για τη συµµετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας, τα µέτρα που λαµβάνονται, συµπεριλαµβανοµένης
της µερικής απασχόλησης, συνίστανται στην αύξηση της διαθεσιµότητας και της
οικονοµικής προσιτότητας των υποδοµών φροντίδας για παιδιά και άλλα εξαρτώµενα
πρόσωπα. Για παράδειγµα, στην ΚΓ6, σχεδιάστηκαν µε στόχο την ενίσχυση της
συµµετοχής των γυναικών και συντείνουν εκ παραλλήλου µε τα νέα µέτρα, που
υλοποιεί ο ΟΑΕ∆ σε συνεργασία µε τη Γ.Γ.Ι. στην άρση της εν λόγω σύστασης και
στις ΚΓ1 – ΚΓ3 έγινε αναφορά για τη µερική απασχόληση. Επιπλέον, στο πλαίσιο της
EQUAL Ι, υλοποιούνται προγράµµατα, µε τα οποία επιδιώκεται η δηµιουργία
προϋποθέσεων για το συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής για τις
γυναίκες αποµακρυσµένων-αγροτικών περιοχών.
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Με την Κ.Γ. 7 σχετικά µε την προώθηση της ενσωµάτωσης και την
καταπολέµηση των διακρίσεων σε βάρος των µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά
εργασίας επιδιώκεται η αύξηση της προσφοράς εργασίας και η ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Με την όγδοη κατευθυντήρια γραµµή σχετικά µε την παροχή κινήτρων για τη
βελτίωση της ελκυστικότητας της εργασίας, επιδιώκεται η συρρίκνωση των διατάξεων
των φορολογικών συστηµάτων και των συστηµάτων πρόνοιας που αποτελούν
αντικίνητρα για την απασχόληση. Στην Ελλάδα, το σύστηµα επιδότησης της ανεργίας
παρέχει σχετικά χαµηλά επιδόµατα και για µικρό διάστηµα, µε αποτέλεσµα να µην
λειτουργούν ανασταλτικά στην ενεργοποίηση των ανέργων. Το φορολογικό σύστηµα
επίσης, δεν λειτουργεί ανασταλτικά στη συµµετοχή των ατόµων στην απασχόληση.
Για τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους της εργασίας, έχουν ληφθεί
συγκεκριµένα µέτρα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, θέµα
για το οποίο έχει διατυπωθεί σύσταση προς την Ελλάδα. Τα µέτρα αυτά αφορούν
κυρίως στη µείωση του µη µισθολογικού κόστους της εργασίας για τους
χαµηλόµισθους ενώ παρέχονται και φορολογικές µειώσεις, µε στόχο τις γυναίκες και
τις µονογονεϊκές οικογένειες, προκειµένου να παραµείνουν ή να ενσωµατωθούν στην
αγορά εργασίας όπως επίσης και µε στόχο τα άτοµα µε αναπηρία και τους ανέργους.
Σηµειώνεται, τέλος, ότι τα ανωτέρω µέτρα που προβλέπονται στο Ν. 2874/2000 δεν
είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Στην Κ.Γ.9 για τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση,
εκτιµάται ότι στην Ελλάδα το µέγεθος της παραοικονοµίας είναι υψηλό, χωρίς όµως
να υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Ένα µέρος της αδήλωτης εργασίας αφορά στους
µετανάστες ενώ το υπόλοιπο το γηγενή πληθυσµό. Σηµειώνεται ότι είναι απαραίτητο
να υπολογιστεί το µέγεθος της αδήλωτης εργασίας και να προσδιοριστούν τα
διαρθρωτικά του χαρακτηριστικά, ώστε οι συνακόλουθες πολιτικές να είναι
περισσότερο εστιασµένες τόσο ως προς το µέγεθος όσο και ως προς τα
χαρακτηριστικά του.
Τέλος, στην Κ.Γ.10 σχετικά µε την αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων
στην αγορά εργασίας, παρατηρείται ότι η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
στην αγορά εργασίας και ειδικότερα, η µείωση των διαφορών στα ποσοστά
απασχόλησης και ανεργίας µεταξύ των περιφερειών συνδέεται µε το στόχο της
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της µείωσης του κινδύνου του κοινωνικού
αποκλεισµού. Η ενίσχυση της επαγγελµατικής και γεωγραφικής κινητικότητας
θεωρείται ότι συµβάλλει στη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και γενικότερα
στην αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Για τη µείωση των
περιφερειακών ανισοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας, αλλά και σε άλλους
τοµείς σχεδιάζονται και υλοποιούνται 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα,
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µε τα οποία αντιµετωπίζονται τα ειδικά προβλήµατα κάθε περιοχής. Ειδικότερα,
µέσω των ΠΕΠ υποστηρίζονται Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, καθώς και
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης ορεινών και
µειονεκτουσών περιοχών, όπου οι ωφελούµενοι µέχρι τον 6/2004 έφτασαν τα 22.000
άτοµα. Παράλληλα, ο ΟΑΕ∆ αναπτύσσει τις δραστηριότητες του µέσω του δικτύου
των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), που λειτουργούν εκτός των δύο
µεγάλων αστικών κέντρων της πρωτεύουσας και συµπρωτεύουσας. Μεταξύ άλλων,
επιδιώκεται η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων να γίνει µε την ενίσχυση των
υποδοµών της περιφέρειας σε διάφορους τοµείς. Αναµένεται ότι η προσπάθεια αυτή
θα συµβάλλει και στην αύξηση της γεωγραφικής κινητικότητας.
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2.2. Το Εθνικό σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση (ΕΣ∆Εν)
Κεντρική επιδίωξη της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής που οριοθετήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) είναι η προώθηση της
κοινωνικής ένταξης. Ως η πιο αρµόζουσα µέθοδος στο πεδίο της καταπολέµησης του
κοινωνικού αποκλεισµού επιλέχθηκε η «Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού», µια νέα
µορφή πολιτικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία στηρίχθηκε στην
εµπειρία που είχε ήδη αποκτηθεί στο πεδίο της Απασχόλησης. Τα Εθνικά Σχέδια
∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣ∆Εν) αποτελώντας ένα από τα θεµελιώδη
στοιχεία αυτής της διαδικασίας, εντάσσουν σε ενιαία στρατηγική όλες τις δράσεις που
έχουν ως στόχο τον περιορισµό του κοινωνικού αποκλεισµού και την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης. Tο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έχει
αναλάβει το συντονισµό για την εκπόνηση και παρουσίαση των ΕΣ∆Εν. Τα πρώτα
κείµενα κατατέθηκαν από τα Κράτη Μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του
2001. Συντάχθηκαν βάσει των κοινών γενικών στόχων που συµφωνήθηκαν το
∆εκέµβριο του 2000 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας102: α) τη διευκόλυνση
συµµετοχής στην απασχόληση και της πρόσβασης όλων σε πόρους, δικαιώµατα,
αγαθά και υπηρεσίες, β) την παρεµπόδιση των κινδύνων του αποκλεισµού, γ) τη
βοήθεια για τους πλέον ευάλωτους, δ) την κινητοποίηση όλων των εµπλεκόµενων
φορέων.
Το παραπάνω περίγραµµα αναθεωρήθηκε από το Συµβούλιο Κοινωνικών
Υποθέσεων το ∆εκέµβριο 2002, εν όψει της εκπόνησης των ΕΣ∆Εν για την περίοδο
2003-2005. Oι προαναφερόµενοι γενικοί στόχοι διευρύνθηκαν προτρέποντας τα
κράτη µέλη να εστιάσουν την προσοχή τους στα εξής:
1. Στην ενσωµάτωση της διάστασης των φύλων σε όλες τις πολιτικές και τα
µέτρα που υιοθετεί κάθε κράτος µέλος για την καταπολέµηση της φτώχιας
και του κοινωνικού αποκλεισµού (gender mainstreaming).
2. Στην κοινωνική ένταξη των µεταναστών/-τριών.
3. Στον ορισµό εθνικών ποσοτικών στόχων που θα αποσκοπούν στη µείωση
του αριθµού των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχια και κοινωνικό
αποκλεισµό µέχρι το 2010.
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Το ∆εκέµβριο του 2000, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας αποφασίστηκε η εκπόνηση των
ΕΣ∆Εν από κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε., µε σκοπό να εκπληρωθούν οι επιταγές που όρισαν οι αρχηγοί
των κρατών και των κυβερνήσεων στη Λισσαβόνα για την οικοδόµηση µιας Ευρώπης µε καλύτερες και
περισσότερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια
των κρατών µελών να ενδυναµώσουν και να συντονίσουν τις πολιτικές τους στην καταπολέµηση της
φτώχειας και του αποκλεισµού αποτελούν τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση.
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Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση (ΕΣ∆Εν)103,
υποβάλλεται από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά δύο έτη και εκφράζει
την εθνική πολιτική στον Τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής και της Πρόνοιας.
Περιλαµβάνει δε τη συνέχιση παλαιών και επιτυχηµένων δράσεων, αλλά και νέες
δράσεις που σχεδιάζονται βάσει των νέων αναγκών που προκύπτουν. Με τις
προτάσεις που περιελάµβανε το ΕΣ∆Εν 2001-2003104, επιχειρείται η αναβάθµιση του
κράτους Πρόνοιας και ειδικότερα οι υπηρεσίες εκείνες που απευθύνονται σε οµάδες
πληθυσµού µε ιδιαίτερα προβλήµατα ή χαρακτηριστικά, και οι οποίες κινδυνεύουν ή
πλήττονται

από

κοινωνικό

αποκλεισµό

όπως:

α)

τους/τις

ηλικιωµένους/-ες

χαµηλοσυνταξιούχους, β) τους/τις ανέργους/-ες (ιδίως άτοµα νεαρής ηλικίας και
γυναίκες), αλλά και τους φτωχούς/-ές εργαζόµενους/-ες καθώς και τους/τις
µακροχρόνια άνεργους/-ες ηλικίας 45-65 ετών, γ) τους/τις κατοίκους γεωγραφικά
αποµακρυσµένων περιοχών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις
υπηρεσίες του κράτους, δ) όσους/-ες πλήττονται από φυσικές καταστροφές (σεισµοί,
πληµµύρες κ.ά.), ε) όσους/-ες δεν διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση και
αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας, στ) τα άτοµα µε αναπηρίες και άλλες ειδικές
ανάγκες και ζ) οµάδες πληθυσµού που αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα (π.χ.
τσιγγάνους,

παλιννοστούντες,

µετανάστες,

αιτούντες

άσυλο,

πρόσφυγες,

αποφυλακισµένους, ανήλικους παραβάτες, πρώην χρήστες ουσιών κ.λπ.). Επίσης,
προστίθενται δύο σηµαντικά πεδία προληπτικής παρέµβασης για την αποτροπή
µελλοντικών κινδύνων και αφορούν στις οικογένειες µε παιδιά και ιδιαίτερα στις
µονογονεϊκές οικογένειες µε παιδιά και στους/τις αναλφάβητους/-ες.105
Συγκεκριµένα, τα µέτρα και οι πολιτικές για την απασχόληση των ευπαθών
κοινωνικά οµάδων αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για
την κοινωνική ενσωµάτωση 2001-2003. Συγκεκριµένα, διαφαίνεται η προσπάθεια να
ευνοηθεί η πρόσβαση σε µια απασχόληση «διαρκείας και υψηλής ποιότητας για όλες
τις γυναίκες και τους άνδρες, οι οποίοι/-ες είναι σε θέση να εργασθούν», ιδίως: α)
οργανώνοντας για τα πρόσωπα που ανήκουν στις πλέον ευάλωτες οµάδες του
πληθυσµού, πλαισίωση για την απασχόληση και κινητοποιώντας προς τούτο τις
πολιτικές κατάρτισης, β) αναπτύσσοντας πολιτικές που ευνοούν το συνδυασµό της
επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή, συµπεριλαµβανοµένης της φύλαξης των
παιδιών και των εξαρτωµένων ατόµων και γ) χρησιµοποιώντας τις ευκαιρίες
ενσωµάτωσης και απασχόλησης που παρέχει η κοινωνική οικονοµία. ∆εδοµένου ότι
103

Βλ. text at: http://www.esfhellas.gr/index.asp?lang=0&node=117.
Βλ. Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση (2001), Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
105
Βλ. επίσης: Παπαδόγαµβρος Β. (2002), Επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση – Τα συστήµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο: Εργασία 2002.
Εξελίξεις, Αναλύσεις, Τεκµηρίωση, Αφιέρωµα: Εργασιακές Σχέσεις, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος
και Ανθρωπίνου ∆υναµικού, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα, σσ. 83-94.
104
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η απασχόληση είναι η καλύτερη πρόληψη της οικονοµικής επισφάλειας, για την
επιτυχία µιας πολιτικής για την κοινωνική συνοχή µε πυρήνα την απασχόληση
απαιτούνται, σύµφωνα µε το Ελληνικό Σχέδιο, κατά σειρά: (α) µια µακροοικονοµική
πολιτική που οδηγεί σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, δίδοντας έµφαση στην
απασχόληση, (β) µια πολιτική απασχόλησης που στοχεύει στην ανάδειξη του
ανθρώπινου κεφαλαίου, τον περιορισµό της διαρθρωτικής ανεργίας και την
ενεργοποίηση

των

«αποθεµάτων

απασχόλησης»

και

(γ)

ειδικά

µέτρα

προσανατολισµένα στα τµήµατα της αγορά εργασίας και στα ειδικά προβλήµατα των
οµάδων σε κίνδυνο αποκλεισµού ή επισφάλειας.
Το δεύτερο ΕΣ∆Εν για την περίοδο 2003-2005 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στις 31 Ιουλίου 2003106. Το Σχέδιο ∆ράσης είναι ένα εργαλείο πολιτικής για
την επίτευξη της µέγιστης δυνατής συνέργιας των επιµέρους δράσεων φορέων του
κράτους και της κοινωνίας µε στόχο την αναβάθµιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και
την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Συγκεντρώνονται οι βασικές κοινωνικές
επιλογές, οι στοχεύσεις, αλλά και οι δράσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Αποτελεί ένα
κείµενο αναφοράς για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συνολικότερων
παρεµβάσεων και της ποιοτικής αναβάθµισης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Η
Έκθεση δεν έχει στόχο την αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά
στις εθνικές στρατηγικές για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού σύµφωνα µε τους κοινωνικούς και οικονοµικούς στόχους όπως
καθορίστηκαν σε σχέση µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας, δεδοµένου ότι η
αξιολόγηση αυτή θα διενεργηθεί το 2005.
Το Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη 2003-2005 που υποβλήθηκε από
την Ελλάδα, προτείνει την επιδίωξη δέκα Εθνικών Κοινωνικών Στόχων µέχρι το 2010
σε επτά σηµαντικούς τοµείς για την κοινωνική ένταξη. Κύριος στόχος της κοινωνικής
πολιτικής είναι η µείωση του αριθµού των ατόµων που απειλούνται από τη φτώχεια.
Η επίτευξη των δέκα ποσοτικοποιηµένων στόχων, όπως έχουν ήδη τεθεί στο
ΕΣ∆/Ένταξη 2003-2005 και ορίζονται για το 2010, σύµφωνα µε τους στόχους της
Λισσαβόνας, προϋποθέτει συντονισµένες πολιτικές. Μια σειρά νέων µέτρων θα
ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στον τοµέα της Κοινωνικής
Συνοχής και Ενσωµάτωσης. Τα µέτρα αυτά αναφέρονται στα άτοµα µε αναπηρία,
στους

πολύτεκνους,

στους/τις

παλιννοστούντες/-ούσες

οµογενείς,

στους/τις

΄Ελληνες/-ίδες τσιγγάνους/-ες, στους/τις µετανάστες/-τριες και στην ενίσχυση των
οικονοµικά ασθενέστερων οικογενειών για την απόκτηση στέγης.

106

Για το πλήρες κείµενο του ΕΣ∆Εν 2003-2005,
βλ. text at: http://www.esfhellas.gr/index.asp?lang=0&node=117.
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3. Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006)
3.1.

Επιχειρησιακά

Προγράµµατα

και

Περιφερειακά

Επιχειρησιακά

Προγράµµατα

Τα Κ.Π.Σ. αποτελούν προγράµµατα χρηµατοδότησης της Ε.Ε., τα οποία
διαθέτει στα κράτη-µέλη της µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή, µέσα από πολιτικές, κυρίως, καταπολέµησης της ανεργίας και των
κοινωνικών ανισοτήτων.107 Οι πολιτικές αυτές αφορούν και στο θέµα της ισότητας
των δύο φύλων, διάσταση υποχρεωτική στην εφαρµογή των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων (Ε.Π.) που χρηµατοδοτούνται από το Γ΄ Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών108.

Συγκεκριµένα,

η

ένταξη

της

διάστασης

του

φύλου

συµπεριλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για το
σχεδιασµό και τη διαχείριση των κοινοτικών προγραµµάτων, καθώς οι γυναίκες
αποτελούν τη βασική πηγή του ανθρώπινου δυναµικού για την ενίσχυση της
απασχόλησης και τη δηµιουργία κοινωνικού πλούτου.
Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης109 υποστηρίζει τη στρατηγική για την ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών – µέσω της ένταξης της διάστασης του φύλου στο
σύνολο των πολιτικών σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των θετικών δράσεων υπέρ
των γυναικών. Η προώθηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών
αποτελεί οριζόντια αρχή, η οποία διαπνέει ολόκληρο το Κ.Π.Σ. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού, διαµορφώνεται µια στρατηγική ισότητας των δύο φύλων, η οποία δεν
περιορίζεται σε εξειδικευµένα µέτρα αρωγής των γυναικών, αλλά επιφέρει
κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις
επιπτώσεις, τις οποίες πιθανόν να έχει η υλοποίησή τους ως προς τη σχετική θέση
των γυναικών και των ανδρών και λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα για τη βελτίωση
της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.110

107

Βλ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
(ΕΥΣΕΚΤ) (2003α), Θεµατικές Προτεραιότητες. Υλικό αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,
Αθήνα, Οκτώβριος 2003 και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ
(2003β), Πλαίσιο ∆ράσεων Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, Πληροφόρηση &
∆ηµοσιότητα στο ΚΠΣ 2000-2006, Οδηγοί – Εγχειρίδια, Αθήνα.
Text at: http://www.infosoc.gr/content/downloads/KEF7_o.pdf
108
Για µια κριτική αποτύπωση του τρόπου και του βαθµού ένταξης της διάστασης του φύλου και της
ισότητας µεταξύ των φύλων στο σχεδιασµό του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Π.)
που χρηµατοδοτούνται από το Γ’ ΚΠΣ, καθώς και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Κ.Π.), βλ. ΕΥΣΕΚΤ
(2003), Οδηγός…, ό.π., σ. 39επ., καθώς και για τις σχετικές προτάσεις βλ. σ. 64επ. Text at:
http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/odefarm.doc
109
Σχετικά µε το Κ.Π.Σ. βλ. περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική του δ/νση:
http://www.hellaskps.gr/
110
Για το Πεδίο δράσης αυτό προβλέπεται χρηµατοδότηση ύψους 11,8% του συνόλου των κονδυλίων
του ΕΚΤ και αναφέρεται ως στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα η αύξηση του ποσοστού γυναικείας
απασχόλησης κατά την προσεχή περίοδο, ώστε να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο του 50%, καθώς
και η αντίστοιχη µείωση της ανεργίας και µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών.
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Υιοθετείται, «η προσέγγιση της ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των
φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής και σε όλα τα σχετικά µέτρα των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων

του

Κ.Π.Σ.,

συµπεριλαµβανοµένων

και

των

Περιφερειακών

Προγραµµάτων». Επιπλέον, προβλέπεται ότι µια συγκεκριµένη προτεραιότητα του
Ε.Π. «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση»111 αφορά στη βελτίωση της
πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και στη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των προοπτικών επαγγελµατικής τους
ανέλιξης, µε την εφαρµογή ειδικών µέτρων, που στοχεύουν στην ανάπτυξη
ολοκληρωµένης προσέγγισης για την αντιµετώπιση των ειδικών δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν οι γυναίκες όσο αφορά στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτού του πεδίου πολιτικής δίνεται προτεραιότητα112: α) στην
ανάπτυξη

ειδικών

υπηρεσιών

παροχής

συµβουλών

και

εξατοµικευµένης

υποστήριξης, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη ή επανένταξη των γυναικών στην αγορά
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης και της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, της
υποστήριξης

εντός

της

εργασίας

και

της

προαγωγής

της

γυναικείας

επιχειρηµατικότητας, β) στη δηµιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες, καθώς και στην
αυτο-απασχόληση, τοµείς οι οποίοι ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται, γ) στη
διεύρυνση της ικανότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών πρόνοιας
και διευκόλυνσης για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωµένων και των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, τόσο σε επίπεδο δήµων και κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο
επιχειρήσεων, προκειµένου να διευκολυνθούν οι γυναίκες στη συµφιλίωση του
επαγγελµατικού και οικογενειακού βίου. Επιπλέον, χρηµατοδοτήθηκε η δηµιουργία
και λειτουργία ολοήµερων παιδικών σταθµών και δηµοτικών σχολείων µέσω του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Αρχική Κατάρτιση», δ) σε συγκεκριµένες δράσεις µε στόχο τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των προοπτικών επαγγελµατικής ανέλιξης των
γυναικών. Υποστηρίζεται η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στη λήψη
αποφάσεων και στον τοµέα της επιστήµης και ε) σε µέτρα µε στόχο την ενηµέρωση
και την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης σε θέµατα ισότητας των
φύλων, την προώθηση της δικτύωσης µεταξύ γυναικείων οργανώσεων, καθώς και µε
στόχο να καταστήσουν ευαίσθητες ως προς τη διάσταση του φύλου, τις πολιτικές
απασχόλησης του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Παράλληλα προβλέπονται:
•

η προσαρµογή, όπου απαιτείται, του νοµοθετικού ή/και του θεσµικού
πλαισίου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των εµποδίων που συναντούν οι
γυναίκες κατά την ένταξή του στην αγορά εργασίας,

111
112

Βλ. αναλυτικότερα: http://www.prosonolotahos.gr/
ΕΥΣΕΚΤ (2003), Οδηγός,,,, ό.π., σ. 27επ.

62

•

η εµπλοκή των αρµοδίων φορέων και ενώσεων στο σχεδιασµό και την
υλοποίηση των παραπάνω παρεµβάσεων,

•

δράσεις για τη βελτίωση του υφιστάµενου συστήµατος συλλογής
δεδοµένων και στατιστικών πληροφοριών, ώστε να καταστεί δυνατή η
συλλογή δεδοµένων ανά φύλο.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση»
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)113, το οποίο εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση
περιλαµβάνει τρεις βασικούς στρατηγικούς στόχους: α) πρόληψη της ανεργίας και
ιδιαίτερα της µακροχρόνιας, β) προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας για όλους/-ες και ιδιαίτερα για όσους/-ες απειλούνται µε
κοινωνικό αποκλεισµό και γ) βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας. Το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ περιλαµβάνει µέτρα που
ενσωµατώνουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων και περιλαµβάνουν θετικές
δράσεις υπέρ των γυναικών. Επίσης, περιλαµβάνονται ειδικές δράσεις για την
προώθηση της ισότητας των φύλων στους εκπαιδευτικούς θεσµούς, γεγονός που
µπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ωστόσο,
απαιτείται

πολύ

µεγαλύτερη

προσπάθεια

στο

πλαίσιο

του

συγκεκριµένου

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις ακολουθούµενες
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τοµέα της ισότητας των φύλων.
Γενικά, δράσεις για την ισότητα των φύλων για τα θέµατα απασχόλησης
υπάγονται στην αρµοδιότητα πολλών υπουργείων, που διαχειρίζονται τα κονδύλια
του Γ’ Κ.Π.Σ.114 Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αγροτική ανάπτυξη–ανασυγκρότηση
της υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων115 οι γυναίκες
πριµοδοτούνται µε επιπλέον βαθµούς σε όλο το εύρος των προγραµµάτων που
ενθαρρύνουν µεταξύ άλλων τη δηµιουργία πρότυπων αγροκτηµάτων, την πρώτη
εγκατάσταση

νέων

αγροτών,

την

ανάπτυξη

καινοτοµιών

στις

γεωργικές

εκµεταλλεύσεις. Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αλιεία» του ίδιου υπουργείου116
επιδιώκεται η αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας ως κοινωνικού παράγοντα στις
περιοχές

που

εξαρτώνται

από

την

αλιεία.

Στο

επιχειρησιακό

πρόγραµµα

«Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης µεταξύ άλλων ενθαρρύνεται η
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων από γυναίκες, λαµβάνονται µέτρα ώστε να
διευκολυνθούν εγγυήσεις για δάνεια σε γυναίκες- επιχειρηµατίες, καθιερώνεται
βραβείο αριστείας γυναικών και δηµιουργείται δίκτυο γυναικών ερευνητριών στην

113

Βλ. http://www.epeaek.gr/epeaek/el/index.html
Επίσης βλ. ΕΥΣΕΚΤ (2003), Οδηγός…, ό.π., σ. 66επ.
115
Βλ. σχετικά: http://www.agrotikianaptixi.gr/ και http://www.hellaskps.gr/6110_agrot.htm
116
Βλ. αναλυτικότερα: http://www.alieia.gr/index2.html
114

63

περιφέρεια µε σκοπό να επεκταθεί στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στις παρευξείνιες
χώρες.
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) αποτελούν ένα εργαλείο
ανάπτυξης των Περιφερειών, οι οποίες σήµερα καλούνται να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στο νέο οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο της Ευρώπης. Στα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα προβλέπονται παρεµβάσεις στις δράσεις
προτεραιότητας που θα στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέµηση της ανεργίας
και στην προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους/-ες όσον αφορά στην πρόσβαση στην
περιφερειακή και τοπική αγορά εργασίας, καθώς και δράσεις ανάπτυξης υπηρεσιών
φροντίδας παιδιών και ηλικιωµένων. Τα Π.Ε.Π. στοχεύουν στην ανάπτυξη της
Περιφέρειας υιοθετώντας µέτρα για τη µείωση της ανεργίας και του κοινωνικού
αποκλεισµού, τη µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων µε την αναβάθµιση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και τη βελτίωση της απασχολησιµότητας µε
αύξηση της προσφοράς ίσων ευκαιριών απασχόλησης. Ειδικότερα αποσκοπούν στη:
α)

βελτίωση

και

αύξηση

των

ευκαιριών

απασχόλησης

και

ενίσχυση

της

απασχολησιµότητας, β) κοινωνική ενσωµάτωση, γ) ενδυνάµωση της κοινωνικής και
οικονοµικής

συνοχής

υποβαθµισµένων

αστικών,

ηµιαστικών

και

αγροτικών

περιοχών, δ) προστασία και αξιοποίηση του Περιβάλλοντος.
Η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων είναι ένα στοιχείο που έχει ληφθεί
υπόψη σε όλα τα Π.Ε.Π. και εξειδικεύεται στις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών και
στις δράσεις ενσωµάτωσης της διάστασης ισότητας των δύο φύλων, µε τις
ακόλουθες βασικές κατηγορίες παρεµβάσεων:
-

Ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης και
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.

-

Υποστήριξη της λειτουργίας δοµών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
(βρεφονηπιακοί σταθµοί, κέντρα για την υποστήριξη ηλικιωµένων ατόµων,
υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης στο σπίτι).

-

Παροχή κινήτρων για τη δηµιουργία και τη στήριξη γυναικείων επιχειρήσεων
και συνεταιρισµών µε την παροχή τεχνογνωσίας σε θέµατα σχεδιασµού,
υλοποίησης και διαχείρισης και δηµιουργία και υποστήριξη δικτύων
γυναικείων επιχειρήσεων.

-

∆ράσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό µικρών µονάδων
παραδοσιακής βιοτεχνίας (προώθηση παραδοσιακών προϊόντων, λαϊκή
τέχνη, µεταποίηση και εµπορία τοπικών προϊόντων διατροφής κ.λπ.).

-

∆ράσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών που σχετίζονται µε τουριστικά
καταλύµατα, την προώθηση της εγχώριας κουζίνας κ.λπ.

Οι παραπάνω κατηγορίες παρέµβασης αναµένεται να έχουν θετική συµβολή
στην απασχολησιµότητα των γυναικών. Ωστόσο, η συνεχής αξιολόγηση των Π.Ε.Π.
64

θα αναδείξει τρόπους προώθησης της ισότιµης ένταξης των γυναικών στην αγορά
εργασίας στην πράξη.
3.2. Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1994-1999, υπήρχαν 13 πρωτοβουλίες, οι
οποίες οδήγησαν σε περισσότερα από 500 προγράµµατα. Για την περίοδο 20002006, οι κανονισµοί περιορίζουν τον αριθµό των πρωτοβουλιών σε τέσσερις (4) και
καλύπτουν τα εξής θέµατα117:
∆ιεθνική συνεργασία για την προώθηση νέων πρακτικών καταπολέµησης

-

των πάσης φύσεως διακρίσεων και ανισοτήτων στην πρόσβαση στην
αγορά εργασίας (EQUAL).
∆ιασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία που αποσκοπεί να

-

δώσει ώθηση στην αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη και το χωροταξικό
σχεδιασµό του Ευρωπαϊκού εδάφους (INTERREG III).
Ανάπτυξη

-

της

υπαίθρου

µέσω

ολοκληρωµένων

αναπτυξιακών

προγραµµάτων και πρωτοβουλιών οµάδων τοπικής δράσης (LEADER +).
Οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση των πόλεων και των αστικών

-

κέντρων για την προώθηση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης (URBAN II).
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL118 έχει ως στόχο την προώθηση νέων
πρακτικών/µεθόδων καταπολέµησης όλων των µορφών διακρίσεων και ανισοτήτων
στην αγορά εργασίας, σε πλαίσιο εθνικής συνεργασίας και ενθάρρυνση της
κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης και συµβάλλει στην προώθηση της ισότητας
των φύλων στην απασχόληση, εφόσον διαθέτει ειδικό υποπρόγραµµα για την
προώθηση των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες. Ειδικοί θεµατικοί τοµείς είναι
οι εξής:
• άξονας 1: ικανότητα επαγγελµατικής ένταξης
• άξονας 2: επιχειρηµατικό πνεύµα
• άξονας 3: ικανότητα προσαρµογής
• άξονας 4: ισότητα ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες.
4α. Συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µε την ανάπτυξη
νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας και την υλοποίηση ενεργειών για
την εξάλειψη στερεότυπων για τον ρόλο των δύο φύλων στην οικογένεια,
ενθάρρυνση

της

επανένταξης

των

117

ανδρών

και

των

γυναικών

που

Βλ. για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hellaskps.gr/Index.htm
Βλ. σχετικά: http://www.equal-greece.gr/view/index.htm. Επίσης: ΕΥΣΕΚΤ (2003), Οδηγός…, ό.π.,
σσ. 155-163.
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εγκατέλειψαν την αγορά εργασίας, µε την ανάπτυξη πιο αποτελεσµατικών και
πιο ευέλικτων µορφών οργάνωσης της εργασίας και µε την ανάπτυξη
υπηρεσιών παροχής βοήθειας στους/τις ενδιαφερόµενους/-ες.
4β. Μείωση των διαφορών στη µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών και
προώθηση της κατάργησης του επαγγελµατικού διαχωρισµού: Ενίσχυση
µηχανισµών ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας,
ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης σε νέους τοµείς της οικονοµίας.
Η

Κοινοτική

Πρωτοβουλία

(Κ.Π.)

EQUAL,

ως

συνέχεια

των

Κ.Π.

EMPLOYMENT και ADAPT, αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση, καθώς στοχεύει στη διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των
διακρίσεων

και

προαναφέρθηκε,

της

ανισότητας

ανάµεσα

στους

στον

τοµέα

κύριους

της

στόχους

απασχόλησης.
του

Όπως

προγράµµατος

περιλαµβάνεται και η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Μάλιστα µία από τις
έξι βασικές αρχές υλοποίησης του προγράµµατος είναι αυτή του gender
mainstreaming, η οποία διατρέχει όλο το πρόγραµµα. Ουσιαστικά, πρόκειται για
πρόγραµµα «οµπρέλα», αποτελώντας ένα εργαλείο όχι για τη δηµιουργία υποδοµών,
αλλά για τον εντοπισµό καλών πρακτικών από διάφορα κράτη µέλη, µε δυνατότητα
ενσωµάτωσης στον κορµό των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών για την
απασχόληση και διευκόλυνσης της εφαρµογής άλλων Ε.Π., όπως αυτό της
«Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης».
Στρατηγικός στόχος του Προγράµµατος είναι να λειτουργήσει ως πεδίο δοκιµής
νέων πολιτικών στον τοµέα της απασχόλησης, προκειµένου να αντιµετωπισθεί κάθε
µορφή διακρίσεων και ανισοτήτων που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην
αγορά εργασίας ή βρίσκονται ήδη σε αυτήν. Ο στόχος εδώ δεν αφορά στην
υλοποίηση ποσοτικοποιηµένων στοιχείων, αλλά σε ποιοτικές αλλαγές, αλλαγές
δηλαδή συµπεριφορών, πρακτικών και νοοτροπιών. Η Πρωτοβουλία θα συµβάλει
στην εξειδίκευση των στόχων και µέτρων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την
Απασχόληση (Ε.Σ.∆.Α.) σε τοπικό, περιφερειακό ή και τοµεακό επίπεδο και θα
αναπτύξει καινοτόµες µεθόδους εφαρµογής της πολιτικής και των στόχων του
Ε.Σ.∆.Α.119 Ο πιλοτικός, όµως, χαρακτήρας της EQUAL, όπως και κάθε Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας, συνεπάγεται το γενικό χαρακτήρα των στόχων της, οι οποίοι έχουν τη
119

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, είναι η
επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης για όλες τις κοινωνικές οµάδες. Προκειµένου η στρατηγική
αυτή να είναι πλήρως αποτελεσµατική, θα πρέπει να εξειδικευτεί σε δράσεις σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, σε αστικές και αγροτικές περιοχές, δηλαδή σε επίπεδο περιοχών που είναι σε θέση να
δηµιουργήσουν τοπική συµφωνία. Αυτό απαιτεί νέες προσεγγίσεις στο σχεδιασµό των δράσεων και
στους τρόπους διάδοσης των νέων πρακτικών. Επιπλέον, η καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού και των διακρίσεων αποτελεί στόχο µιας ολοκληρωµένης κοινοτικής στρατηγικής η οποία
υπερβαίνει το πεδίο της αγοράς εργασίας. Η στρατηγική αυτή αντλεί τη νοµική της βάση στο άρθρο 13
της Συνθήκης του Άµστερνταµ που θεσπίζει τη δυνατότητα κοινοτικής δράσης για την καταπολέµηση
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποίθησης, σωµατικής
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
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µορφή µάλλον γενικών κατευθύνσεων, γεγονός που µε τη σειρά του µπορεί να
αποτελέσει, ενδεχοµένως, ανασχετικό παράγοντα για την ουσιαστική πρόταξη της
ισότητας των φύλων.
To ΙΝΤΕRREG αποτελεί Κοινοτική Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη συνεργασία µεταξύ περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κατά την περίοδο 2000-2006 ο στόχος τους INTERREG III120 είναι η
µεγαλύτερη οικονοµική και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η
ισόρροπη και αρµονική ανάπτυξη της Ε.Ε. Η πρωτοβουλία προωθεί τρεις δέσµες:


∆ιασυνοριακή συνεργασία µεταξύ όµορων περιφερειών που αποσκοπεί στην
ανάπτυξη διασυνοριακών κοινωνικών και οικονοµικών κέντρων µέσω κοινών
αναπτυξιακών στρατηγικών. Ειδικότερα, περιλαµβάνονται τα εξής: α)
Προώθηση της αστικής, αγροτικής και παράκτιας ανάπτυξης, β) Ενθάρρυνση
της επιχειρηµατικότητας, της ανάπτυξης µικρών επιχειρήσεων και των
τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, γ) Προώθηση της ενσωµάτωσης της
αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης, δ) Συµµετοχή στις πηγές
ανθρώπινου δυναµικού και στα µέσα για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη,
εκπαίδευση, πολιτισµό, επικοινωνίες και υγεία, µε σκοπό την αύξηση της
παραγωγικότητας

και

τη

διευκόλυνση

της

δηµιουργίας

βιώσιµων

επαγγελµάτων, ε) Ενθάρρυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, αύξηση
της επάρκειας της ενέργειας και προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
στ) Βελτίωση των Μέσων Μεταφοράς, πληροφόρηση και δηµιουργία δικτύων
και υπηρεσιών επικοινωνίας, ζ) Ανάπτυξη συνεργασίας σε νοµικό και
διοικητικό επίπεδο, µε σκοπό την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και
της κοινωνικής συνοχής, η) Επαύξηση του ανθρώπινου και θεσµικού
δυναµικού για την διασυνοριακή συνεργασία, µε σκοπό την προώθηση της
οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.


∆ιεθνική συνεργασία µεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών που
αποσκοπεί στην προώθηση καλύτερης ένταξης εντός της Ένωσης, µέσω του
σχηµατισµού µεγάλων οµάδων ευρωπαϊκών περιφερειών. Ειδικότερα,
συµπεριλαµβάνονται: α) Επεξεργασία λειτουργικών στρατηγικών ανάπτυξης
του χώρου σε διεθνική κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας
µεταξύ των πόλεων και αστικών και αγροτικών περιοχών, β) Προώθηση
αποτελεσµατικών και βιώσιµων συστηµάτων µεταφοράς και βελτιωµένη
πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, γ) Προώθηση του περιβάλλοντος
και της ικανής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των φυσικών
πηγών, δ) Προώθηση της ένταξης παραθαλάσσιων και νησιωτικών περιοχών,

120

Βλ. www.interreg.gr/gr/
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µέσω κατάλληλης οικονοµικής επιχορήγησης, ε) Προώθηση ολοκληρωµένης
συνεργασίας των παραµεθόριων περιφερειών.


∆ιαπεριφερειακή

συνεργασία

που

αποσκοπεί

στη

βελτίωση

της

αποτελεσµατικότητας των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών και
µέσων, µε την ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρεία κλίµακα και εµπειριών
(δίκτυα). Στο πλαίσιο της δέσµης Β, οι προτεραιότητες για δράση εστιάζονται
στη σύνταξη στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης σε διεθνικό επίπεδο,
συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µεταξύ πόλεων ή αστικών και
αγροτικών περιοχών, την προώθηση αποτελεσµατικών και βιώσιµων
συστηµάτων µεταφορών, καθώς και την καλύτερη πρόσβαση στην κοινωνία
της πληροφορίας και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων.
Εποµένως, η Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg III έχει ως στόχο την άρση της
αποµόνωσης των µεθοριακών περιφερειών και την ενίσχυση της διασυνοριακής,
διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, δράσεις για την οικονοµική ανάπτυξη και την
απασχόληση, οι οποίες έχουν άµεση ή έµµεση θετική επίδραση στην προώθηση της
ισότητας των φύλων. Όµως, οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το Interreg III δεν
θεωρούνται θετικές ως προς την ισότητα των φύλων. Ακόµα και το Μέτρο 2.5 ∆ράση 2.5.3.: ∆ράσεις προώθησης νέων µορφών εργασίας (τηλε-εργασία κ.λπ.) µε
σκοπό την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόµων που απειλούνται µε αποκλεισµό
όπως οι νέοι, οι γυναίκες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ. δεν περιλαµβάνει
συγκεκριµένες δράσεις υπέρ των γυναικών.121
Το Leader+122 είναι µια από τις τέσσερις πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτείται
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. και στόχος του είναι να στηρίξει τους φορείς των
αγροτικών περιοχών να εξετάσουν το δυναµικό της περιοχής τους κάτω από µια
περισσότερο

µακροπρόθεσµη

προοπτική.

Προωθώντας

την

εφαρµογή

ολοκληρωµένων, υψηλής ποιότητας και πρωτότυπων στρατηγικών για την αειφόρο
ανάπτυξη, το Leader+ δίνει µεγάλη έµφαση στις εταιρικές σχέσεις και στα δίκτυα
ανταλλαγής εµπειριών. Το Leader I αποτέλεσε την αρχή µιας νέας προσέγγισης στην
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται στην ολοκληρωµένη και
συµµετοχική προσέγγιση σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Με την πρωτοβουλία
Leader II γενικεύθηκε η προσέγγιση της πρωτοβουλίας Leader I, δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στον καινοτόµο χαρακτήρα των σχεδίων. Το Leader+ συνεχίζει να
121

Βλ. ΕΥΣΕΚΤ (2003), Οδηγός…, ό.π., σσ. 164-168.
http://www.leader-plus.gr/. Επίσης, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ) (2003), Οδηγός…, ό.π., σσ. 169-180.
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διαδραµατίζει το ρόλο του εργαστηρίου, το οποίο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της
εµφάνισης και της δοκιµής νέων προσεγγίσεων στην ολοκληρωµένη και αειφόρο
ανάπτυξη που θα επηρεάσει, θα συµπληρώσει και/ή θα ενισχύσει την πολιτική
αγροτικής ανάπτυξης στην Κοινότητα.
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader+ εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρµογής του
Κανονισµού 1260/99, ο οποίος αποτελεί εξειδίκευση των δεσµεύσεων της Ε.Ε.
αναφορικά µε την AGENDA 2000. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη και
διαρθρωτική προσαρµογή λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών της Ε.Ε. µε την
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, της
εξασφάλισης ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της προστασίας του
περιβάλλοντος. Όπως τονίζεται στα σχετικά κείµενα, µε την υλοποίηση του
προγράµµατος επιδιώκονται η επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
«…µέσω της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, της
εξασφάλισης ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών» καθώς και η προστασία και
βελτίωση του περιβάλλοντος». Επίσης, το Ε.Π.LEADER+ υποστηρίζει τους γενικούς
στόχους που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ για τον αγροτικό τοµέα, µε
επικέντρωση στη βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου και την
αποκατάσταση της διαταραγµένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας.
Οι γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι που κατευθύνουν τις δράσεις του Ε.Π.
LEADER+ συνοψίζονται ως εξής: α) η ολοκληρωµένη, υψηλής ποιότητας αειφόρος
ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω πιλοτικών εφαρµογών, β) η ενίσχυση της
προσπάθειας για άρση της αποµόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Οι στόχοι αυτοί αναµένεται ότι θα προωθηθούν µε
την εφαρµογή ολοκληρωµένων, πρωτότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις
περιοχές στόχου. Το πρόγραµµα διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις Άξονες
Προτεραιότητας: 1) Άξονας Προτεραιότητας 1: Ολοκληρωµένες και πιλοτικού
χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης, 2) Άξονας Προτεραιότητας 2: Στήριξη
συνεργασίας µεταξύ αγροτικών περιοχών, 3) Άξονας Προτεραιότητας 3: ∆ικτύωση, 4)
Άξονας

Προτεραιότητας

4:

∆ιαχείριση,

παρακολούθηση,

αξιολόγηση

του

Προγράµµατος.
Μέσω του LEADER+ επιδιώκεται, µεταξύ άλλων, η εξασφάλιση της ισότητας
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή η επιδίωξη στην προκειµένη περίπτωση έχει
ιδιαίτερη σηµασία, γιατί στις αγροτικές περιοχές εφαρµογής του Προγράµµατος οι
συνθήκες ζωής σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένες. Αυτό έχει
σοβαρές αρνητικές συνέπειες στις γυναίκες που ζουν σε αυτές τις περιοχές, καθώς
συχνά βιώνουν µαζί µε τις δυσκολίες της ζωής και τις διακρίσεις σε βάρος του
γυναικείου φύλου. Ανατρέχοντας κανείς τα επίσηµα κείµενα του LEADER+
διαπιστώνει ότι σε αρκετά σηµεία γίνονται αναφορές στη σηµασία της ένταξης της
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διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις ∆ράσεις του Προγράµµατος και
προτείνονται τρόποι για τη διασφάλισή της. Ωστόσο, είναι σαφές ότι δεν έχουν
εξαντληθεί οι δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραµµα προς µια τέτοια κατεύθυνση.
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban II123 έχει ως στόχο την εφαρµογή καινοτόµων
στρατηγικών για την ανάπλαση πόλεων και αστικών περιοχών που απειλούνται από
υποβάθµιση. Οι στρατηγικές αυτές στοχεύουν στην αντιµετώπιση των περισσότερων
προβληµάτων που συναντώνται σήµερα στον αστικό ιστό. Στη σηµερινή Ευρώπη
πολλά

ουσιαστικά

προβλήµατα

–κοινωνικά,

οικονοµικά,

περιβαλλοντικά-

εµφανίζονται κυρίως στα αστικά κέντρα. Το 80% περίπου των Ευρωπαίων ζουν σε
πόλεις. Αυτό καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση την πλέον αστικοποιηµένη περιοχή του
κόσµου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται να δοθεί, σε
κοινοτικό επίπεδο, µεγαλύτερη προσοχή στα προβλήµατα των πόλεων προχώρησε
στην ανάληψη της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN που αφορά στην οικονοµική και
κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισµών σε κρίση, ώστε να προωθηθεί η
αειφόρος αστική ανάπτυξη.
Συγκεκριµένα, η Urban II χρηµατοδοτεί προγράµµατα για την ανακαίνιση των
κτιρίων, την καλύτερη διαχείριση των απορριµµάτων, τη µείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης και της ηχορύπανσης καθώς και την αντιµετώπιση µιας σειράς κοινωνικών
προβληµάτων όπως ανεργία, ρατσισµός, ναρκωτικά, βία, εγκληµατικότητα κ.λπ. Στα
περισσότερα Μέτρα της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας αναφέρεται ως στόχος η
παροχή ίσων ευκαιριών στον τοµέα της απασχόλησης, γεγονός που αναµένεται να
έχει θετική επίπτωση στην προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Μέσω της πρωτοβουλίας URBAN επιδιώκεται η επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών
στόχων, όπως η προώθηση της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας, η κοινωνική
ένταξη, η περιβαλλοντική αειφορία και η ενίσχυση του τοπικού πολιτισµού και
ταυτότητας. Συγκεκριµένα, η πρωτοβουλία θέτει ως στόχους:


Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πόλεων, µέσω της
αξιοποίησης

των

επιτυχιών,

της

άρσης

των

εµποδίων

στην

επιχειρηµατικότητα, στη νέα τεχνολογία και στην απασχόληση.


Την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού και τη βελτίωση της
πρόσβασης

σε

θέσεις

απασχόλησης

και

την

κατάρτιση,

συµπεριλαµβανοµένων των µεταναστών/-τριών και των ατόµων που
προέρχονται από εθνοτικές µειονότητες. Επιπλέον, επιδιώκει την ενίσχυση
της ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων να αντεπεξέλθουν στα προβλήµατά
τους.
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Βλ. www.urban.gr/gr/ Επίσης, ΕΥΣΕΚΤ (2003), Οδηγός…, ό.π., σσ. 181-187.
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Τη φυσική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση, την εξασφάλιση της αειφορίας
και τη βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων. Τέλος, προσδοκά στην
αξιοποίηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς των αστικών
περιοχών124.

124

Απαραίτητη συνθήκη να θεωρηθεί ως περιοχή URBAN ένας τόπος, είναι να εµφανίζει σε µεγάλο
βαθµό τουλάχιστον τρεις από τους ακόλουθους δείκτες: ανεργία µακράς διαρκείας, φτώχεια και
αποκλεισµός, αριθµός µεταναστών/-τριών, µειονοτήτων ή προσφύγων, εγκληµατικότητα ανηλίκων και
ενηλίκων, έλλειψη εκπαίδευσης και ικανοτήτων, χαµηλό επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας, ανάγκη
για οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση, αντίξοες δηµογραφικές µεταβολές και υποβάθµιση του
περιβάλλοντος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Λεπτοµερής αξιολόγηση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στις
εθνικές πολιτικές απασχόλησης των χωρών της Ε.Ε. γίνεται κάθε χρόνο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε τη βοήθεια της ανεξάρτητης οµάδας εµπειρογνωµόνων για
το «Φύλο, την Κοινωνική Ενσωµάτωση και την Απασχόληση». Οι εκθέσεις
αξιολόγησης από την οµάδα εµπειρογνοµώνων των ΕΣ∆Α και ΕΣ∆εν της περιόδου
2000-2004 είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο για όλες τις χώρες της Ε.Ε. των 15,
συµπεριλαµβανόµενης της Ελλάδας.125 Επίσης, η αποτελεσµατικότητα της ελληνικής
πολιτικής προώθησης της ισότητας των φύλων στην απασχόληση κατά την τελευταία
δεκαετία έχει διερευνηθεί και συζητηθεί εκτεταµένα σε πρόσφατα δηµοσιευµένο
άρθρο, που επισκοπεί την πολιτική αυτή στη χώρα µας από το 1975 µέχρι σήµερα.126
Στο παρόν κεφάλαιο συµπερασµάτων, σκιαγραφούµε τα βασικά προβλήµατα
και τις προτεραιότητες πολιτικής για την Ε.Ε. και την Ελλάδα ως προς την ισότητα
των φύλων στην απασχόληση, όπως προκύπτουν από επίσηµα κείµενα της Ε.Ε.

125

Από το 2004 οι εκθέσεις της οµάδας εµπειρογνωµόνων δηµοσιεύονται στην διεύθυνση της Ε.Ε.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/gender/
exp_group_en.html
Οι εκθέσεις της περιόδου 1998-2003 βρίσκονται στη διεύθυνση:
http://www.mbs.ac.uk/research/centres/european-employment/projects/gender-socialinclusion/publications.htm
Οι εκθέσεις αξιολόγησης των ελληνικών ΕΣ∆Α και ΕΣ∆εν είναι οι κάτωθι:
• Karamessini M. (2004), “Assessment of the National Action Plan for Employment 2004 from a
Gender Perspective”, European Commission’s Expert Group on Gender, Social Inclusion and
Employment, http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/docs/
2005/greece-napemp_en.pdf.
• Karamessini M. (2003α), «Assessment of the National Action Plan for Employment 2003 from
a Gender Perspective», European Commission’s Expert Group on Gender and
Employment»,http://www.mbs.ac.uk/research/centres/european-employment/projects/gendersocial-inclusion/documents/NAP2003_GR.pdf
• Karamessini M. (2003β), «Assessment of the National Action Plan for Social Integration 20032005 from a Gender Perspective», European Commission’s Expert Group on Gender and
Employment, http://www.mbs.ac.uk/research/centres/european-employment/projects/gendersocial-inclusion/documents/SINAP_GR2003.pdf
• Karamessini M. (2002), «Assessment of the National Action Plan for Employment 2002 from a
Gender Perspective», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment,
http://www.mbs.ac.uk/research/centres/european-employment/projects/gender-socialinclusion/documents/NAP2002_GR.pdf
• Karamessini M. (2001β), «Mainstreaming Gender Equality in the 2001 Greek National Action
Plan for Employment», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment,
http://www.mbs.ac.uk/research/centres/european-employment/projects/gender-socialinclusion/documents/GR2001.pdf
• Karamessini M. (2000α), “Mainstreaming Gender Equality in the 2000 Greek National Action
Plan for Employment. Final Evaluation Report”, European Commission’s Expert Group on
Gender and Employment, http://www.mbs.ac.uk/research/centres/europeanemployment/projects/gender-social-inclusion/documents/EL_Napev.pdf
•
Karamessini M. (1998), “The Greek National Action Plan for Employment 1998: Assessment
from an Equal Opportunities Perspective”, Report to the European Commission – Unit for
Equal Opportunities and Family Policy – DGV, Athens (αδηµοσίευτο).
126
Karamessini M. (2005β), Gender Equality and Employment Policy, στο: M. Petmesidou and E.
Mossialos (eds.), Social Policy Developments in Greece, London: Ashgate.
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Οι δυνατότητες συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας παραµένουν
ακόµη σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητες. Στην ΕΕ-15 υπάρχουν 6,4 εκατοµµύρια
γυναίκες που ενώ βρίσκονται σε ηλικία εργασίας και επιθυµούν να εργαστούν, δεν
κατέχουν αµειβόµενη θέση απασχόλησης, ενώ 6,6 εκατοµµύρια γυναίκες είναι
άνεργες. Το 2002 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκε ελαφρά από
55% σε 55,6%, το οποίο είχε ως αποτέλεσµα να µειωθεί η διαφορά µεταξύ των δύο
φύλων ως προς την απασχόληση στις 17,2 εκατοστιαίες µονάδες. Η διαφορά µεταξύ
των δύο φύλων ως προς το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 1,8%. Οι µεγαλύτερες
διαφορές (πάνω από 20% ως προς την απασχόληση και 5% ως προς την ανεργία)
παρατηρούνται στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Οι µισθολογικές διαφορές
µεταξύ των δύο φύλων παρέµειναν υψηλές από το 1998 και εφεξής (16%), ενώ
σηµαντικά υψηλότερες είναι οι διαφορές στον ιδιωτικό τοµέα (21%) απ’ ό,τι στο
δηµόσιο (12%). Οι µεγαλύτερες συνολικές διαφορές (πάνω από 20%) παρατηρούνται
στη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες. Σε οκτώ κράτη µέλη οι
µισθολογικές διαφορές στον ιδιωτικό τοµέα υπερβαίνουν τις 20 ποσοστιαίες µονάδες
(Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Γερµανία, Ιρλανδία,
Ισπανία, Ελλάδα).127
Οι εργασιακές ρυθµίσεις αποτελούν, επίσης, σηµαντική συνιστώσα. Σχεδόν το
ένα τρίτο των απασχολουµένων γυναικών εργάζονται µε καθεστώς µερικής
απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι κάτω από 5%. Το
ένα τρίτο των γυναικών εργάζονται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, καθώς
επιφορτίζονται µε τη φροντίδα των παιδιών τους ή άλλων εξαρτωµένων ατόµων. Με
δεδοµένο τον αντίκτυπο που έχει η µητρότητα στην απασχόληση για τις γυναίκες, το
ζήτηµα της φροντίδας των παιδιών αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.128 Προκειµένου η
Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει πλήρη απασχόληση, να αυξήσει την ποιότητα
στην εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ενσωµάτωση και συνοχή, πρέπει να
εξαλειφθούν προοδευτικά οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας.
Η επίτευξη του στόχου αυτού επιβάλλει τόσο την υιοθέτηση µιας προσέγγισης
που να προβλέπει την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου όσο και την ανάληψη
ειδικών δράσεων πολιτικής για τη δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών που θα
επιτρέπουν στις γυναίκες και στους άντρες να (επαν)εισέρχονται και να παραµένουν
στην αγορά εργασίας. Πρέπει, επίσης, να αντιµετωπιστούν οι παράγοντες στους
οποίους οφείλονται οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων ως προς την απασχόληση,
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Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004), Κοινή Έκθεση…, ό.π., σ. 44επ.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης συµφώνησε ότι έως το 2010 τα κράτη-µέλη πρέπει να
εξασφαλίζουν υπηρεσίες φροντίδας τουλάχιστον για το 90% των παιδιών ηλικίας µεταξύ 3 ετών και της
υποχρεωτικής ηλικίας έναρξης της σχολικής φοίτησης, καθώς και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών
ηλικίας κάτω των 3 ετών.
128
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την ανεργία και τις αµοιβές (π.χ. ο διαχωρισµός των δύο φύλων) και να τεθούν
στόχοι για τη µείωση αυτών των διαφορών.
Οι διαφορές ως προς την απασχόληση και την ανεργία σπάνια εξετάζονται υπό
αυτή τη µορφή, καθώς τα κράτη µέλη αναφέρονται κυρίως στην αύξηση της
συµµετοχής των γυναικών. ∆ύο ακόµη κράτη µέλη θέτουν εθνικούς στόχους για την
απασχόληση των γυναικών (Αυστρία και Ελλάδα). ∆εν γίνεται, όµως, πάντοτε σαφής
η σύνδεση µεταξύ της θέσπισης ενός στόχου και της ανάπτυξης ενός προγράµµατος
πολιτικής. Η πολιτική συνδυασµού της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή
θεωρείται κατά κανόνα ως ο µόνος τρόπος αύξησης του ποσοστού απασχόλησης
των γυναικών και µείωσης των διαφορών. Η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Γαλλία
έχουν θέσει εθνικούς στόχους για τη µείωση των διαφορών ως προς την ανεργία ή
του ποσοστού ανεργίας των γυναικών. Μεγαλύτερη σηµασία φαίνεται να αποδίδεται
στο ζήτηµα των µισθολογικών διαφορών µεταξύ των δύο φύλων, πρόβληµα που
επιδιώκεται να επιλυθεί και µέσω ενός πιο ενεργού ρόλου των κοινωνικών εταίρων
(Βέλγιο, Ιρλανδία, Σουηδία, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Λουξεµβούργο, Ισπανία). Η
Γαλλία και η Ελλάδα έχουν θέσει εθνικούς στόχους για τη µείωση των εν λόγω
διαφορών, άλλες χώρες προτείνουν µέτρα όπως την ευρύτερη χρήση µισθολογικών
στατιστικών, την εφαρµογή συστηµάτων αξιολόγησης της εργασίας, την ανάπτυξη
«εργαλειοθηκών» για τις επιχειρήσεις και τη διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση
της ισότητας των αµοιβών. Ωστόσο, οι περισσότερες ενέργειες είναι αποσπασµατικές,
ιδίως στις χώρες µε τις µεγαλύτερες διαφορές (Γερµανία, Πορτογαλία, Αυστρία).
Πολλές πρωτοβουλίες είναι, επίσης, εθελοντικές, χωρίς να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός
τους.
Οι χώρες στις οποίες µεγάλο ποσοστό των γυναικών εργάζονται µε καθεστώς
µερικής απασχόλησης πρέπει να αναγνωρίσουν τον αντίκτυπο των µισθολογικών
διαφορών µεταξύ των δύο φύλων και να αναλάβουν ανάλογη δράση. Πολλά κράτη
µέλη συνδέουν τις µισθολογικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων µε τις διακρίσεις
µεταξύ των φύλων, γεγονός που αναβαθµίζει το θέµα αυτό σε πιο συγκεκριµένη
πολιτική προτεραιότητα συγκριτικά µε το παρελθόν. Γενικά, οι προσπάθειες που
καταβάλλονται σε επίπεδο πολιτικής για τη µείωση του διαχωρισµού των δύο φύλων
δεν κρίνονται επαρκείς, ιδίως ενόψει της πρόσφατης αύξησης του διαχωρισµού στα
περισσότερα κράτη µέλη. Το πρόβληµα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στις χώρες µε
υψηλά ποσοστά αύξησης της απασχόλησης των γυναικών, όπως είναι η Ισπανία, η
Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο και η Αυστρία. Μερικά κράτη µέλη έχουν βελτιώσει τις
ευκαιρίες

για

εργασία

µε

καθεστώς

µειωµένης

απασχόλησης.

Ορισµένα

εξακολουθούν να θεωρούν το συνδυασµό επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής
ζήτηµα των γυναικών, ενώ άλλα αναγνωρίζουν το ρόλο των ανδρών στις ευθύνες
φροντίδας και στις οικογενειακές υποχρεώσεις (κυρίως µε την ενθάρρυνση της λήψης
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άδειας πατρότητας ή τη βελτίωση των σχετικών συστηµάτων). Η φροντίδα των
παιδιών αποτελεί πολιτική προτεραιότητα σε σχεδόν όλα τα κράτη µέλη, αν και η
προσέγγιση που υιοθετείται ποικίλλει ως προς την εστίαση. Όσον αφορά στο στόχο
που έθεσε η Ε.Ε. για το 2010 σχετικά µε τη φροντίδα των παιδιών οι χώρες που
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες προκλήσεις για την αύξηση των
µέσων φροντίδας των παιδιών, ιδίως για τα παιδιά ηλικίας 0-3 ετών, είναι η Ιταλία, η
Γερµανία (παλιά κρατίδια), η Αυστρία, το Λουξεµβούργο, το Ηνωµένο Βασίλειο, η
Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Πολλά κράτη µέλη θέτουν εθνικούς
στόχους για την ενίσχυση των µέσων φροντίδας των παιδιών (Βέλγιο, Γαλλία,
Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ηνωµένο Βασίλειο), ενώ συχνά λείπει από την
εφαρµοζόµενη πολιτική η σύνδεση µεταξύ της επέκτασης της φροντίδας των παιδιών
και των αναγκών της αγοράς εργασίας, ενώ µικρή είναι η προσοχή που δίνεται στην
ποιότητα και στην προσιτότητα από απόψεως κόστους. Για τη φροντίδα άλλων
εξαρτηµένων ατόµων δεν υπάρχουν γενικά συγκεκριµένες πρωτοβουλίες. Η
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και µη
συστηµατική (µε εξαίρεση τη Σουηδία). Επιπρόσθετα, δεν γίνονται αξιολογήσεις του
αντίκτυπου που έχουν τα υπάρχοντα συστήµατα και οι νέες προτάσεις πολιτικής στα
δύο φύλα (µε εξαίρεση την Ιρλανδία).
Κατά συνέπεια, πρέπει να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για να
διατηρηθεί η πορεία προς την επίτευξη του στόχου που τέθηκε στη Λισσαβόνα για
αύξηση του ποσοστού γυναικείας απασχόλησης στο 60% έως το 2010, ενισχύοντας
την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις κατευθυντήριες γραµµές, µε ιδιαίτερη
έµφαση στις φορολογικές και µισθολογικές πολιτικές και στη διαµόρφωση
περισσότερο φιλικών για την οικογένεια ρυθµίσεων ως προς τα ωράρια εργασίας στις
χώρες στις οποίες υπάρχουν χαµηλά επίπεδα γυναικείας απασχόλησης. Πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα στην επέκταση των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, ιδίως για τα
παιδιά ηλικίας 0-3 ετών. Σηµειώνοντας ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων
συµµετοχής των γυναικών είναι ζήτηµα που αφορά τόσο στην ισότητα των δύο
φύλων όσο και στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα, η ειδική οµάδα παρακινεί τα
κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους:129
-

να εξαλείψουν τα οικονοµικά αντικίνητρα που λειτουργούν αρνητικά για τη
συµµετοχή των γυναικών, ιδίως όσον αφορά στους µισθούς και στη
φορολογία, περιλαµβανοµένων των µισθολογικών διαφορών µεταξύ των δύο
φύλων,

129

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004), Κοινή Έκθεση…, ό.π., σ. 47.
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-

να αυξήσουν τη διαθεσιµότητα, την προσιτότητα (από απόψεως κόστους) και
την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και ηλικιωµένων,

-

να βελτιώσουν τις εργασιακές ρυθµίσεις, λαµβάνοντας µέτρα που αυξάνουν
την ελκυστικότητα της εργασίας µερικής απασχόλησης και διευκολύνουν τις
δυνατότητες διακοπής της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και τις ευέλικτες
µορφές εργασίας,

-

να λάβουν εξειδικευµένα µέτρα για τις ειδικές ανάγκες των γυναικών που
µειονεκτούν.
Αναφορικά µε τις εξελίξεις της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα,

παρατηρείται ότι η αύξηση της συµµετοχής και της απασχόλησης –ιδίως των
γυναικών και των νέων- η µείωση του υψηλού επιπέδου της ανεργίας και η ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής και ενσωµάτωσης συνιστούν βασικούς στόχους της
ελληνικής κυβέρνησης. Τέθηκε ο στόχος για αύξηση του ποσοστού απασχόλησης
κατά 1,5 % ετησίως, ώστε το συνολικό ποσοστό απασχόλησης να φθάσει στο 62%
µέχρι το 2008. Η µερική απασχόληση εισήχθη στο δηµόσιο τοµέα, κυρίως στις
κοινωνικές

υπηρεσίες,

γεγονός

που

δηµιούργησε

25.000

θέσεις

µερικής

απασχόλησης το 2004. Το εθνικό σχέδιο δράσης θέτει ως κύρια προτεραιότητα τη
βελτίωση των ίσων ευκαιριών, της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας,
καθώς και τη συµµετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η
αποτελεσµατικότητα και η επάρκεια των προγραµµάτων ενεργητικών πολιτικών για
την αγορά εργασίας θα πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως µε µια µείζονα µεταρρύθµιση των
µέτρων και των προγραµµάτων των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΟΑΕ∆), σε
διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους.
Έχουν υιοθετηθεί µέτρα µε τα οποία έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται οι
συστάσεις του Συµβουλίου Απασχόλησης. Είναι εµφανής η πρόοδος ως προς την
ισότητα των φύλων, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται µεγάλες διαφορές όσον αφορά
στην απασχόληση και στην ανεργία. Παρότι το εθνικό σχέδιο δράσης δεν αναφέρεται
διεξοδικά στον αντίκτυπο παρελθόντων µέτρων το 2003, η Ελλάδα έλαβε µια σειρά
µέτρων που έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν την απασχολησιµότητα των γυναικών
και να διευκολύνουν τη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Η
επίτευξη των στόχων για τη φροντίδα των παιδιών µε τις υφιστάµενες θεσµικές δοµές
παραµένει σηµαντική πρόκληση. Όσον αφορά στην ενεργοποίηση, εφαρµόζεται επί
του παρόντος η µετάβαση από παθητικές σε ενεργητικές πολιτικές, ενώ πρόσφατη
νοµοθεσία θέτει σε αυτή την κατεύθυνση νέα ενισχυµένα µέτρα επιδότησης των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί για να επιταχυνθεί η
µεταρρύθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και για να εφαρµοστεί σε
ενιαίο επίπεδο µια προληπτική και εξατοµικευµένη προσέγγιση, θα πρέπει να
προωθηθούν περισσότερο προκειµένου να αποφέρουν αποτελέσµατα.
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‘Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά
εργασίας, η εξασφάλιση ενός βιώσιµου συστήµατος κοινωνικής προστασίας και η
δηµιουργία µιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισµούς παραµένει βασικό στοιχείο για την
επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Εποµένως, χρειάζεται τα κράτη-µέλη:
-

Να αντιµετωπίσουν τη µεγάλη διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης µεταξύ
γυναικών και ανδρών µεγαλύτερης ηλικίας, λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα µε
σκοπό την επίτευξη του στόχου του 50 % για το ποσοστό απασχόλησης των
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας έως το 2010.

-

Να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της διατήρησης σε υψηλά επίπεδα της
διαφοράς µεταξύ των δύο φύλων ως προς τις αµοιβές και το πρόβληµα του
έµφυλου διαχωρισµού στην αγορά εργασίας.

-

Να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας για άνδρες και γυναίκες
που έχουν την ευθύνη της φροντίδας ενός παιδιού ή ενός εξαρτώµενου
ατόµου, παρέχοντας το σωστό συνδυασµό µέσων που θα τους επιτρέπουν
να εργάζονται µε πλήρη απασχόληση εάν το επιθυµούν και να επιστρέφουν
στη θέση πλήρους απασχόλησης µετά από ένα διάστηµα µερικής
απασχόλησης.

-

Να

συνεχίσουν

τις

προσπάθειές

τους

για

τον

εκσυγχρονισµό

των

συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα και άλλες
κοινωνικές παροχές θα πρέπει να προσαρµοστούν σε ένα πλαίσιο στο οποίο
οι γυναίκες θα απασχολούνται στον ίδιο βαθµό µε τους άνδρες και οι άνδρες
θα µπορούν να µοιραστούν εξίσου τα οικιακά καθήκοντα και τις ευθύνες της
φροντίδας των παιδιών.
-

Να εξαλείψουν τα οικονοµικά και µη οικονοµικά αντικίνητρα για τη συµµετοχή
των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και τα κίνητρα που προκαλούν
µεγάλες διακοπές στη σταδιοδροµία µε αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο της
σύνταξης και στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Αυτά περιλαµβάνουν, ιδίως, την
εξατοµίκευση της φορολόγησης και των συστηµάτων παροχών και την
προώθηση προσιτών κέντρων παροχής παιδικής φροντίδας.

-

Να εξασφαλίσουν ότι τα µέτρα και οι δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο αποσκοπούν στην καταπολέµηση των στερεοτύπων που βασίζονται
στο φύλο τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας και
συµβάλλουν στη µείωση της διαφοράς µεταξύ των δύο φύλων.130
Εποµένως, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στα ακόλουθα:

130

στην ενίσχυση των εθνικών µηχανισµών για την ισότητα των δύο φύλων,·

Βλ. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2005), Έκθεση της Επιτροπής…, ό.π.
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-

στην εξασφάλιση της ορθής και ταχείας ενσωµάτωσης της οδηγίας131 για την
εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά
στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και
προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, η οποία θα πρέπει να έχει µεταφερθεί
στην εθνική νοµοθεσία έως τον Οκτώβριο του 2005,·

-

στη συνέχιση της συνεργασίας µε τους κοινωνικούς εταίρους µε σκοπό την
αποφυγή του έµφυλου διαχωρισµού στην αγορά εργασίας και τη µείωση της
διαφοράς µεταξύ των δύο φύλων ως προς τις αµοιβές, ιδίως όσον αφορά στις
µετανάστριες,·

-

στην αύξηση της γυναικείας συµµετοχής στην αγορά εργασίας, που θα
ενισχύσει όχι µόνο την οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων, αλλά επίσης θα δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες να γίνουν
οικονοµικά ανεξάρτητες και να κερδίζουν καλύτερες και δικές τους συντάξεις,·

-

στην προώθηση της απασχόλησης των µεταναστριών και στην αναγνώριση
του σηµαντικού τους ρόλου στη διαδικασία ένταξης,·

-

στην προσεκτική εξέταση του βαθµού στον οποίο ανταποκρίνονται τα
συνταξιοδοτικά συστήµατα στις ανάγκες τόσο των γυναικών όσο και των
ανδρών και στην αναφορά των αποτελεσµάτων τους στην επόµενη φάση των
εθνικών εκθέσεων στρατηγικής για τις συντάξεις τον Ιούλιο του 2005,·

-

στην αύξηση των κέντρων παροχής φροντίδας για παιδιά και άλλα
εξαρτώµενα άτοµα και στην ενίσχυση της στρατηγικής για το συνδυασµό της
επαγγελµατικής και της ιδιωτικής ζωής, εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή των
ανδρών στον ίδιο βαθµό µε τις γυναίκες,·

-

στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
και ιδίως του ΕΚΤ για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών και
για την εξασφάλιση της πλήρους ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας
στα επόµενα επιχειρησιακά προγράµµατα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και της
προώθησής της ισότητας κατά τα διάφορα στάδια εφαρµογής,·

-

στην περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς των βασικών δεικτών για την
παρακολούθηση της προόδου προς την ισότητα γυναικών και ανδρών,
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ράσης του
Πεκίνου·στην τακτική συλλογή επαρκών, συνεκτικών και συγκρίσιµων
στατιστικών στοιχείων κατά φύλο µε αυτόν το σκοπό,

131

Οδηγία 2002/73/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002
για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/EΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική
εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (ΕΕ L 269,5.10.2002, σ.15).
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-

στην

ανάπτυξη

υπηρεσιών

πληροφόρησης

και

συµβουλευτικής

που

εστιάζουν στην επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε δηµόσιες ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες,
-

στην αναζήτηση των παραγόντων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της
τρέχουσας κατάστασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην
ανάπτυξη

ειδικών

εργαλείων

που

θα

επιτρέπουν

µια

περισσότερο

εξατοµικευµένη προσέγγιση σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση,
-

στη µεταφορά πληροφοριών, της τεχνογνωσίας, των πορισµάτων των
ερευνών και της εµπειρίας σχετικά µε την υιοθέτηση και εφαρµογή τέτοιων
εργαλείων προκειµένου να σχεδιασθούν πολιτικές για την απασχόληση,

-

στην προώθηση και πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και λήψης
αποφάσεων στις επιχειρήσεις, καθώς συνεισφέρει στην ευρύτερη εφαρµογή
πολιτικών, που ευνοούν το συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής,

-

στην ενθάρρυνση των δηµοσίων διοικήσεων στην υιοθέτηση ειδικών σχεδίων
και προγραµµάτων για την προώθηση της ισότητας στην εργασία,
συµπεριλαµβανοµένων και µέτρων θετικής δράσης για το συνδυασµό
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής,

-

στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, να
αναπτύξουν σχέδια ή προγράµµατα θετικής δράσης.

Είναι κατανοητό ότι βασικό µέληµα είναι η µείωση της ψαλίδας µεταξύ των δύο
φύλων σε όλες τις παραµέτρους που συνιστούν το πλέγµα διακρίσεων σε βάρος των
γυναικών, το οποίο αποτελεί πρόκληση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η άρση ή άµβλυνση των έµφυλων διακρίσεων δεν πρέπει να εξαντλείται σε
µέτρα - καθ’ όλα άξια και απαραίτητα- που απλώς διευκολύνουν την πρόσβαση των
γυναικών στην αµειβόµενη (π.χ. ενισχυµένη συµµετοχή των γυναικών στις
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης), αλλά να επεκτείνεται και σε µέτρα που
µειώνουν τον επαγγελµατικό διαχωρισµό, αίρουν τα εµπόδια επαγγελµατικής
εξέλιξης, εξισώνουν ουσιαστικά τις αµοιβές, και γενικά αναβαθµίζουν την
επαγγελµατική θέση των γυναικών, χωρίς να τους δηµιουργούν ανυπέρβλητα
διλήµµατα. Συµπερασµατικά, «ένας πλήρης ορισµός της ισότητας των φύλων στην
απασχόληση πρέπει λοιπόν να περιλαµβάνει τόσο την ίση συµµετοχή των φύλων
στην αµειβόµενη εργασία (ποσοτική διάσταση της ισότητας), όσο και την ίση κατανοµή
της ανάµεσα στα φύλα µε βάση την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης (ποιοτική
διάσταση της ισότητας). Η τελευταία εξαρτάται από το ύψος των µισθών, το χρόνο

79

εργασίας, τη σταθερότητα της απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας, τις ευκαιρίες
132

επαγγελµατικής εξέλιξης, τη θέση στην ιεραρχία, το κοινωνικό γόητρο κ.λπ.».

Τέλος, από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει, ότι “η ενσωµάτωση της
διάστασης του φύλου στην πολιτική απασχόλησης προϋποθέτει µια ολιστική
προσέγγιση του τρόπου αναπαραγωγής των ανισοτήτων φύλου στην αγορά εργασίας
και συνεπάγεται ένα ευρύ φάσµα παρεµβάσεων µε στόχο την αλλαγή θεσµών,
προτύπων και πρακτικών, ως προαπαιτούµενο για την κατάκτηση της ισότητας στην
απασχόληση”133 (εκπαιδευτική πολιτική, πολιτική επαγγελµατικής κατάρτισης,
πολιτική κοινωνικής φροντίδας, οικογενειακή πολιτική κ.ά). «Η κατανόηση της
λειτουργίας της αγοράς εργασίας προϋποθέτει την αναγνώριση του ρόλου που
διαδραµατίζουν τα πρότυπα, οι κοινωνικές αξίες και σχέσεις, τα πολιτισµικά στοιχεία
και τα στερεότυπα που διαµορφώνουν τον τρόπο µε τον οποίο οι άνδρες και οι
γυναίκες δρουν στην αγορά εργασίας».134

132

Καραµεσίνη Μ. (2005α), σ. 341.
Καραµεσίνη Μ. (2005α), σ. 343.
134
Gonzalez (1999), όπως αναφέρεται στο: Καραµεσίνη Μ. (2001α), σ. 13.
133
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jer20034_el.pdf
Συµπεράσµατα της Προεδρίας. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών 21 και 21
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
Ευρωπαϊκή Ένωση - Απασχόληση και κοινωνική πολιτική
http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_el.htm
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ)
Στην ιστοσελίδα περιλαµβάνονται: οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση,
οι συστάσεις για την απασχόληση, οι κοινές εκθέσεις για την απασχόληση, τα εθνικά
σχέδια δράσης για την απασχόληση, η έκθεση της ευρωπαϊκής ειδικής οµάδας για
την απασχόληση, έγγραφα για τη διαδικασία «εξορθολογισµού», δείκτες, η
αξιολόγηση 2002 µε τις εθνικές εκθέσεις.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/index_en.htm
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ισότητα των φύλων
http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/index_en.htm
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Gender mainstreaming στην πολιτική απασχόλησης
http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_mainstreaming/employment/e
mployment_labour_market_en.htm
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Group of Experts on Gender, Social Inclusion and
Employment
Εκθέσεις αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης
των χωρών της Ε.Ε. από τη σκοπιά της ισότητας των φύλων από οµάδα
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/gender_mainstreamin
g/gender/exp_group_en.html
Για την περίοδο 1998-2003, οι εκθέσεις είναι δηµοσιευµένες στην διεύθυνση:
http://www.mbs.ac.uk/research/centres/european-employment/projects/gendersocial-inclusion/publications.htm
Aξιολόγηση ορθών πρακτικών από οµοτίµους στο πλαίσιο της ΕΣΑ
http://www.peerreview-employment.org/en
Αναλύσεις για την απασχόληση στον ιστοχώρο EUROPA (περιλαµβάνονται: οι
εκθέσεις για την απασχόληση στην Ευρώπη, τα έγγραφα κοινής αξιολόγησης κ.λπ.)
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/index_en.htm
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (πληροφορίες και εξελίξεις σχετικά
µε την πολιτική απασχόλησης)
http://www.eu-employment-observatory.net/en/news
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Σχετικές διαδικασίες της Ε.Ε.
Συντονισµός των οικονοµικών
οικονοµικής πολιτικής)

πολιτικών,

ΓΠΟΠ

(Γενικοί

προσανατολισµοί

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/broadeconomypolicyguideli
nes_en.htm και
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/implement_en.htm
∆ιαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm
Η γενική στρατηγική της Λισσαβόνας
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html
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Άλλοι χρήσιµοι σύνδεσµοι
CEDEFOP
http://www.cedefop.gr/
Centre for Labour Market and Social research
http://www.cls.dk/
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
www.gsee.gr/gsee.htm
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
http://www.eie.org.gr/index1.html
European Trade Union Institute
http://www.etuc.org/etui/default.cfm
Ευρωπαϊκή Ένωση
http://europa.eu.int
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας
www.eurofound.ie
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
http://europa.eu.int/comm/employment_social/es2000/index-en.htm
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων
http://www.eiro.eurofound.ie/
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασίας
http://www.ecotec.com/eeo/
Η πύλη εισόδου στο δίκαιο της Ε.Ε.
http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/el/index.htm
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Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.∆.Ε.∆.Υ.
http://www.inegsee.gr/
Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ
http://www.ine.otoe.gr/
Ίσες ευκαιρίες και συλλογικές διαπραγµατεύσεις
http://www.eurofound.ie/industrial/collbar.htm
Κοινωνικός διάλογος
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/social/index_en.htm
Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας
http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/2861/
Ο Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων
http://www.europarl.eu.int/charter/
Pacts for employment and competitiveness
http://www.eurofound.ie/industrial/pecs.htm
Στοιχεία και αριθµοί για την απασχόληση Eurostat
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/EN?catalogue=Eurostat
Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
http://ue.eu.int/en/info/eurocouncil/index.htm
Το µέλλον της Ευρώπης
http://europa.eu.int/futurum/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κυριότερες Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για την Ισότητα των Φύλων
Το Κοινοτικό ∆ίκαιο και το Σύνταγµα της Ελλάδας απαγορεύουν τόσο τις
άµεσες όσο και τις έµµεσες διακρίσεις. Η αρχή της ισότητας καθιερώθηκε στην
Ελλάδα µε το Σύνταγµα του 1975 (άρθρο 4) και εξειδικεύτηκε µε το άρθρο 22
(παράγραφος 1), όπου προβλέπεται ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα
από το φύλο ή άλλες διακρίσεις και γίνεται αναφορά στις συνέπειες από την
παράβαση της παραπάνω αρχής. Τη δεκαετία του 1980 κατοχυρώθηκε νοµοθετικά η
ισότητα των φύλων στην απασχόληση και το επάγγελµα, µε τους Νόµους 1423/1984,
1424/1984 και 1426/1985. Οι κυριότερες, όµως, διατάξεις για την κατοχύρωση των
εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων της γυναίκας απορρέουν από το Νόµο
1414/1984, που αφορά στην απασχόληση και στο επάγγελµα, από το Νόµο
1302/1982, που αφορά στην προστασία της µητρότητας και από το Νόµο 1483/1984
που αφορά στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Έτσι, οι γυναίκες εργαζόµενες
απέκτησαν για πρώτη φορά δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε τους άνδρες στην
απασχόληση, στις συνθήκες εργασίας, στην επαγγελµατική εξέλιξη, στις αµοιβές,
στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, στην κατάρτιση και στην κοινωνική ασφάλιση.
Επιπλέον, κατέκτησαν το δικαίωµα για άδεια µητρότητας ή άλλες οικογενειακές
υποχρεώσεις και για επιδόµατα γάµου, µητρότητας και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει µέχρι σήµερα στην Ελλάδα βελτιώθηκε µε την
αναθεώρηση του Συντάγµατος 2001 και τη λήψη συνοδευτικών θετικών µέτρων τα
οποία βοήθησαν, σε ικανοποιητικό βαθµό, στην εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης
κατά των γυναικών και στη διασφάλιση της ισότητας των δικαιωµάτων ανδρών και
γυναικών. Ειδικότερα, µε την τροποποίηση του άρθρου 116 παρ. 2 του Ελληνικού
Συντάγµατος, καταργήθηκαν οι «αποκλίσεις» από την αρχή της ισότητας των φύλων
και εξασφαλίσθηκε η υποχρέωση της πολιτείας να λαµβάνει θετικά µέτρα υπέρ των
γυναικών προκειµένου να εφαρµοσθεί πραγµατικά η αρχή της ισότητας των φύλων
σε όλους τους τοµείς. Η διατύπωση «∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη
θετικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το
κράτος µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε
βάρος των γυναικών» θεωρούµε ότι αποτελεί µια σηµαντική νοµική βάση για την
ενίσχυση των πολιτικών ισότητας.
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ΝΟΜΟΙ & ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Ν. 1329/83 µε τον οποίο εκσυγχρονίσθηκε το Οικογενειακό ∆ίκαιο και
προσαρµόσθηκε στη συνταγµατική επιταγή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων.
Ν. 1342/83 µε τον οποίο κυρώθηκε χωρίς καµία επιφύλαξη η ∆ιεθνής
Σύµβαση του Ο.Η.Ε. «Για την εξάλειψη όλων των µορφών διάκρισης κατά των
γυναικών» (CEDAW).
Ν. 1414/84 για την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις
εργασιακές σχέσεις σε εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 75/117 και 76/207
Ν. 1483/84 όπως συµπληρώθηκε και επεκτάθηκε µε το Π∆ 193/1998, καθώς
και ο Ν. 2639/1998 για την «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε
οικογενειακές υποχρεώσεις».
Ν. 1609/86 για το δικαίωµα στην ελεύθερη και συνειδητή απόφαση απόκτησης
παιδιών.
Ν. 1892/90 περί µερικής απασχόλησης.
Ν. 2434/96 «Μέτρα για την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση».
Ν. 2470/1997 «Αναµόρφωση του µισθολογίου του προσωπικού δηµόσιας
διοίκησης (∆ηµοσίου - ΝΠ∆∆ - ΟΤΑ) για την ενίσχυση της οικογένειας των
υπαλλήλων».
Π∆ 176/1997 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων, σε εναρµόνιση µε
την οδηγία 92/85/ΕΟΚ».
Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (καθιέρωση
ολοήµερου νηπιαγωγείου και ολοήµερου δηµοτικού σχολείου).
Ν. 2639/1998 «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος
Επιθεώρησης εργασίας και άλλες διατάξεις» (Το άρθρο 2 αντικαθιστά το άρθρο 38
του Ν. 1892/90 περί µερικής απασχόλησης / Το άρθρο 25 του ίδιου Νόµου επεκτείνει
το χρόνο της γονικής άδειας ανατροφής που ίσχυε µε το Ν. 1483/1984).
Ν. 2643/1998 «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών
και άλλες διατάξεις», στις κατηγορίες των προστατευοµένων προσώπων
περιλαµβάνεται και ο άγαµος γονιός τριών ανήλικων τέκνων.
Ν. 2676/1999 και Ν. 3029/2002 για τον εκσυγχρονισµό του συνταξιοδοτικού
καθεστώτος και την κατάργηση κάθε υφιστάµενης διάκρισης λόγω φύλου στη
συνταξιοδοτική προστασία.
Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και άλλες διατάξεις».
Ν. 2776/1999 µε τον οποίο τροποποιήθηκε ο Σωφρονιστικός Κώδικας και
διασφαλίσθηκε η πλήρης ισότητα στη µεταχείριση των κρατουµένων, ανδρών και
γυναικών.
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Π∆ 88/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε
συµµόρφωση µε την Οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99).
Ν. 2839/2000 για την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο ∆ηµόσιο, στα ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού.
Ν. 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις» µε τον οποίο
συστήνεται το πενταµελές συµβουλευτικό-γνωµοδοτικό όργανο «Συµβούλιο
Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης».
Ν. 2910/2001 για την υποχρεωτική κατ’ ελάχιστον στο 1/3 συµµετοχή του κάθε
φύλου στις Νοµαρχιακές και ∆ηµοτικές Εκλογές.
Ν. 2952/2001 για τη δυνατότητα προσφυγής στην Επιτροπή του ΟΗΕ ατόµων
ή οµάδων προκειµένου να εξετάσει περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της ισότητας
των φύλων.
Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις».
Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ
και άλλες διατάξεις».
Ν. 3059/2002 «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία Ελληνικό
παρατηρητήριο για την ΚτΠ».
Ν. 3064/2002 για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των
εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και
γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και την αρωγή στα
θύµατα των πράξεων αυτών.
Ν. 3089/2002 για την τεχνική γονιµοποίηση άγαµων γυναικών.
Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και
την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις».
Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 205, 28 Αυγούστου 2003) «Μερική απασχόληση και
υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα», αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού
χαρακτήρα, στη σύµβαση µερικής απασχόλησης, σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα,
στη διαδικασία πρόσληψης εργαζοµένων που προέρχονται από κοινωνικές οµάδες
(π.χ. µητέρες τέκνων έως 12 ετών σε ποσοστό 10%. Ειδικά για τις γυναίκες άνεργες
που ανήκουν και σε άλλες κοινωνικές οµάδες [άνεργες εγγεγραµµένες στον Ο.Α.Ε.∆.,
άνεργες εγγεγραµµένες στον Ο.Α.Ε.∆. που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν
τη συνταξιοδότηση και νέες έως 30 ετών] το ποσοστό κάλυψης των θέσεων µπορεί
να φθάσει το 60%, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθµός σχετικών αιτήσεων κ.ά.), σε
ρυθµίσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.
Ν. 3191/2003 «Το Εθνικό σύστηµα σύνδεσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης µε την Απασχόληση».
Π∆ 41/2003 (ΦΕΚ:44/A/21-02-2003) Τροποποίηση του Π∆ 176/97 «Mέτρα για
την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων
και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK» (150/A).
Π∆ 105 (ΦΕΚ Α΄96/23.4.2003) Προσαρµογή του εσωτερικού δικαίου προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου της 15.12.1997 (ΕΕ L 14 της
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20.1.1998, σελ. 6) «Σχετικά µε το βάρος της αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής
µεταχείρισης λόγω φύλου» σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 97/80/ΕΚ.
Π∆ 233/2003 για την προστασία και αρωγή των θυµάτων που προέρχονατι
από τα εγκλήµατα της εµπορίας και εκµετάλλευσης ανθρώπων.
Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31, 9 Φεβρουαρίου 2004) «Μέτρα για την αντιµετώπιση της
ανεργίας και άλλες διατάξεις» αφορά στα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας
και την αύξηση της απασχόλησης.
Ν. 3232/04 (ΦΕΚ:48/Α/12-2-04) Θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις.
Ν. 3250/04 (ΦΕΚ 124/Α/07-07/2004) «Μερική απασχόληση στο ∆ηµόσιο στους
ΟΤΑ και στα ΝΠ∆∆». Σηµειώνεται ότι ο παρών Νόµος αντικαθιστά το Ν. 3174/2003 (
ΦΕΚ 205 Α/28-08-2003) «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού
χαρακτήρα» διευρύνοντας και αναβαθµίζοντας τη λειτουργία του.

Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), µε τις οποίες
βελτιώνεται η νοµοθεσία που ισχύει για τους/τις υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα και
αφορά στην ισότητα στις εργασιακές σχέσεις, στις διευκολύνσεις των εργαζοµένων
µε οικογενειακές υποχρεώσεις (γονικές άδειες, άδειες µητρότητας κ.λπ.). Σηµαντική
σε θέµατα ισότητας ευκαιριών στην Ελλάδα θεωρείται η Εθνική Γενική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας του 1993.

Νοµοθετήµατα: Απόφαση Υπουργού Εργασίας 31699 – 1999, ΦΕΚ 423
19930614 (Τέθηκε σε ισχύ: 14/6/1993), Τίτλος: Ίδρυση Πειραµατικού Ινστιτούτου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΠΙΕΚΑ). Το κείµενο της απόφασης
αυτής έπαψε να ισχύει µετά την υπ’ αριθ. 33347/1996, η οποία στη συνέχεια και αυτή
αντικαταστάθηκε µε τη Υ.Α. Εργ. ΚΑ. 33244/1997 (ΦΕΚ 109/Β/18.2.1997) µε την
οποία το ΠΙΕΚΑ ανασυντάχθηκε και µετονοµάστηκε σε «Εθνικό Παρατηρητήριο
Απασχόλησης». Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2874/2000 (Α’
286/29.12.2000), το «Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης» που ιδρύθηκε µε το Ν.
2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α΄) καταργείται ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και συγχωνεύεται
µε το «Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ)» που ιδρύθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄) και του άρθρου 14 του Ν. 2434/1996
(ΦΕΚ 188 Α΄) µε την παρούσα απόφαση.

96

