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1. Στόχος της Έρευνας 
H HumanRights360 συμμετέχει στο Έργο «SHARE: Προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και 

οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών» το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

(Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον Οργανισμό επαγγελματικής ενδυνάμωσης των 

γυναικών Women on Top, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 

(2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είτε να βρείτε στη σελίδα του έργου 

(https://share.isotita.gr/).  

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η HumanRights360 θα αξιολογηθεί  ως προς τη συμφιλίωση της οικογενειακής με 

την επαγγελματική ζωή & την προώθηση της ισότητας των φύλων. Με την εφαρμογή της ορισμένης από το Έργο 

μεθοδολογίας, τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή Σχεδίου Ισότητας, προσαρμοσμένου στις ανάγκες 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οργάνωσης και των εργαζομένων της. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας 

θα πιστοποιηθεί επίσης, με την απονομή Σήματος Ισότητας.   

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα που εκπροσωπεί την HumanRights360 στο έργο, εκπόνησε έρευνα με ερωτηματολόγιο 

μεταξύ των εργαζομένων, προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η υφιστάμενη κατάσταση εντός της 

HumanRights360 και να καταγραφούν οι ανάγκες και οι προτάσεις των εργαζομένων σχετικά με θέματα ισότητας 

φύλων και συμφιλίωσης επαγγελματικής με την προσωπική και οικογενειακή ζωή.  Η έρευνα ήταν ανώνυμη και τα 

συμπεράσματά της θα αξιοποιηθούν για την χάραξη σχετικών εσωτερικών πολιτικών και της ανάπτυξης του Σχεδίου 

Ισότητας.   

2. Μεθοδολογία  
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου της HR360 έπειτα από την ολοκλήρωση της 

επιμόρφωσης που έγινε από την οργάνωση Women on Top τον Απρίλιο 2021. Παρόλο που σε τέτοια μεγέθη 

πληθυσμού οι ποιοτικές μέθοδοι (πχ. συνεντεύξεις, ομάδες εστιασμένης συζήτησης) κρίνονται καταλληλότερες, η 

ομάδα έργου αποφάσισε την δημιουργία ερωτηματολογίου για να καταστεί εφικτό να καταγραφούν ελεύθερα και 

ανώνυμα όλες οι απόψεις. H συλλογή των δεδομένων έγινε από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου 2021 και στην 

έρευνα συμμετείχαν 19 από τους συνολικά 25 εργαζόμενους/ες εκ*-/94+ των οποίων 13 ήταν γυναίκες (από τις 

συνολικά 18) και 6 άνδρες (από τους 7 συνολικά).  Δεδομένου του μικρού πληθυσμού της έρευνας κατά την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα αποφευχθεί η ποσοστιαία κατανομή μιας και απαιτείται μέγεθος δείγματος 

n=>100 για να υπάρχει στατιστική εγκυρότητα. 

3. Αποτελέσματα  

3.1 Προφίλ Δείγματος 
Η πλειονότητα των αποκρινόμενων στην έρευνα είναι άτομα ηλικίας 30 έως 50 ετών (15 άτομα) και η επόμενη 

πολυπληθέστερη κατηγορία είναι οι γυναίκες που ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία (13 άτομα).  

Εκτιμάται ότι το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από ολους/ες τις/τους εργαζόμενους/ες, επαγγελματίες πεδίου 

πρώτης γραμμής (4 άνδρες και 6 γυναίκες) κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην ανατροφοδότηση στην 

οποία στοχεύει η έρευνα. Επίσης συμμετείχαν οι συνιδρυτές της HR360, διαχειριστές έργων, διοικητικό προσωπικό 

και άλλης ειδικότητας προσωπικό (επικοινωνία και M&E).  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των εργαζόμενων βάσει φύλου και ειδικότητας βάσει 

εκπαίδευσης όπου διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη ομάδα εργαζόμενων ειδικεύεται στην «Οργάνωση & Διοίκηση 

https://share.isotita.gr/
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Επιχειρήσεων, Νομικές Επιστήμες» και αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες. Η πλειονότητα των αποκριθέντων 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  

 

Πίνακας 1 : Κατανομή εργαζόμενων/αποκρινόμενων με βάση την ειδικότητα   

Ειδικότητα με βάση την εκπαίδευση1 Άνδρας Γυναίκα  Σύνολο 

Γενικά Προγράμματα & Προσόντα 1 0 1 

Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 1 2 

Εκπαίδευση 0 1 1 

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικές Επιστήμες 0 8 8 

Κοινωνικές Επιστήμες & Επικοινωνία 3 3 6 

Επιστήμες Υγείας & Πρόνοιας 2 0 2 

Επιστήμες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 0 1 1 

 

Η πλειονότητα των εργαζόμενων που συμμετείχαν βρίσκονται σε κατάσταση συμβίωσης είτε έγγαμης είτε άγαμης 

(10 στους 19)  ενώ η επόμενη μεγαλύτερη κατηγορία με βάση την οικογενειακή κατάσταση είναι αυτή των 

ελεύθερων γυναικών χωρίς να διακρίνεται κάποια τάση με βάση την ηλικία (και λόγω του μικρού δείγματος).  

Τέλος, μια μικρή αναλογία αποκρινόμενων (5 από τους 19 συμμετέχοντες) είναι γονείς παιδιών διαφόρων ηλικιών 

από την βρέφη έως ενήλικα ενώ 2 εργαζόμενοι/ες έχουν άλλα προστατευόμενα μέλη (πχ. μητέρα). 

Γράφημα  1 : Κατανομή δείγματος ανα φύλο και οικογενειακή/προσωπική κατάσταση 

 

 
1 UOE Manual on concepts, definitions and classifications. 

1 2

3

1

6

1

4

Άνδρας

Γυναίκα 

Διαζευγμένος/η ή σε διάσταση Έγγαμος/η ή Σύμφωνο συμβίωσης

Ελεύθερος/η Σε σχέση

https://circabc.europa.eu/w/browse/9a687a2c-b8a9-4ccb-8c15-67e07099c35f
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3.2 Ισότιμη Μεταχείριση και Διακρίσεις  
Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν ότι υπάρχει ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα όργανα 

λήψης αποφάσεων (πχ. ολομέλειες, συντονιστικές συναντήσεις κλπ.)  μεταξύ εργαζόμενων στην HR360 και σχεδόν 

όλοι ότι υπάρχει ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων στην καθημερινότητα γενικότερα, 

με ένα πολύ μικρό αριθμό να δηλώνει άγνοια (Δ/Α). Κάποια ακόμη ικανοποιητικά ευρήματα είναι ότι όλοι/ες οι 

συμμετέχοντες συμφώνησαν στα παρακάτω:  

❖ Η HR360 αποτελεί ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι ανοικτό στη διαφορετικότητα μεταξύ των 

εργαζόμενων καθώς  

❖ απουσιάζει ο καταμερισμός εργασιών βάσει φύλου.  

❖ HR360 δεν έχει διαφορετικές επαγγελματικές προσδοκίες με βάση το φύλο του εργαζομένου/της 

εργαζόμενης; 

Ωστόσο, περεταίρω ερμηνεία χρήζει το γεγονός ότι ένα μικρό 

ποσοστό συμμετεχόντων γυναικών αναφέρει ότι υπάρχει «κάτι 

σαν γυναικεία κουλτούρα» στο εργασιακό περιβάλλον της 

HumanRights360 (2 στις 13), και ότι ένα αντίστοιχο ποσοστό 

ανδρών αναφέρει ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα 

αξιών/αρχών βάσει φύλου στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης 

στη HR360. Τέλος, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι μικρό 

μέρος των εργαζόμενων ανέφεραν ότι το θέμα της 

σεξουαλικότητας και του σεξουαλικού προσανατολισμού 

αποτελεί σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο της συνεργασίας τους 

με τη HR360 και ακόμη ένα άλλο μέρος ότι δεν είναι σιγουροι/ες. 

Αυτό το εύρημα αποτελεί οπωσδήποτε είναι ένα πεδίο 

περεταίρω διερεύνησης από την Ομάδα Έργου του Share 

προκειμένου να κατανοήσει πως αυτό βιώνεται από τους 

εργαζόμενους και τις εργαζόμενες και να διερευνήσει αν η στάση 

αυτή σηματοδοτεί μια έμμεση διατύπωση ύπαρξης άτυπων μορφών διακρίσεων βάσει σεξουαλικού 

προσανατολισμού και αν αυτό ισχύει, να γίνει κατανοητό από που προέρχεται (πχ συναδέλφους, διοίκηση κλπ) 

ώστε να υπάρξουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.  

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα προκύπτει από το ερώτημα που 

τέθηκε σε σχέση την ύπαρξη μισθολογικών διαφορών βάσει 

φύλου, όπου σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων απάντησαν 

είτε ότι δε γνωρίζουν είτε ότι δεν είναι σίγουρα (6 άτομα). Αυτό 

υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ενημέρωση των 

εργαζόμενων αναφορικά με την ύπαρξη και εφαρμογή 

μισθολογικής κλίμακας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των 

εργαζόμενων αναφέρουν ότι δεν εντοπίζουν μισθολογικές 

διαφορές βάσει φύλου.  

Επίσης η ανατροφοδότηση που δόθηκε μέσω της έρευνας σχετικά 

με τις επιδόσεις που επιβραβεύονται και οδηγούν σε προαγωγή 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι έννοιες που αναφέρθηκαν παρουσιάζονται ανά φύλο.  Κοινές επιδόσεις 

Γράφημα  2 : Το θέμα της σεξουαλικότητας και 
του σεξουαλικού προσανατολισμού αποτελεί 
σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο της συνεργασίας 
σας με τη HR360; 

  

Γράφημα  3 : Εντοπίζετε διαφορές κατά φύλο 

στις οικονομικές απολαβές των εργαζομένων; 

  

21%

11%

68%

Δ/Α Ίσως, δεν είμαι σίγουρος/η Όχι

Δ/Α
5%

Ίσως, δεν 
είμαι 

σίγουρος
/η

11%
Ναι
16%

Όχι
68%
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που αναφέρθηκαν τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες εργαζόμενες, είναι η αξιοπιστία, το ομαδικό 

πνεύμα, η αποτελεσματικότητα, ο επαγγελματισμός, η εργατικότητα, η συνέπεια και η ανάδειξη των αξιών/αρχών 

της HR360.  Επιδόσεις που αναφέρθηκαν μόνο από άνδρες εργαζόμενους είναι : η σταθερότητα, η ευελιξία, η 

οργάνωση, η εμπιστοσύνη και η εμπειρία ενώ από γυναίκες εργαζόμενες αναφέρθηκαν: ο σεβασμός σε 

συναδέλφους, η συμμετοχή σε σχεδίαση νέων προγραμμάτων και δράσεων, η υπευθυνότητα, η προσπάθεια, η 

ανάληψη διευρυμένων καθηκόντων η εντιμότητα, δημιουργικότητα, και θετική ανατροφοδότηση από συνεργάτες 

(εσωτερικούς και εξωτερικούς).   

Πίνακας 2 : Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι επιδόσεις που επιβραβεύονται και ποιες πιστεύετε ότι οδηγούν/θα 

οδηγούσαν σε προαγωγή;  

Επιδόσεις που αναφέρθηκαν  Άνδρας Γυναίκα 

Σταθερότητα Χ  

Ευελιξία  Χ  

Οργάνωση Χ  

Πρωτοβουλίες Χ  

Εμπιστοσυνη Χ  

Εμπειρια Χ  

Ανάδειξη συνεργασιών Χ  

Αξιοπιστία Χ Χ 

Ομαδικο Πνευμα Χ Χ 

Αποτελεσματικότητα Χ Χ 

Επαγγελματισμός Χ Χ 

Εργατικότητα Χ Χ 

Συνέπεια Χ Χ 

Ανάδειξη των αξιών/αρχών της HR360/ τήρηση των 
κανόνων δεοντολογίας 

Χ Χ 

Σεβασμός σε συναδέλφους  Χ 

Οι συμμετοχή σε σχεδίαση νέων προγραμμάτων και 
δράσεων 

 Χ 

Υπευθυνότητα  Χ 

Προσπάθεια  Χ 

Ανάληψη διευρυμένων καθηκόντων  Χ 

Άλλα : Ισχυρό Ηθικό- εργασιακό- πλαίσιο, εντιμότητα, 
δημιουργικότητα, θετική ανατροφοδότηση από 
συνεργάτες (Εσωτερικούς και εξωτερικούς 

 Χ 

Δεν γνωρίζω   Χ 

 

«Θεωρητικά, η συνέπεια στην επαρκή κάλυψη όλων των επαγγελματικών υποχρεώσεων και καθηκόντων, όπως 

αυτές ορίζονται από την σύμβαση εργασίας, θα έπρεπε επιβραβεύονται. Επιπλέον, η επιτυχής προαγωγή και 

γενικότερη υπεράσπιση και ανάδειξη των αξιών/αρχών της» άνδρας εργαζόμενος της HumanRights360 

«Δεν είναι σαφές ωστόσο δε φαίνεται να σχετίζεται με το φύλο», γυναίκα εργαζόμενη στην HumanRights360 
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Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της η «HumanRights360, αποδοκιμάζει έντονα και δεν θα ανεχθεί 

οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης προς και από οποιονδήποτε εργαζόμενο, σύμβουλο ή οποιοδήποτε 

άτομο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, προϊσταμένων, συνεργατών, επισκεπτών, ή ατόμων δεχόμενων 

παραχώρηση ή χορηγία από την οργάνωση». Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα αυτή η 

αρχή φαίνεται να τηρείται μιας και το σύνολο των εργαζόμενων δήλωσαν ότι δεν έχουν υπάρξει περιπτώσεις 

σεξουαλικής παρενόχλησης στην τωρινή τους  εργασία.  Ωστόσο, φαίνεται να έχει υπάρξει περιστατικό διάκρισης 

(πχ. βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας) σε στέλεχος της οργάνωσης προερχόμενο από 

συνεργάτη εκτός της HumanRights360. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμού ανατροφοδότησης και 

ανεξάρτητου και εξειδικευμένου ατόμου ή μηχανισμού αναφοράς και αντιμετώπισης αντίστοιχων περιστατικών. 

3.3 Συμφιλίωση Επαγγελματικής με την Προσωπική και οικογενειακή ζωή 
Η έρευνα μας έδειξε ότι όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες στην HR360 θεωρούν την συμφιλίωση της επαγγελματικής με 

την προσωπική ζωή σημαντική. Στο ερώτημα, αν στην πράξη και στην καθημερινότητα τους,  έχει επιτευχθεί η 

συμφιλίωση μεταξύ των δυο, παρατηρούμε σε σχέση με το δείγμα μας, ότι υπάρχει μια τάση εναρμόνισης.  Μόνο 

δυο συμμετέχουσες απάντησαν  «Πάρα πολύ», οι έντεκα απάντησαν «Πολύ» και έξι «ούτε λίγο ούτε πολύ».  

Σε σχέση με το ερώτημα για το αν η HR360 ως εργοδότης είναι υποστηρικτικός στην προσπάθεια του να υποστηρίξει 

τους εργαζομένους του να εξισορροπήσουν την επαγγελματική με την προσωπική τους ζωή, οι περισσότεροι 

απάντησα «πάρα πολύ» ενώ μόνο τέσσερις απάντησαν «ούτε λίγο ούτε πολύ».   

Γράφημα  4 : Σε μια κλίμακα από 1-5 όπου 1= καθόλου και 5= πάρα πολύ παρακαλούμε βαθμολογήστε κάθε μια 

από τις παρακάτω προτάσεις 
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HR360 ως εργοδότης είναι υποστηρικτικός στην 
προσπάθεια σας ως εργαζόμενο/η να εξισορροπήσετε 

την επαγγελματική με την προσωπική σας ζωή.

Οι προσωπικές (ή και οικογενειακές) υποχρεώσεις σας 
περιορίζουν την  επαγγελματική σας εξέλιξη, εντός του 

οργανισμού. 

Η εξέλιξη σας εντός του οργανισμού περιορίζεται λόγω 
του φύλου σας ή άλλων χαρακτηριστικών (ηλικία κλπ.)

Στην καθημερινότητα σας υπάρχει συμφιλίωση 
επαγγελματικής οικογενειακής ζωής.

Η συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής είναι για εσάς σημαντική.

Καθόλου Λίγο Ούτε λίγο Ούτε πολύ Πολύ Πάρα Πολύ
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Παρά το γεγονός, ότι αναγνωρίζεται από τους εργαζομένους/ες (16 από τους 19 συμμετέχοντες) ότι η εταιρεία έχει 

ήδη λάβει μέτρα συμφιλίωσης, με τα πιο σημαντικά παραδείγματα να αναδεικνύονται η τήρηση του ωραρίου, η 

εναρμόνιση με την εργατική νομοθεσία και την ευελιξία/κατανόηση, στο ερώτημα αν θα πρέπει να παρθούν 

περισσότερα μέτρα συμφιλίωσης το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν ισο-μοιρασμένo, με τους δέκα να απαντάνε θετικά 

και οι εννιά ότι δεν χρειάζεται. 

Ενθαρρυντικό είναι βέβαια το γεγονός ότι η οικογενειακή κατάσταση δεν είναι ένας παράγοντας, με βάση τις 

απαντήσεις που δόθηκαν, περιοριστικός προς την ανέλιξη κάποιου/ας εργαζομένου/μένης, όπως και το φύλο ή 

άλλα χαρακτηριστικά λόγω χάρη η ηλικία. 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι παράγοντες που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες ότι 

δυσκολεύουν την συμφιλίωση επαγγελματικής με την προσωπική και την οικογενειακή ζωή, με κυριότερους τις 

αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις και το άγχος. Η τηλεργασία αναφέρθηκε ως ένας παράγοντας που λειτουργεί 

για άλλους επιβαρυντικά και για άλλος συμφιλιωτικά.  

Πίνακας 3 : Παράγοντες που δυσκολεύουν τη συμφιλίωση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή 

 Άνδρας Γυναίκα 

Άγχος και Πίεση πεδίου  Χ Χ 

Τηλεργασία λόγω των συνθηκών Χ Χ 

Άγχος και αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις Χ  

(Γενικότερα όχι στην HR360) Απαιτήσεις για Εργασία Εκτός Ωραρίου, όχι 
προβλεπόμενες άδειες  

Χ  

Δύσκολα ωράρια με διαδικτυακές συναντήσεις. Χ  

Πανδημία Κορωνοιού, έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν λόγω  ύπαρξης τέκνου 
μικρής ηλικίας 

Χ  

Υπερωριακή εργασία, μη χορήγηση αδειών, έλλειψη συνέπειας ως προς τη 
μισθοδοσία   (Γενικότερα όχι στην HR360) 

 Χ 

Φόρτος εργασίας, μη σταθερά ωράρια  Χ 

Φύση δουλείας στο πεδίο - απορροφά σημαντικό ποσοστό σωματικής/ψυχικής 
ενέργειας Απόσταση κατοικίας - χώρου εργασίας 

 Χ 

Κατά καιρούς ανάγκη ανταπόκρισης σε απαιτήσεις στόχων εκτός ωραρίου και 
σαββατοκύριακο  

 Χ 

Ρύθμιση αδειών ανάλογα με τις ανάγκες ομάδας  Χ 

 

«Στις τρέχουσες συνθήκες με την εφαρμογή της τηλεργασίας τα πράγματα είναι πολύ καλυτέρα ως προς την 

εξισορρόπηση. Πριν την τηλεργασία, δυσκολεύαν οι ώρες παρουσίας που απαιτούνταν στο γραφείο» Εργαζόμενη 

μητέρα HR360. 

«Τελειώνουμε στο ωράριο εργασίας, δεν εργαζόμαστε μετά την λήξη, ευελιξία», Γυναίκα Εργαζόμενη πεδίου HR360 

«Νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν διευκολύνει τη χρήση του ευέλικτου ωραρίου και λοιπόν παροχών αδείας από τους 

εργαζόμενους/ες με αποδοχές. Οι εργασιακές απαιτήσεις επίσης, δυσκολεύουν και εξουθενώνουν τους 

εργαζόμενους/ες να εκπληρώσει τα οικογενειακά / γονεϊκά τους καθήκοντα  και με την έλλειψη  χρόνου για την 

προσωπική ζωή. Η ανασφάλεια που δημιουργεί η οικονομική κρίση και τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας» 

Εργαζόμενη μητέρα HR360. 
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Σε σχέση με το πως οι εργαζόμενοι της οργάνωσης, αξιολογούν ότι υπάρχει συμφιλίωση εργασιακής και 

προσωπικής/οικογενειακής  ζωής στους άλλους οργανωτικούς τομείς (Δημόσιο, Ιδιωτικό, Κοινωνία των πολιτών), 

όπως φαίνεται βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα, κανένας/ καμία συμμετέχον/ -ουσα δεν πιστεύει ότι υπάρχει 

συμφιλίωση, επαγγελματικής με προσωπικής ζωής στον ιδιωτικό τομέα. Στον δημόσιο η πλειονότητα θεωρεί ότι 

«εν μέρει» υπάρχει συμφιλίωση, και το ίδιο ισχύει και για την Κοινωνία των Πολιτών. Ωστόσο, κάποιοι εργαζόμενοι 

πιστεύουν ότι στον κλάδο της ΚτΠ υπάρχει συμφιλίωση μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.  

Γράφημα  5 : Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχει κουλτούρα συμφιλίωσης εργασιακής - προσωπικής ζωής στην 

αγορά εργασίας ; 

 

Ένα ακόμη ερώτημα που τέθηκε στους εργαζόμενους/ες ήταν αν γνωρίζουν επαρκώς τα εργασιακά τους 

δικαιώματα. Επί του συνόλου, 8 απάντησαν «εν μέρει», εννιά ναι, εκ των οποίων οι εφτά ήταν γυναίκες και 2 οι 

άντρες, ενώ 2 γυναίκες εργαζόμενες απάντησαν όχι.   

Πίνακας 4 : Θεωρείτε ότι γνωρίζετε επαρκώς τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν από την ελληνική 
νομοθεσία; 

 
Άνδρας Γυναίκα  # Αποκρισεων % επι του δειγματος 

 
# Αποκρισεων % επι του δειγματος # Αποκρισεων % επι του δειγματος 

Εν μέρει 4 21% 4 21% 8 42% 

Ναι 2 11% 7 37% 9 47% 

Όχι 
 

0% 2 11% 2 11% 

Grand Total 6 32% 13 68% 19 100% 
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Στον κλάδο των οργανώσεων της 
KτΠ

στον ΔΗΜΟΣΙΟ τομέα; στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα;

Ναι Εν μέρει Όχι
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3.4 Προτάσεις Πολιτικής Ισότητας των φύλων και συμφιλίωσης επαγγελματικής με την 

προσωπική ζωή 
Η έρευνα αναδεικνύει ότι η HR360 εφαρμόζει πληθώρα πρακτικών που διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων στον 

εργασιακό χώρο, παρά το γεγονός ότι το γενικότερο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν υποστηρίζει 

πάντα μια κουλτούρα ισότητας βάση φύλου και συμφιλίωσης. Η απουσία διακρίσεων βάσει φύλου στην 

HumanRights360 καταδεικνύεται και από τα παρακάτω ευρήματα.  

Με βάση τις απαντήσεις των εργαζόμενων η HR360 φαίνεται να εφαρμόζει επαρκή μέτρα πρόληψης κατά των 

διακρίσεων βάσει φύλου μεταξύ των εργαζομένων αφού οι περισσότεροι/ες εργαζόμενοι/ες (δεκαπέντε στους 

δεκαεννιά)  απάντησαν θετικά στην σχετική ερώτηση.  Επίσης, στην ερώτηση εάν θα μπορούσε η HumanRights360 

να εφαρμόσει περισσότερες πρακτικές για να διασφαλίσει την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο, 

δεκατέσσερις από τους δεκαεννέα εργαζομένους που συμμετείχαν στην έρευνα, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, 

απάντησαν ότι η HR360 δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει περισσότερες πρακτικές για την διασφάλιση της ισότητας 

των φύλων στον εργασιακό (η ισότητα βάσει φύλου είναι ήδη διασφαλισμένη).  

Ωστόσο, ενώ ένα άλλο μέρος των εργαζόμενων ανέδειξε την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας των υφιστάμενων 

πολιτικών μιας και δε γνώριζαν κάτι γύρω από την εφαρμογή μέτρων ενώ, ενδιαφέρουσες προτάσεις 

διατυπωθήκαν από όπως για παράδειγμα τα παρακάτω:  

 

Άλλες προτάσεις που διατυπώθηκαν είναι οι παρακάτω :   

❖ Εργασία από απόσταση για συμφιλίωση εργασίας-προσωπικής ζωής.  

❖ Ενημέρωση εργαζομένων για τις πολιτικές μας και βελτίωση αυτών 

❖ Ενημερωτικά σεμινάρια όλων των εργαζομένων/Εκπαιδεύσεις σε αυτό τον τομέα 

❖ Μεταφορά καλών πρακτικών από το εξωτερικό. 

❖ Ημέρες που μπορούν οι γονείς να φέρουν τα παιδιά στο γραφείο (πχ τις σχολικές αργίες)   

❖ Άδεια με αποδοχές λόγω ασθένειας τέκνου (πχ μέχρι 3 ημέρες το έτος για κάθε παιδί)   

Σε σχέση με την συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή η συντριπτική πλειονότητα των 

εργαζόμενων ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή  υπάρχουν πρακτικές που συμβάλουν στην συμφιλίωση της 

επαγγελματικής με την προσωπική σας ζωή αλλά ένα επίσης σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων, κυρίως γυναίκες 

εργαζόμενες (10 στις 13 σε σχέση με 2 στους 6 άνδρες) ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

περισσότερες πρακτικές για να διασφαλιστεί η συμφιλίωση επαγγελματικής με την προσωπική ζωή. Ο παρακάτω 

πίνακας συγκεντρώνει τις υφιστάμενες πρακτικές που αναφέρθηκαν από τους/τις εργαζόμενες ως  βοηθητικές ανα 

φύλο.  

 

«Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ώστε να εξασφαλιστεί η ισότητα εντός του οργανισμού. Για 

παράδειγμα, συγκεκριμένο πρόσωπο αναφοράς εντός της οργάνωσης, στο οποίο θα μπορεί να 

απευθυνθεί εμπιστευτικά συνάδελφος σε περίπτωση που θεωρεί ότι υφίσταται διάκριση», Γυναίκα 

εργαζόμενη HR360. 

«Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα αλλά μια γενικότερη κουλτούρα "μη-διάκρισης βάσει φύλου" που 

πρέπει να διατηρηθεί», Γυναίκα εργαζόμενη HR360. 
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 Πίνακας 5 : Παραδείγματα υφιστάμενων πρακτικών στη HR360 που βοηθούν τη συμφιλίωση  
Άνδρας Γυναίκα 

Τήρηση του ωραρίου και αποφυγή επικοινωνιών μετά το πέρας αυτού.  Χ Χ 

Η εξ αποστάσεως εργασία / Κατ'οίκον εργασία Χ Χ 

Γενικότερη ευελιξία (άδειες, κατανόηση ιδιαίτερων συνθηκών όταν 
προκύψουν κοκ) 

Χ Χ 

Εποπτεία, επικοινωνία με προϊστάμενους, δυνατότητα επικοινωνίας 
συναισθημάτων και επαγγελματικών αναγκών 

Χ Χ 

Γονική άδεια σε πατέρα 
 

Χ 

Πολιτική για ίσες αμοιβές ανεξάρτητα από φύλο ή καταγωγή, ίσες 
επαγγελματικές ευκαιρίες,   

 Χ 

Πάγια πολιτική για την ισόχρονη άδεια  Χ 

Επιπλέον μέρες άδειας  Χ 

Προσβασιμότητα διοίκησης, συχνή ακρόαση των αναγκών των εργαζομένων 
(και σε επίπεδο ομάδας),  

 X 

Ταχεία προσαρμογή στις υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες  X 

Ευελιξία στα ωράρια 
 

Χ 

Απόλυτη συνέπεια ως προς τη μισθοδοσία  
 

Χ 

Πλήρης συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία. 
 

Χ 

Η τήρηση του ωραρίου και η συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία αποτελούν για την πλειονότητα των 

εργαζόμενων τις σημαντικότερες πρακτικές που εφαρμόζει η HumanRights360 για τη συμφιλίωση της 

επαγγελματικής με την προσωπική ζωή (πέντε από τους συνολικά δεκατέσσερις εργαζόμενους που απάντησαν στην 

ερώτηση).  

Η τηλεργασία και η ευελιξία στα ωράρια είναι οι επόμενες δυο πιο 

συχνές πρακτικές που αναφέρθηκαν από τους εργαζόμενους (4 

στους 14 για κάθε μια από τις δύο πρακτικές). Σε σχέση με την 

τηλεργασία, αναφέρθηκε τόσο από εργαζόμενους γονείς όσο και 

από εργαζόμενους που δεν είναι γονείς. Η επόμενη πιο σημαντική 

πρακτική που συμβάλει εκτός των άλλων και στη συμφιλίωση, 

φαίνεται να είναι η κλινική εποπτεία (3 στους 14 εργαζόμενους) 

«Εποπτεία, επιπλέον μέρες άδειας, ευελιξία κ κατανόηση σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη προσωπική 

ανάγκη, αυστηρή τήρηση ωραρίου, προσβασιμότητα Διοίκησης, συχνή ακρόαση των αναγκών των εργαζομένων 

(και σε επίπεδο ομάδας), ταχεία προσαρμογή στις υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες», Γυναίκα Εργαζόμενη 

HR360 

• ευέλικτα ωράρια εργασίας  

• εγκαταστάσεις γραφείων με παιδικό σταθμό, 

• επίδομα παιδικού σταθμού/νηπιαγωγείου 

• δωρεάν κατασκηνώσεις,  

• εκπτώσεις σε θέατρα κ άλλα πολιτιστικά δρώμενα 

• Παιδικοί σταθμοί,  

• Χώροι θηλασμού  

«Η τηλεργασία είναι το πιο σημαντικό 

και επίσης η τήρηση της νομοθεσίας. 

Επίσης, υπάρχει κατανόηση όταν 

πρέπει κάποιος/α να φύγει νωρίτερα 

απο την εργασία του για προσωπικούς 

λόγους» , γυναίκα Εργαζόμενη HR360.   
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4. Συμπεράσματα και Προτάσεις  

❖ Σύμφωνα με τις/τους συμμετέχουσες/οντες υπάρχει ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα όργανα 

λήψης αποφάσεων μεταξύ εργαζόμενων στην HR360, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχει 

ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών και στη λήψη αποφάσεων στην καθημερινότητα γενικότερα.  

❖ Μόνο ένα μικρό ποσοστό γυναικών θεωρεί ότι υπάρχει «κάτι σαν γυναικεία κουλτούρα», ενώ ένα μικρό 

ποσοστό αντρών πιστεύει ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αξιών/αρχών βάσει φύλου στα διαφορετικά 

επίπεδα διοίκησης στη HR360.  

❖ Η HR360 αποτελεί ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι ανοικτό στη διαφορετικότητα μεταξύ των 

εργαζόμενων, ενώ απουσιάζει ο καταμερισμός εργασιών βάσει φύλου. Παρόλα αυτά, βαθύτερης ερμηνείας 

χρήζει το ότι σύμφωνα με κάποιες/ους συμμετέχουσες/οντες το ζήτημα του σεξουαλικού προσανατολισμού 

αποτελεί ή δεν είναι σαφές εάν αποτελεί σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη HR360.  

❖ Η HR360 δεν έχει διαφορετικές επαγγελματικές προσδοκίες με βάση το φύλο του εργαζομένου/της 

εργαζόμενης. 

❖ Σε σχέση με το μισθολογικό χάσμα βάσει φύλου, η πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν εντοπίζονται μισθολογικές 

διαφορές βάσει φύλου, παρόλα αυτά ένα αξιοσημείωτο ποσοστό συμμετεχουσών/όντων δε γνωρίζει ή δεν 

είναι σίγουρο για την ύπαρξη σχετικών μισθολογικών διαφορών βάσει φύλου.  

❖ Ως προς τις επιδόσεις που επιβραβεύονται και οδηγούν σε προαγωγή άνδρες και γυναίκες συμφώνησαν στην 

αξιοπιστία, το ομαδικό πνεύμα, την αποτελεσματικότητα, τον επαγγελματισμό, την εργατικότητα, τη συνέπεια 

και την ανάδειξη των αξιών/αρχών της HR360, ενώ μόνο άνδρες εργαζόμενοι συμπεριέλαβαν  τη σταθερότητα, 

την ευελιξία, την οργάνωση, την εμπιστοσύνη και την εμπειρία και μόνο γυναίκες ανέφεραν το σεβασμό σε 

συναδέλφους, τη συμμετοχή σε σχεδίαση νέων προγραμμάτων και δράσεων, την υπευθυνότητα, την 

προσπάθεια, την ανάληψη διευρυμένων καθηκόντων, την εντιμότητα, τη δημιουργικότητα, και τη θετική 

ανατροφοδότηση από συνεργάτες. 

❖ Δεν έχουν υπάρξει περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της εργασίας στη HR360.  Παρόλα 

αυτά, αναφέρθηκε ένα περιστατικό διάκρισης σε εργαζόμενο προερχόμενο από συνεργάτη εκτός της 

Οργάνωσης.  

❖ Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή είναι σημαντική για το σύνολο των 

συμμετεχουσών/όντων.  

❖ Η συμφιλίωση έχει επιτευχθεί στην καθημερινότητα των εργαζομένων σε ικανοποιητικό βαθμό («πολύ») για 

την πλειοψηφία, παρόλα αυτά ένα σημαντικό ποσοστό (32%) θεωρεί ότι ακόμα δεν έχει επιτευχθεί η 

συμφιλίωση στη ζωή του πρακτικά «ούτε λίγο, ούτε πολύ».  

❖ Η HR360 ως εργοδότης είναι «πάρα πολύ» υποστηρικτική στην προσπάθεια των εργαζομένων να 

εξισορροπήσουν την επαγγελματική με την προσωπική τους ζωή, με ένα σημαντικό ποσοστό (21%) να θεωρεί 

ότι δεν είναι «ούτε λίγο ούτε πολύ».  

❖ Η τήρηση του ωραρίου, η εναρμόνιση με την εργατική νομοθεσία, η ευελιξία/κατανόηση σε περιπτώσεις 

ανάγκης, η τηλεργασία  και η εποπτεία αναδείχθηκαν στα κυριότερα παραδείγματα μέτρων συμφιλίωσης που 

τηρεί η HR360. Η οριακή πλειοψηφία των συμμετεχουσών/όντων θεωρεί ότι μπορεί να υιοθετηθούν και 

περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη της συμφιλίωσης.  

❖ Κύριοι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συμφιλίωση είναι οι αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις και το άγχος. 

❖ Η οικογενειακή κατάσταση, το φύλο και η ηλικία δεν αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για την 

επαγγελματική εξέλιξη στη HR360.  
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❖ Οι εργαζόμενοι αξιολογούν  ότι στον κλάδο που δραστηριοποιούνται η συμφιλίωση προσωπικής με την 

επαγγελματική ζωή είναι ευκολότερη σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα  και δυσκολότερη σε σχέση με τον 

δημόσιο τομέα.    

❖ Η οριακή πλειοψηφία των συμμετεχουσών/όντων δήλωσε ότι γνωρίζει μόνο «εν μέρει» ή δεν γνωρίζει 

επαρκώς τα εργασιακά του/της δικαιώματα.  

❖ Η HR360 φαίνεται να εφαρμόζει επαρκή μέτρα πρόληψης κατά των διακρίσεων βάσει φύλου. Σύμφωνα με την 

πλειοψηφία, η HR360 δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει περισσότερες πρακτικές για την διασφάλιση της 

ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο. Παρόλα αυτά, αναδείχθηκε η ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας των 

υφιστάμενων σχετικών πολιτικών/πρακτικών.   

 

Από τα συνολικά στοιχεία που συλλέχθηκαν η ομάδα έργου του Share καταλήγει στην περεταίρω σκέψη και 

επεξεργασία των παρακάτω προτάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο σχέδιο ισότητας:  

 

❖ Συλλογή επιπλέον στοιχείων ανώνυμα για την καλύτερη κατανόηση επί των σημείων  της έρευνας που 

προέκυψε ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και επαναξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

❖ Τακτική επανάληψη σχετικών ανώνυμων ερωτηματολογίων (π.χ. σε ετήσια βάση) και καθιέρωση μηχανισμού 

ανατροφοδότησης και αναφοράς, προκειμένου να συλλέγονται τακτικά στοιχεία σε ζητήματα που αφορούν τη 

συμφιλίωση, καθώς και σε ζητήματα διακρίσεων ή/και ορισμός ειδικώς καταρτισμένου προσώπου αναφοράς 

επιφορτισμένου με την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε ζητήματα προστασίας ή διακρίσεων. 

❖ Παροχή ενημέρωσης στις/στους εργαζόμενες/νους σχετικά με τη μισθολογική κλίμακα/πολιτική που 

ακολουθεί η HR360. 

❖ Γνωστοποίηση στις/ους εργαζόμενες/ους των κριτηρίων και των επιδόσεων που λαμβάνονται υπόψη από τη 

Διοίκηση για την αξιολόγηση προαγωγής. 

❖ Διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικά με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και τα εργασιακά δικαιώματα-

υποχρεώσεις  και τακτικές ενημερώσεις για τις όποιες τροποποιήσεις. 

 

Επιπλέον, η Ομάδα έργου θα αξιολογήσει το κατά πόσο θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σχέδιο ισότητας 

τις πρακτικές που προτάθηκαν από τους εργαζόμενους για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στον 

εργασιακό χώρο και τη συμφιλίωση επαγγελματικής – προσωπικής ζωής : 

❖ Ενημέρωση εργαζομένων για τις σχετικές υφιστάμενες πολιτικές και βελτίωση αυτών. 

❖ Διατήρηση τηλεργασίας ή μικτού μοντέλου και μετά τον Covid-19 

❖ Καθιέρωση ημερών που μπορούν οι γονείς να φέρουν τα παιδιά στο γραφείο (π.χ. τις σχολικές αργίες) 

❖ Άδεια με αποδοχές λόγω ασθένειας τέκνου (π.χ. μέχρι 3 ημέρες το έτος για κάθε παιδί) 

❖ Οικονομική ενίσχυση για γονείς (π.χ. για baby-sitter) όταν οι εργαζόμενοι γονείς πρέπει να ταξιδέψουν για 

επαγγελματικούς λόγους ή τους μήνες που τα σχολεία είναι κλειστά και δεν μπορούν να λάβουν ετήσια άδεια 

(αντί τηλεργασίας) 

❖ Κουπόνια super-market ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού (δηλαδή και για όσους δεν έχουν παιδιά) 

❖ Προγράμματα mentoring/coaching για όσους/ες χρειάζονται επαγγελματική ενδυνάμωση 

❖ Διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας 

❖ Ορισμός ατόμου αναφοράς εντός της οργάνωσης, στο οποίο θα μπορεί να απευθυνθεί εμπιστευτικά 

συνάδελφος σε περίπτωση που θεωρεί ότι υφίσταται διάκριση ή παρενόχληση 
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❖ Εκπαιδεύσεις/ επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο 

❖ Μεταφορά καλών πρακτικών από το εξωτερικό. 

❖ ευέλικτα ωράρια εργασίας  

❖ εγκαταστάσεις γραφείων με παιδικό σταθμό, 

❖ επίδομα παιδικού σταθμού/νηπιαγωγείου 

❖ δωρεάν κατασκηνώσεις,  

❖ εκπτώσεις σε θέατρα κ άλλα πολιτιστικά δρώμενα 

❖ Χώροι θηλασμού  

 

 

Χρήσιμο υλικό  

Μεθοδολογία απονομής σήματος Ισότητας SHARE σε επιχειρήσεις   

Νόμος 4808/2021 - ΦΕΚ 101/Α/19-6-2021 

https://share.isotita.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9C%CE%95%CE%98%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91_SHARE_update_%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_21_%CF%83%CF%87%CE%BF%CC%81%CE%BB%CE%B9%CE%B1.pdf
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/nomos-4808-2021-phek-101a-19-6-2021.html

