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Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με θέμα «Γυναίκες ανάμεσα στην εργασία και 

την οικογένεια στην Ελλάδα της κρίσης» 

Σειρά βιβλίων στα οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας με θέμα «Γυναίκες 

ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια στην Ελλάδα της κρίσης» παρουσίασαν τo ΚΜΟΠ - 

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ και ο 

Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας σε εκδήλωση την Τρίτη 24 Απριλίου στο Πνευματικό 

Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.  

Η έρευνα υλοποιήθηκε με στόχο να αξιολογηθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες των γυναικών 
αλλά και να προσδιοριστεί πώς βιώνουν την εναρμόνιση της επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής οι γυναίκες στην Ελλάδα, σε περίοδο οικονομικής  κρίσης. 
 
Τις εκδόσεις παρουσίασαν η κα. Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Πρόνοιας και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων και η κα. Παναγιώτα Πετρόγλου, Δικηγόρος, μέλος 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου νομικών εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων και τη μη 

διάκριση, οι οποίες σχολίασαν παράλληλα τα βασικά ευρήματα της έρευνας.  

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η κα. Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, η 

Δρ. Αντωνία Τορρένς, Πρόεδρος του ΚΜΟΠ, ο  Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής, Πρόεδρος του ΕΚΚΕ 

και η  κα. Ειρήνη Φερέτη, Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.  

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Δρ. Λάουρα Αλιπράντη-Μαράτου, Κοινωνιολόγος, 

Εμπειρογνώμων EIGE.  

Στο πλαίσιο του έργου εκδόθηκαν τα εξής βιβλία (5)  με  τα  πορίσματα των  ερευνών: 

1.  (Αν) ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής.   ΚΜΟΠ,   Επιμέλεια Αλιπράντη-
Μαράτου Λάουρα, Κατσής Αθανάσιος, Παπαδημητρίου Πύρρος 

2. Work-Life (Im) balance.  KMOP,  Edited by Laura Alipranti-Maratou, Athanasios Katsis, 
Pyrros Papadimitriou 

3. Γυναίκες στα νομικά επαγγέλματα την εποχή της κρίσης. Ανάμεσα στην εργασία και 
την οικογένεια.  EKKE,Επιμέλεια   Ιωάννα Τσίγκανου, Μαρία Θανοπούλου 

4. Γυναίκες ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια εν μέσω κρίσης.   ΕΚΚΕ,  Επιμέλεια 
Μαρία Θανοπούλου, Ιωάννα Τσίγκανου 

5. Gender in Science without Numbers. From academia to work-life balance.  EKKE,     
Maria Thanopoulou, Joanna Tsiganou ,Editors  

 

Όποιος-α  ενδιαφέρεται να παραλάβει κάποιο  αντίτυπο   από τα   βιβλία  μπορεί να απευθύνεται  

στο ΚΜΟΠ  (kmop@kmop.gr,  210 3637547 για τα βιβλία 1 και 2)  και στο Τμήμα Εκδόσεων του 

ΕΚΚΕ (grsr@ekke.gr, 210 7491705 για τα βιβλία, 3, 4, 5). 

http://www.kmop.gr/
http://www.kmop.gr/
https://www.ekke.gr/
http://leagueforwomenrights.gr/
mailto:kmop@kmop.gr
mailto:grsr@ekke.gr


 

 

Μερικά στοιχεία για την έρευνα 

Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο 

πλαίσιο των αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα» με τη 

χρηματοδότηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), και 

περιελάβανε συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων καθώς και εμπειρικές 

διερευνήσεις. Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΚΜΟΠ σε τυχαίο δείγμα 

περισσότερων των 1.000 εργαζόμενων γυναικών σε όλη την Ελλάδα, ενώ η ποιοτική έρευνα που 

διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα του ΕΚΚΕ περιελάβανε 11 μελέτες περιπτώσεων από 11 

διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες γυναικών. Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της 

Γυναίκας συνέβαλε στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. 

 



 

 

 

 


