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₋ Γυναίκες/ Άνδρες διαφορετικοί (ορμονολογικά, οργανικά, 

νοσολογικά, ψυχολογικά κ.ά.)

₋ Γυναίκες: 40% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού (1,2 

δισεκατομμύρια στα 3 δισεκατομμύρια)

Εισαγωγή

Γυναίκες και ΑΥΕ

▪ Κίνδυνοι για άνδρες περισσότερο γνωστοί

Η πλειοψηφία των ερευνών έχει εκπονηθεί σε «επικίνδυνα» 
επαγγέλματα όπου κυριαρχούν οι άνδρες



Ζητήματα αναφορικά με το φύλο των εργαζόμενων 
και τις επιπτώσεις των κινδύνων: 

❖έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες; (έρευνες μόνο για άνδρες)

❖αντίκτυπος των βιολογικών παραγόντων στην 
αναπαραγωγική υγεία; (ελλιπείς έρευνες)

❖εργονομικός σχεδιασμός των χώρων εργασίας; (έρευνες 
μόνο για άνδρες)

❖αναγκαιότητα τηλεργασίας όταν τα παιδιά δεν έχουν 
σχολείο; (απόφαση εργοδότη)

Κενά

Γυναίκες και ΑΥΕ



❖Γιατί στις κατασκευές και τα ορυχεία π.χ. δε 
βρίσκουμε ικανό αριθμό γυναικών;

❖ Πόσο εφικτή είναι η αλλαγή του παραδοσιακού 
μοντέλου: «ο άνδρας να εργάζεται στη δουλειά ενώ 
η γυναίκα να εργάζεται στη δουλειά και στο σπίτι»;

Άλλα σημεία προβληματισμού

Γυναίκες και ΑΥΕ



Σήμερα οι γυναίκες:

- Εργάζονται σε συγκεκριμένους «γυναικείους» τομείς (εστίαση, 
προσωπική φροντίδα κ.ά.)

- Προσπαθούν να εξισορροπήσουν τις ευθύνες του στην 
εργασία και στο σπίτι (όχι πάντα με επιτυχία) και συνήθως 
νοιώθουν ανεπαρκής και στους δύο ρόλους τους.

- Υποεκπροσωπούνται σε υψηλές θέσεις (λήψεων αποφάσεων)

- Έχουν φόρτο εργασίας και κινδύνους που σχετίζονται με το 
άγχος στην εργασία, ζητήματα τα οποία συχνά υποτιμούνται

Τι συμβαίνει σήμερα;

Γυναίκες και ΑΥΕ
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Τι συμβαίνει σήμερα; (2)

Γυναίκες και ΑΥΕ



Σήμερα οι γυναίκες:

- Βρίσκονται σε εργασία η οποία εσφαλμένα θεωρείται ότι είναι 
ασφαλής κι εύκολη.

- Χρησιμοποιούν ΜΑΠ τα οποία δεν καλύπτουν τις ιδιαίτερες  
ανάγκες του σωματότυπού τους.

- Προσπαθούν να βρουν λύσεις οκτάωρης φροντίδας-
απασχόλησης για τα παιδιά τους, όταν δεν λειτουργούν τα 
σχολεία.

Τι συμβαίνει σήμερα; (3)

Γυναίκες και ΑΥΕ



Από έρευνες του National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH) προέκυψε:

▪ Μυοσκελετικά προβλήματα: 52% σε γυναίκες έναντι του 45% 
σε άνδρες

▪ Οι ασθένειες (διαταραχές μυών/ οστών, κατάθλιψη,
εξουθένωση) που οφείλονται στο εργασιακό άγχος είναι 
διπλάσιες στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. 

▪ To 2011 πάνω από το 70% των μητέρων με παιδιά ηλικίας κάτω 
των 18 ετών ανήκαν στο εργατικό δυναμικό.

▪ Οι γυναίκες σε μη «παραδοσιακά» επαγγέλματα δεν διαθέτουν 
τα κατάλληλα ΜΑΠ (τα οποία είναι σχεδιασμένα για άνδρες 
μεσαίου μεγέθους)

Women's Safety and Health Issues At Work

Γυναίκες και ΑΥΕ
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……και μετά ήρθε η πανδημία Covid-19…………

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO):

▪ η γυναικεία εργασία παγκοσμίως μειώθηκε κατά 4,2% το 2020 
ενώ η αντίστοιχη εργασία των ανδρών κατά 3%

Γυναικεία Εργασία - COVID-19

Γυναίκες και ΑΥΕ

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/impact-of-covid-on-women/_jcr_content/root/responsivegrid_380572564/advanced_image.coreimg.95.800.jpeg/1643277918341/164912-figure1.jpeg
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Γυναικεία Εργασία - COVID-19 (2)

•Οι ώρες εργασίας των γυναικών μειώθηκαν περισσότερο από 
εκείνες των ανδρών στην Ευρώπη. (με διαφοροποίηση ανά 
χώρα)

•Οι γυναίκες υπέστησαν μεγαλύτερη μείωση ωρών εργασίας:
❑ Δεν λειτουργούσαν κλάδοι όπως εστίαση, προσωπική φροντίδα κ.α.
❑ Τα παιδιά εκπαιδεύονταν στο σπίτι (τηλεκπαίδευση)

Γυναίκες και ΑΥΕ

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/impact-of-covid-on-women/_jcr_content/root/responsivegrid_380572564/advanced_image0.coreimg.95.800.jpeg/1643277918367/164912-figure2.jpeg
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Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) και την 
ΕΕ (EU):

➢ Μετά το 2021 επανήλθε μεγάλο ποσοστό των γυναικών στην 
εργασία

ΑΛΛΑ

➢ Παρατηρήθηκε δυσκολία επανόδου των γυναικών που είχαν 
αφιερωθεί στη φροντίδα των παιδιών.

Επάνοδος στην εργασία
Γυναίκες και ΑΥΕ
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Κίνδυνος ανεργίας

Γυναίκες και ΑΥΕ



• Στα «παραδοσιακά» ανδρικά επαγγέλματα δεν υπάρχουν
ΜΑΠ κατάλληλα για τις γυναίκες

• Οι ανάγκες των γυναικών στην εργασία δεν λαμβάνονται
υπόψιν από τους εργοδότες.

• Ο ρόλος των εργαζόμενων γυναικών συνεχίζει να είναι
«παραδοσιακά» διττός (εργασία και φροντίδα
οικογένειας) και στην πλειοψηφία εξαντλητικός

• Κατά τα χρονικά διαστήματα όπου δεν λειτουργούν τα
σχολεία (lockdown, διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα
κλπ) η εργαζόμενη τηλε-εργάζεται με ταυτόχρονη
παρουσία των παιδιών και χωρίς να έχει τη δυνατότητα
να μοιραστεί μαζί τους ποιοτικό χρόνο.

Συμπεράσματα

Γυναίκες και ΑΥΕ



• Οι θέσεις εργασίας (έπιπλα, πληκτρολόγια κ.ά.) είναι
σχεδιασμένες σύμφωνα με τον ανδρικό σωματότυπο.

• Ο αριθμός των γυναικών σε υψηλές θέσεις – λήψης
αποφάσεων αναφορικά με ΑΥΕ είναι μικρός.

• Η Υπάρχουσα Νομοθεσία δεν έχει εμβαθύνει στις
πραγματικές ανάγκες των γυναικών σε ΑΥΕ.

Συμπεράσματα (2)

Γυναίκες και ΑΥΕ



❖ Εθνική πολιτική αναφορικά με τη γυναικεία εργασία και
τα θέματα ασφάλειας

❖ ενίσχυση της συλλογής δεδομένων για τη γυναικεία εργασία,

❖ οικονομικά προνόμια σε επιχειρήσεις όπου αναθέτουν θέσεις
λήψεις αποφάσεων σε γυναίκες,

❖ αναθεώρηση νόμων αναφορικά με θωράκιση δικαιωμάτων
γυναικών στην εργασία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα
πανδημίας

❖ Μελέτες για κατασκευή ΜΑΠ και χώρων εργασίας μετά
από έρευνα αναφορικά με τις ανάγκες των γυναικών.

❖ Αυστηρή πολιτική για βία και παρενόχληση στην εργασία
σε κάθε επιχείρηση

Προτάσεις

Γυναίκες και ΑΥΕ



❖ Μέριμνα – προτάσεις από τους εργοδότες αναφορικά με
απασχόληση των παιδιών σε χρονικά διαστήματα μη
λειτουργίας σχολείων.

❖ Δυνατότητα τηλεργασίας εργαζομένων με τις ίδιες
απολαβές

❖ Έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με
αναγκαιότητα υπερωριών κλπ

❖ Συνεχής εκπαίδευση (κατάρτιση) των εργαζόμενων
αναφορικά με ισορροπία μεταξύ οικογενειακής ζωής και
επαγγελματικής εργασίας.

Γυναίκες και ΑΥΕ

Προτάσεις (2)



❖ Ένταξη και των κινδύνων ΑΥΕ αναφορικά με το φύλο
στις Μελέτες Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου

❖ Συμμετοχή των γυναικών σε θέματα ΑΥΕ, ευκαιρίες σε
γυναίκες για ανάληψη θέσεων λήψης αποφάσεων.

Γυναίκες και ΑΥΕ

Προτάσεις (3)



ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΑΥΕ

Σας ευχαριστούμε

Γυναίκες και ΑΥΕ


