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Περίληψη
Στο άρθρο εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος,
όπως αυτοί προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία, και αναλύεται η κατάστασή του στην Ελλάδα. Η ανάλυση αναδεικνύει ότι, καθώς έχουν πλέον εξαλειφθεί οι διαφορετικές προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών και γυναικών, η επίδραση του συνταξιοδοτικού συστήµατος στη
διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα έχει µειωθεί σηµαντικά. Ωστόσο, το συνταξιοδοτικό σύστηµα δεν κατορθώνει να απορροφά όλες τις έµφυλες διαφοροποιήσεις
που κυριαρχούν στην αγορά εργασίας, και έτσι αυτές αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες
του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των γυναικών στην
Ελλάδα συνδέονται συχνά µε την άνιση κατανοµή καθηκόντων φροντίδας µεταξύ ανδρών και
γυναικών και τα κοινωνικά στερεότυπα, ενώ οι νέες µορφές απασχόλησης και η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικής επικουρικής σύνταξης αποτελούν νέες προκλήσεις για τη µελλοντική εξέλιξη του
έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Επισηµαίνεται ότι το άρθρο βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα
ευρήµατα της ερευνητικής οµάδας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) που συµµετείχε στο έργο «Αντιµετωπίζοντας το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα στην Ελλάδα - PEGASUS».
Λέξεις κλειδιά: έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα, σύνταξη, Ελλάδα, έµφυλες ανισότητες, ισότητα
των φύλων
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Abstract
The article examines the main drivers of the gender pension gap according to the relevant literature
and analyses the gender pension gap in Greece. The analysis reveals that, given that the different
retirement provisions between men and women have now been eliminated, the impact of the pension
system on the gender pension gap in Greece has been significantly reduced. However, the pension
system fails to absorb the gender differences that prevail in the labour market and, as a result, these
are the determining factors of the gender pension gap. The characteristics of women’s employment
in Greece are often linked to the unequal distribution of caring responsibilities between men and
women and the social norms and stereotypes, while the new forms of employment that have emerged
over recent decades, along with the recent introduction of a supplementary pension fund, constitute
new challenges for the future gender pension gap. It is noted that the article is largely based on
the findings of the research team of the Greek National Centre for Social Research (EKKE) that
participated in the project “Addressing the gender pension gap in Greece - PEGASUS”.
Keywords: gender pension gap, pension, Greece, gender inequalities, gender equality

1. Εισαγωγή
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το ζήτηµα των έµφυλων µισθολογικών ανισοτήτων έχει απασχολήσει την ακαδηµαϊκή κοινότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η επιστηµονική ενασχόληση
µε το ζήτηµα του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος παραµένει περιορισµένη. Ωστόσο, η µελέτη
–και η αντιµετώπιση– του φαινοµένου αυτού είναι αναγκαία, καθώς το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα
αποτελεί ένα ευρύτερο ζήτηµα που συνδέεται µε διαφορετικές διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής και
της πολιτικής κοινωνικής προστασίας, και επηρεάζει σηµαντικά τη ζωή των ηλικιωµένων γυναικών.
Παράλληλα, η ανάγκη µελέτης και αντιµετώπισης του ζητήµατος αυτού επιβεβαιώνεται και από το
γεγονός ότι συνδέεται άρρηκτα µε βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, όπως είναι η ισότητα των φύλων, η ισότητα ευκαιριών, το δικαίωµα σε δίκαιους µισθούς που
επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, και το επαρκές εισόδηµα για ηλικιωµένους και συντάξεις.
Ακόµη, δεδοµένου ότι οι ηλικιωµένες γυναίκες τείνουν να είναι αντιµέτωπες µε υψηλότερα
ποσοστά κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, γεγονός που συνδέεται, µεταξύ άλλων,
µε το χαµηλότερο συνταξιοδοτικό εισόδηµα που λαµβάνουν, η ανάγκη αντιµετώπισης του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος καθίσταται επιτακτική. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της
Eurostat για την Ελλάδα, οι γυναίκες 65 ετών και άνω αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού από ό,τι οι άνδρες (22,9% έναντι 16,5% το 2020).
Σε απόλυτους αριθµούς η διαφορά καθίσταται εµφανέστερη: περίπου 295 χιλιάδες γυναίκες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού έναντι περίπου 172 χιλιάδων ανδρών.1
1. Τα στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC)
της Eurostat για το 2020. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω έρευνα χρησιµοποιεί ως περίοδο αναφοράς των εισοδηµάτων το
προηγούµενο από το έτος διενέργειάς της.
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Σε κάθε περίπτωση, η εφαρµογή πολιτικών ίσων ευκαιριών και στον τοµέα των συντάξεων,
µε στόχο την εξασφάλιση ισότιµων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σε γυναίκες και άνδρες, είναι
ένα ζήτηµα καθοριστικής σηµασίας και για τη µακροπρόθεσµη επάρκεια των συντάξεων. Καθώς
ο πληθυσµός της ΕΕ «γερνάει», ο αριθµός και το µερίδιο των ηλικιωµένων γυναικών στο σύνολο του πληθυσµού αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω του µεγαλύτερου προσδόκιµου ζωής
τους. Έτσι, αν δεν υπάρξουν παρεµβάσεις πολιτικής για την αντιµετώπιση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος, οι γυναίκες, οι οποίες θα αποτελούν την πλειοψηφία των συνταξιούχων,
θα βρεθούν εκτεθειµένες σε ακόµη µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού.
Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα ευρήµατα της ερευνητικής
οµάδας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) που συµµετείχε στο έργο «Αντιµετωπίζοντας το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα στην Ελλάδα - PEGASUS» (Θεοδωρουλάκης,
Καπέλλα και Κωνσταντινίδου, 2020). Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από τον Νοέµβριο 2018 έως
τον Νοέµβριο 2020 από τη Γενική Γραµµατεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΟΠΙΦ), το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το ΕΚΚΕ, και συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράµµατος «∆ικαιώµατα, Ισότητα και
Ιθαγένεια» (2014-2020).
Στόχος του άρθρου είναι η ανάδειξη της σηµασίας του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος
και η κατανόηση των παραγόντων που το δηµιουργούν και το επηρεάζουν, καθώς και η εξέταση του ζητήµατος αυτού στην περίπτωση της Ελλάδας. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται
προσπάθεια να αποτυπωθούν συνοπτικά οι προσδιοριστικοί παράγοντες του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος όπως αυτοί προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η κατάσταση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα και
αναλύονται οι επιµέρους παράγοντες που το δηµιουργούν και το επηρεάζουν. Τέλος, το άρθρο
ολοκληρώνεται µε τη σύνοψη των βασικών συµπερασµάτων.

2. Προσδιοριστικοί παράγοντες του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος
Προτού αναλυθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος, κρίνεται σκόπιµο να επιχειρηθεί η αποσαφήνιση της έννοιας αυτής. Αν και δεν υπάρχει ένας κοινά
αποδεκτός ορισµός, σύµφωνα µε τη µελέτη των Bettio, Tinios και Betti (2013) για την κατασκευή
ενός δείκτη για την ποσοτική αποτύπωση του φαινοµένου, το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα υπολογίζεται ως «ποσοστό κατά το οποίο η µέση σύνταξη των γυναικών είναι χαµηλότερη από αυτή
των ανδρών ή το κατά πόσο οι γυναίκες υστερούν σε σχέση µε τους άνδρες» (σ. 27).
Μέχρι πρόσφατα, ακολουθώντας την πρόταση των Bettio, Tinios και Betti (2013), οι δύο
ποσοτικοί δείκτες που χρησιµοποιούνταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ποσοτική µέτρηση του
έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος ήταν οι εξής: α) ο δείκτης «έµφυλο χάσµα στις συντάξεις»
(gender gap in pensions), που αποτυπώνει τη διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς το
ύψος του συνταξιοδοτικού εισοδήµατος, και β) ο δείκτης «έµφυλο χάσµα στο ποσοστό συνταξιοδοτικής κάλυψης» (gender gap in pension coverage), που αποτυπώνει τη διαφορά µεταξύ ανδρών
και γυναικών στο ποσοστό κάλυψης από το συνταξιοδοτικό σύστηµα (European Commission,
2015 & 2018). Όµως, στην πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επάρκεια
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των Συντάξεων (European Commission, 2021) χρησιµοποιούνται διαφορετικοί δείκτες για την
ποσοτική αποτύπωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Ειδικότερα, εκτός από τον δείκτη
«έµφυλο χάσµα στις συντάξεις» που αναφέρθηκε παραπάνω, αναφέρεται επίσης ότι «οι διαφορές
µεταξύ του συνταξιοδοτικού εισοδήµατος ανδρών και γυναικών µπορούν να µετρηθούν συγκρίνοντας τα ποσοστά αναπλήρωσης ανάλογα µε το φύλο» (European Commission, 2021:102).
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα στοιχεία της Eurostat2 όσον αφορά τον βασικό δείκτη για το έµφυλο
συνταξιοδοτικό χάσµα, ο µέσος όρος του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος ατόµων ηλικίας 65-79
ετών σε επίπεδο ΕΕ-27 ήταν 29,3% το 2020, δηλαδή το ύψος των συντάξεων των γυναικών ήταν
κατά 29,3% πιο κάτω από αυτό των ανδρών. Στην Ελλάδα, το 2020, οι συντάξεις των γυναικών
ήταν κατά 23,3% χαµηλότερες από εκείνες των ανδρών, µε τη διαφορά αυτή να είναι κάτω από
τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ-27. Το µεγαλύτερο έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα καταγράφεται
στη Μάλτα (42,7%), στο Λουξεµβούργο (40,8%) και στην Ολλανδία µε 39,2%. Οι χώρες που
καταγράφουν το µικρότερο έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα για το 2020 είναι η Ουγγαρία (2,5%)
και η ∆ανία (7%), ενώ η Εσθονία συνιστά τη µόνη ευρωπαϊκή χώρα που φαίνεται ότι έχει οριακά
αντιστρέψει την έµφυλη διαφορά στο ύψος των καταβαλλόµενων συντάξεων, µε ποσοστό -0,1%.
Σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα, πρέπει κατ’
αρχάς να σηµειωθεί πως είναι «το αποτέλεσµα των σωρευτικών ανισοτήτων που αντιµετωπίζουν
οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους και σε διάφορους οικονοµικούς, κοινωνικούς ή πολιτισµικούς τοµείς» (Burkevica et al., 2015:11). Καθίσταται εµφανές ότι το έµφυλο συνταξιοδοτικό
χάσµα, το οποίο αφορά τις τωρινές συντάξεις, αντικατοπτρίζει όχι µόνο τις προηγούµενες συνθήκες
αµοιβών και απασχόλησης, αλλά και τα κοινωνικά και πολιτισµικά στερεότυπα και τις αντιλήψεις
του παρελθόντος. Ως εκ τούτου, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι σηµερινές συντάξεις,
και κατ’ επέκταση το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα, είναι αποτέλεσµα µακροχρόνιων εξελίξεων
και διεργασιών, και διαµορφώνονται στη βάση των εργατικών και κοινωνικών προτύπων που
επικρατούσαν τις προηγούµενες δεκαετίες. Ταυτόχρονα, σηµαντικός είναι ο ρόλος των µεταρρυθµίσεων που αποφασίζονται και υλοποιούνται στον τοµέα των συντάξεων και της αγοράς εργασίας.
Ειδικότερα, όπως ίσως φαντάζει λογικό, ο πλέον καθοριστικός παράγοντας διαµόρφωσης του
έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος σχετίζεται µε το εκάστοτε συνταξιοδοτικό σύστηµα. ∆εδοµένου ότι η θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και ο καθορισµός του ποσού της σύνταξης
σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε τον συνολικό επαγγελµατικό βίο των ασφαλισµένων, οι διαφορετικές εργασιακές διαδροµές ανδρών και γυναικών οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσµατα (Arza,
2015). Βέβαια, οι διατάξεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων δύνανται να επηρεάσουν το έµφυλο
συνταξιοδοτικό χάσµα είτε µε θετικό τρόπο, οδηγώντας δηλαδή σε µείωση του χάσµατος, είτε µε
αρνητικό τρόπο, διευρύνοντάς το (European Commission, 2018).
Πιο συγκεκριµένα, στις θετικές επιδράσεις εντάσσεται η προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης
για τα διαστήµατα διακοπής της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας λόγω της γέννησης και της ανατροφής παιδιών, ή της παροχής φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας (Chłoń-Domińczak,
2017). Συνέπεια αυτής της αναγνώρισης, η οποία λαµβάνει διαφορετικές µορφές στα διάφορα
συνταξιοδοτικά συστήµατα (Frericks, Knijn και Maier, 2009), είναι η διεύρυνση του συνολικού
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο προέρχονται από τη βάση δεδοµένων της Eurostat [ilc_pnp13],
τελευταία επίσκεψη 12/4/2022.
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χρόνου ασφάλισης που προσµετράται στον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης, γεγονός που
αφενός µεν συµβάλλει στη θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης και, αφετέρου, δύναται να
επιφέρει µεγαλύτερο ποσό σύνταξης. Θετικά επίσης επιδρά η ύπαρξη ενισχυµένων ποσοστών
αναπλήρωσης για τους/τις χαµηλόµισθους/-ες εργαζόµενους/-ες είτε µέσω ελάχιστης εγγυηµένης
σύνταξης είτε µέσω της παροχής ελάχιστου εγγυηµένου συνταξιοδοτικού εισοδήµατος. Τέτοιου
είδους παροχές συµβάλλουν καθοριστικά στην απορρόφηση των συνεπειών των έµφυλων διαφορών στην αγορά εργασίας, που συχνά οδηγούν σε µειωµένα ποσοστά αναπλήρωσης και, συνακόλουθα, χαµηλότερες συντάξεις.
Ως προς τις διατάξεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων που επηρεάζουν αρνητικά το έµφυλο
συνταξιοδοτικό χάσµα, µία από αυτές σχετίζεται µε την πρόβλεψη χαµηλότερων ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης για τις γυναίκες. Παρά τις όποιες θετικές συνέπειες που µπορεί να προσφέρουν
κατά τη στιγµή της συνταξιοδότησης, µακροπρόθεσµα λειτουργούν αρνητικά καθώς οδηγούν σε
χαµηλότερα ποσά σύνταξης, ιδίως στις χώρες όπου ισχύουν συστήµατα προσδιορισµένων παροχών, όπως είναι η Ελλάδα. Αυτό σχετίζεται µε τον λιγότερο συνολικό χρόνο απασχόλησης/ασφάλισης που, σε συνδυασµό µε το ύψος των αµοιβών κατά την περίοδο απασχόλησης, αποτελούν
βασικούς παράγοντες για τη διαµόρφωση του ποσού της σύνταξης. Σηµειώνεται, επίσης, ότι τα
συνταξιοδοτικά συστήµατα που απαιτούν περισσότερα ελάχιστα έτη ασφάλισης ως προϋπόθεση
για τη χορήγηση σύνταξης καθιστούν τη λήψη σύνταξης από τις γυναίκες δυσκολότερη –λόγω
αδυναµίας συγκέντρωσης των απαιτούµενων προϋποθέσεων– (Ponthieux και Meurs, 2015),
συντελώντας αρνητικά στη διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος.
Ακόµη, αρνητική επίδραση ασκεί η µη ύπαρξη µηχανισµού τιµαριθµικής αναπροσαρµογής
των συντάξεων (Chłoń-Domińczak, 2017). Με απλά λόγια, η έλλειψη ενός τέτοιου µηχανισµού
συνεπάγεται τη µείωση της πραγµατικής αξίας του ποσού της σύνταξης και, κατ’ επέκταση, της
αγοραστικής του δύναµης. Αυτό επιδρά στο έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα καθώς οι γυναίκες
διαβιούν περισσότερα χρόνια µε εισόδηµα από συντάξεις λόγω της συνταξιοδότησής τους σε
µικρότερη ηλικία και έχουν µεγαλύτερο προσδόκιµο ζωής σε σχέση µε τους άνδρες. Τέλος, αξίζει
να επισηµανθεί ότι η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης σχετικά µε τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήµατος είναι ένας παράγοντας που δύναται να επηρεάσει τη διαµόρφωση του έµφυλου
συνταξιοδοτικού χάσµατος (Basiglio and Oggero, 2020). Συχνά, η άγνοια των συνταξιοδοτικών
διατάξεων ή του τρόπου που αυτές µπορούν να επηρεάσουν τόσο τη θεµελίωση δικαιώµατος
συνταξιοδότησης, όσο και το ποσό της σύνταξης, οδηγεί σε µη συµφέρουσες επιλογές, οι οποίες
επηρεάζουν επακόλουθα το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα.
Ωστόσο, το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα δεν είναι µόνο ζήτηµα σχεδιασµού του συνταξιοδοτικού συστήµατος (Tinios, Bettio and Betti, 2015). Έτσι, ένας άλλος προσδιοριστικός παράγοντας
αυτού σχετίζεται µε την αγορά εργασίας. Τα δεδοµένα της απασχόλησης έχουν άµεσο αντίκτυπο
στο έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα (Dessimirova and Bustamante, 2019· European Commission,
2018) καθώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης/ασφάλισης και το ύψος
της αµοιβής αποτελούν τους σηµαντικότερους παράγοντες διαµόρφωσης του ποσού της σύνταξης. Έτσι, το έµφυλο µισθολογικό χάσµα (gender pay gap) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της απασχόλησης που επιδρά στο έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα (Veremchuk, 2020· Dessimirova and
Bustamante, 2019· European Commission, 2018). Επιπλέον, η διαχρονικά χαµηλότερη διάρκεια
του συνολικού εργασιακού βίου των γυναικών σε σχέση µε των ανδρών συνεπάγεται αυτόµατα και
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διαφορά στα έτη ασφαλιστικών εισφορών. Η χαµηλότερη διάρκεια συνολικού εργασιακού βίου
των γυναικών οφείλεται κυρίως στη µειωµένη ένταση της εργασίας τους, στα µεγαλύτερα διαστήµατα εκτός εργασίας, στα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής στην απασχόληση και στο µεγαλύτερο
φάσµα επιλογών πρόωρης συνταξιοδότησης που παρέχονταν από τα συνταξιοδοτικά συστήµατα
έως πρόσφατα. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η χαµηλότερη διάρκεια συνολικού εργασιακού βίου
των γυναικών συνεπάγεται και διαφορά στην κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη και, κατ’ επέκταση,
επηρεάζει τόσο τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και το ίδιο το ποσό της σύνταξης.
Άµεση σχέση µε τα παραπάνω έχει και η άνιση κατανοµή καθηκόντων φροντίδας µεταξύ ανδρών
και γυναικών. Πιο συγκεκριµένα, η απόκτηση και ανατροφή παιδιού και τα καθήκοντα φροντίδας
τα οποία συνήθως επωµίζονται οι γυναίκες οδηγούν συχνά σε διακοπή της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και άρα και της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, οι γυναίκες, λόγω του µειωµένου χρόνου ασφάλισης, καταλήγουν να λαµβάνουν χαµηλότερες συντάξεις ή, σε ορισµένες περιπτώσεις,
να αδυνατούν να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Βεβαίως, σηµαντικό ρόλο παίζουν και
οι ατοµικές επιλογές των γυναικών, που αφορούν τόσο την περίοδο απασχόλησης όσο και την
απόφαση για πρόωρη συνταξιοδότηση. Οι επιλογές αυτές σχετίζονται µε τα εκάστοτε κοινωνικά
και πολιτισµικά στερεότυπα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον ρόλο τους στην ανάληψη των ευθυνών
φροντίδας της οικογένειας, σε συνδυασµό µε την έλλειψη οικονοµικά προσιτών και ποιοτικών
παρεχόµενων υπηρεσιών για τη φροντίδα των εξαρτώµενων µελών της οικογένειας, συνήθως των
παιδιών, ατόµων µε αναπηρίες ή/και ηλικιωµένων (Veremchuk, 2020· Burkevica et al., 2015).
Στο σηµείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να επισηµανθεί ότι οι τρέχουσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, τα νέα εργατικά και κοινωνικά πρότυπα, καθώς και οι σύγχρονες πολιτικές όπως
διαµορφώνονται από τις µεταρρυθµίσεις στη δοµή των κοινωνικοασφαλιστικών και των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, αναµένεται να επιδράσουν καθοριστικά στη διαµόρφωση του έµφυλου
συνταξιοδοτικού χάσµατος µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Πιο συγκεκριµένα, οι πρόσφατες αλλαγές και τα νέα δεδοµένα στην αγορά εργασίας (συρρίκνωση των αµοιβών, διεύρυνση
των ευέλικτων και επισφαλών µορφών απασχόλησης µε την εισαγωγή νέων µορφών όπως η εκ
περιτροπής εργασία και η τηλεργασία κ.λπ.), που επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τις γυναίκες
παρά τους άνδρες, ασκούν αρνητική επίδραση στους παράγοντες που διαµορφώνουν το έµφυλο
συνταξιοδοτικό χάσµα. ∆ηµιουργείται, λοιπόν, ήδη ένα αρνητικό υπόβαθρο για τη µελλοντική
εξέλιξη του χάσµατος των φύλων στις συντάξεις, το οποίο υπονοµεύει τη θετική επίδραση της
αυξανόµενης συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας η οποία παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια πριν την οικονοµική κρίση.
Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς η υιοθέτηση και υλοποίηση κοµβικών
δοµικών αλλαγών στα κοινωνικοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συστήµατα. Οι αλλαγές αυτές
αφορούν τη µείωση των δηµόσιων δαπανών, την ενίσχυση της ιδιωτικής-εθελοντικής ασφάλισης,
την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (περισσότερα απαιτούµενα ελάχιστα έτη
ασφάλισης και αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης), στενότερη σύνδεση των εισφορών,
των παροχών και άλλων, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της ατοµικής ευθύνης µε παράλληλη συρρίκνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης (∆ηµουλάς και Κουζής, 2018). ∆ηµιουργούνται, λοιπόν,
νέες προκλήσεις για τη διαµόρφωση του µελλοντικού έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος, καθώς
πλέον οι έµφυλες ανισότητες της αγοράς εργασίας µεταφέρονται και στην περίοδο της συνταξιοδότησης. Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα µετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε «ουδέτερα φίλΚοινωνική Πολιτική 16 • Ιούνιος 2022 • 15

τρα» (Bettio, Tinios and Betti, 2013) των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, επιτρέποντας έτσι οι
χαµηλού εισοδήµατος εργαζόµενοι που είναι συνήθως γυναίκες, λόγω του χάσµατος των φύλων
στις αµοιβές, να µετατρέπονται σε ακόµα πιο χαµηλού εισοδήµατος συνταξιούχοι, µε συντάξεις
ακόµα και κάτω από το εκάστοτε όριο της φτώχειας.
Ανακεφαλαιώνοντας, το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα είναι ένα πολύπλευρο και πολυπαραγοντικό φαινόµενο, που διαµορφώνεται από το σύνολο των ανισοτήτων και διακρίσεων που
αντιµετωπίζουν οι γυναίκες σε όλους τους τοµείς της ζωής τους: στον κοινωνικό, στον οικονοµικό, στον εκπαιδευτικό, στον πολιτικό και στον οικογενειακό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυριότεροι
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος είναι: α) το
συνταξιοδοτικό σύστηµα, β) η λειτουργία των αγορών εργασίας και γ) η άνιση κατανοµή καθηκόντων
φροντίδας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα πρότυπα συµπεριφοράς των γυναικών ως προς τις επιλογές τους για τον χρόνο και το καθεστώς συνταξιοδότησης, τα
οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις ατοµικές επιλογές και προτεραιότητες του κάθε ατόµου,
αλλά και µε βάση τα κοινωνικά και πολιτισµικά στερεότυπα της κάθε εποχής. Επιπλέον, πρέπει
να επισηµανθεί ότι οι τρέχουσες –δυσµενείς λόγω οικονοµικής αλλά και υγειονοµικής κρίσης–
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες διαµορφώνουν νέα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, τα οποία,
σε συνδυασµό µε τις κοµβικές αλλαγές που συντελούνται στα κοινωνικοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συστήµατα διεθνώς, αναµένεται να επιδράσουν σηµαντικά στη διαµόρφωση του µελλοντικού έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Έχοντας, λοιπόν, ολοκληρώσει την ανάλυση των
προσδιοριστικών παραγόντων του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος, όπως αυτοί προκύπτουν
από τη σχετική βιβλιογραφία, ακολουθεί η ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν στο έµφυλο
συνταξιοδοτικό χάσµα στην περίπτωση της Ελλάδας.

3. Παράγοντες διαµόρφωσης του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην
Ελλάδα
3.1 Το συνταξιοδοτικό σύστηµα
Το συνταξιοδοτικό σύστηµα αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες γεφύρωσης
(θετική επίδραση) ή διεύρυνσης (αρνητική επίδραση) του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος, όπως προαναφέρθηκε. Στην Ελλάδα, η θετική επίδραση των συνταξιοδοτικών διατάξεων
εδράζεται: α) στη δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών ετών ασφάλισης, ως προσαύξηση του
πραγµατικού χρόνου ασφάλισης, για τα διαστήµατα διακοπής της εργασίας, και β) στα ενισχυµένα ποσοστά αναπλήρωσης εισοδήµατος επί των συντάξιµων αποδοχών των χαµηλόµισθων
εργαζοµένων, προκειµένου να λαµβάνουν αναλογικά µεγαλύτερες συντάξεις από ό,τι θα αντιστοιχούσε στις ασφαλιστέες-συντάξιµες αποδοχές τους. Στον αντίποδα των παραπάνω, η αρνητική
επίδραση των συνταξιοδοτικών διατάξεων στο έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα διαµορφώνεται
κυρίως από: α) τα διαφορετικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών που ίσχυαν
έως πρόσφατα, και β) την έλλειψη µηχανισµού τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των συντάξεων.
Ειδικότερα, το συνταξιοδοτικό σύστηµα στην Ελλάδα, έως πρόσφατα, προέβλεπε χαµηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κατά πέντε έτη για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες.
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Επιπλέον, υπήρχε η δυνατότητα χρήσης ειδικών καθεστώτων πρόωρης συνταξιοδότησης από
συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζόµενων γυναικών,3 µε ακόµα χαµηλότερα όρια ηλικίας. Παρόλο
που τα χαµηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών είχαν άµεσες θετικές συνέπειες
(δυνατότητα παροχής φροντίδας στα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας), διαπιστώνεται ότι στην
πράξη συνέβαλαν στη διεύρυνση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Και τούτο διότι το
συνταξιοδοτικό σύστηµα προσδιορισµένων παροχών της χώρας οδηγούσε τις γυναίκες, σχεδόν
αυτοµατοποιηµένα, σε λήψη χαµηλών συντάξεων –χαµηλότερων από αυτές των ανδρών– καθώς
τα λιγότερα έτη ασφάλισής τους διαµόρφωναν αντίστοιχα σχετικά χαµηλά ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων.
Σταδιακά, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών αναπροσαρµόστηκαν και
εξισώθηκαν, µε αποτέλεσµα, µετά το 2015, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να είναι κοινά για
άνδρες και γυναίκες, µε µόνες εξαιρέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης για: α) τους/τις εργαζόµενους/-ες σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, και β) τις µητέρες και τους χήρους πατέρες παιδιών
µε αναπηρία. Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών επιφέρει µια
σηµαντική καθυστέρηση εξόδου των γυναικών από την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα συντελεί
στη διεύρυνση του συνολικού χρόνου ασφάλισής τους, οδηγώντας σε µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, συµβάλλει στον περιορισµό των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων και στον
περιορισµό του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Όµως, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες αναµένεται να µειώσει τη συνταξιοδοτική κάλυψη για ορισµένες από
αυτές, όπως εκείνες που έχουν βιώσει µακροχρόνια διαστήµατα ανεργίας ή έχουν µεγάλα διαστήµατα απουσίας από την αγορά εργασίας και βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης.
Αυτές θα βρεθούν (ή βρίσκονται) αντιµέτωπες µε την αδυναµία συµπλήρωσης του αναγκαίου
χρόνου ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (τουλάχιστον δεκαπέντε έτη).
Η δεύτερη αρνητική επίδραση του συνταξιοδοτικού συστήµατος στη διαµόρφωση του έµφυλου
συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα είναι η µη τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συντάξεων.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη από το 2010, η αναπροσαρµογή των συντάξεων
δεν έχει εφαρµοστεί λόγω της εφαρµογής δηµοσιονοµικών µέτρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
τη µείωση της πραγµατικής αξίας της σύνταξης και κατ’ επέκταση της αγοραστικής δύναµης των
συνταξιούχων. Η διαφαινόµενη αρνητική επίδραση στη διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα σχετίζεται, αφενός, µε το ότι οι γυναίκες λαµβάνουν χαµηλότερες
συντάξεις από ό,τι οι άνδρες και, αφετέρου, µε το ότι οι γυναίκες εµπίπτουν περισσότερο στα
χαµηλότερα συνταξιοδοτικά εισοδηµατικά κλιµάκια.
Ως προς τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που επηρεάζουν θετικά, προς την κατεύθυνση της γεφύρωσης, το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα, σε αυτές συγκαταλέγεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, η
δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικών ετών ασφάλισης µε στόχο τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος µέσω της προσαύξησης του πραγµατικού χρόνου ασφάλισης. Σήµερα, το συνταξιοδοτικό σύστηµα προβλέπει την αναγνώριση έως επτά πλασµατικών ετών ασφάλισης µε εξαγορά
για συγκεκριµένες περιόδους διακοπής της εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συµπληρωθεί πραγµατικός χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον δώδεκα ετών. ∆ίδεται επιπλέον η δυνατότητα
3. Τα ειδικά καθεστώτα αφορούσαν τις µητέρες ανηλίκων, µητέρες παιδιών µε αναπηρία, γυναίκες µε εικοσιπέντε έτη
προϋπηρεσίας στον δηµόσιο τοµέα και εργαζόµενες σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
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αναγνώρισης πλασµατικών ετών χωρίς εξαγορά για περίοδο επιδοτούµενης ανεργίας (έως ένα
έτος), περίοδο ασθενείας (έως ένα έτος) και για τις περιόδους κύησης και λοχίας.4
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η αναγνώριση πλασµατικών ετών ασφάλισης δίνει τη
δυνατότητα στις γυναίκες να καλύψουν πλασµατικά σηµαντικά κενά ασφάλισης, που οφείλονται
στα µεγαλύτερα, σε σχέση µε τους άνδρες, διαστήµατα διακοπής της εργασίας τους και, έτσι, διευρύνοντας τον συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, να διευκολυνθούν στη θεµελίωση δικαιώµατος
συνταξιοδότησης, γεφυρώνοντας το έµφυλο χάσµα ως προς τη συνταξιοδοτική κάλυψη. Σηµειώνεται ότι θετικά επηρεάζεται και το έµφυλο χάσµα ως προς το ύψος των συντάξεων, καθώς η
αναγνώριση πλασµατικών ετών ασφάλισης µε εξαγορά βελτιώνει και το ύψος του ποσού της
σύνταξης αφού αποδίδονται υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης.5
Προς την κατεύθυνση της γεφύρωσης του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος συµβάλλει επίσης
και η πρόβλεψη ενισχυµένων ποσοστών αναπλήρωσης εισοδήµατος επί των συντάξιµων αποδοχών των χαµηλόµισθων εργαζοµένων –η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες– προκειµένου να
λαµβάνουν αναλογικά µεγαλύτερες συντάξεις από ό,τι θα αντιστοιχούσε στις ασφαλιστέες-συντάξιµες αποδοχές τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε την καταβολή της ελάχιστης εγγυηµένης σύνταξης
κατώτατων ορίων έως το 2015 και την καταβολή, από το 2016, της εθνικής σύνταξης, οι οποίες
απορροφούν σε κάποιο βαθµό τις επιπτώσεις των έµφυλων ανισοτήτων της αγοράς εργασίας.
Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι, κατά την περίοδο της δεκαετούς οικονοµικής κρίσης στη
χώρα, αναδύθηκε ένας επιπλέον παράγοντας που επέδρασε αφενός θετικά στη µείωση της διαφοράς στις συντάξεις ανδρών και γυναικών και, αφετέρου, αρνητικά στο επίπεδο διαβίωσης και
των δύο: οι δραστικές περικοπές που εφαρµόστηκαν σε όλους τους συνταξιούχους µε µοναδικό
κριτήριο το ύψος της καταβαλλόµενης σύνταξης. Οι περικοπές αυτές συνέβαλαν στη γεφύρωση του
έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος, χωρίς όµως να είναι αποτέλεσµα θεσµικών παρεµβάσεων
για την ισότητα των φύλων, δεδοµένου ότι επηρέασαν περισσότερο τους άνδρες συνταξιούχους
οι οποίοι λάµβαναν υψηλότερες συντάξεις. Έτσι, µειώθηκαν οι έµφυλες διαφορές στο εισόδηµα
των καταβαλλόµενων συντάξεων, όχι γιατί αυξήθηκε το εισόδηµα των γυναικών συνταξιούχων,
αλλά γιατί µειώθηκε αναλογικά περισσότερο το εισόδηµα των ανδρών συνταξιούχων (European
Commission, 2021α). Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, εξαιτίας των πολλαπλών δοµικών µεταρρυθµίσεων που υλοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο της εφαρµογής των
µέτρων δηµοσιονοµικής πολιτικής, πολλοί ασφαλισµένοι δεν γνωρίζουν το ισχύον συνταξιοδοτικό σύστηµα ή τις επιπτώσεις που δύναται να έχει στη σύνταξή τους µια επιλογή κατά τη διάρκεια
του εργασιακού τους βίου.
Η παραπάνω ανάλυση αναδεικνύει ότι το ισχύον συνταξιοδοτικό σύστηµα στην Ελλάδα έχει
εξαλείψει σε µεγάλο βαθµό τις διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, περιορίζοντας σηµαντικά την επίδρασή του στη διαµόρφωση του έµφυλου
4. Στην Ελλάδα, η αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του διαστήµατος διακοπής της απασχόλησης λόγω λοχείας
ή/και γονικής άδειας θεσπίστηκε το 1984, λαµβάνοντας τη µορφή εξαγοράσιµων πλασµατικών χρόνων ασφάλισης,
ενώ η δυνατότητα αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου ασφάλισης για κάθε τέκνο και για τους δύο γονείς χωρίς εξαγορά θεσπίστηκε το 2002.
5. Σηµειώνεται ότι το κόστος εξαγοράς πλασµατικών ετών αυξήθηκε σηµαντικά µε την πρόσφατη µεταρρύθµιση του
2016, καθιστώντας την επιλογή αυτή µη προσιτή για πολλούς ασφαλισµένους, παρά το γεγονός ότι παρέχεται η δυνατότητα συµψηφισµού µε κρατήσεις από τις µελλοντικά καταβαλλόµενες συντάξεις.
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συνταξιοδοτικού χάσµατος. Επιπλέον, µε τη θέσπιση της δυνατότητας αναγνώρισης πλασµατικών
ετών ασφάλισης, το σύστηµα λειτουργεί πλέον σε κάποιο βαθµό διορθωτικά, µειώνοντας τις ανισότητες που προκύπτουν από τα διαστήµατα διακοπής της εργασίας των γυναικών. Ωστόσο, το
συνταξιοδοτικό σύστηµα δεν κατορθώνει να απορροφά όλες τις έµφυλες ανισότητες που κυριαρχούν στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, αυτές αποτελούν πλέον τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα
(Θεοδωρουλάκης, Καπέλλα και Κωνσταντινίδου, 2020).

3.2 Η λειτουργία των αγορών εργασίας
Βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας των αγορών εργασίας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες διαµόρφωσης του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα, τόσο ως προς το ύψος
των συντάξεων όσο και ως προς τη συνταξιοδοτική κάλυψη. Οι έµφυλες διαφοροποιήσεις στη
διάρκεια του συνολικού εργασιακού βίου, που διαµορφώνονται από τη συµµετοχή στην απασχόληση, τα ποσοστά ανεργίας, την ένταση της εργασίας, καθώς και οι έµφυλες διαφοροποιήσεις
στις αµοιβές, αντανακλώνται σωρευτικά στις συντάξιµες αποδοχές αλλά και στη θεµελίωση ή µη
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.6
Αναλυτικότερα, οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουν σαφώς µικρότερη διάρκεια εργασιακού βίου
σε σχέση µε την αντίστοιχη των ανδρών. O δείκτης της Eurostat για τη διάρκεια του εργασιακού
βίου των γυναικών (δηλαδή η εκτίµηση της µέσης διάρκειας που αναµένεται µία γυναίκα δεκαπέντε
ετών να είναι ενεργή στην αγορά εργασίας) παραµένει διαχρονικά χαµηλότερος από εκείνον των
ανδρών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο ΕΕ-27. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα
της Eurostat, όπως απεικονίζονται στο Γράφηµα 1, παρουσιάζεται σηµαντική συρρίκνωση του
έµφυλου χάσµατος στη διάρκεια του εργασιακού βίου την περίοδο 2010-2020 στην Ελλάδα, αλλά
και στις χώρες της ΕΕ-27, µε τη διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών να µειώνεται σηµαντικά
στην Ελλάδα από 9,5 έτη το 2010, σε 6,7 το 2015 και σε 7 έτη το 2020. Για το 2020, ο µέσος όρος
εργασιακού βίου στην Ελλάδα ήταν 32,8 έτη συνολικά (έναντι 35,7 ετών για την ΕΕ-27), µε τον
µέσο όρο των ανδρών να διαµορφώνεται στα 36,2 έτη (έναντι 38 ετών για την ΕΕ-27) και τον
µέσο όρο των γυναικών στα 29,2 έτη (έναντι 33,2 ετών για την ΕΕ-27).
Η σταδιακή µείωση του έµφυλου χάσµατος στη διάρκεια του εργασιακού βίου αποτελεί αναµφίβολα µία θετική εξέλιξη η οποία θα συµβάλλει µελλοντικά και στη βελτίωση του ύψους των
συντάξεων των γυναικών, καθώς η διαφορά στη διάρκεια της επαγγελµατικής ζωής ανδρών
και γυναικών συνεπάγεται αυτόµατα και διαφορά στα έτη ασφάλισης. Εποµένως, εφόσον τα
έτη ασφάλισης επηρεάζουν το τελικό ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης σύµφωνα µε το ισχύον
συνταξιοδοτικό σύστηµα στην Ελλάδα, οι γυναίκες που πλέον έχουν (ή θα έχουν) περισσότερα
έτη εργασιακού βίου λαµβάνουν (ή αναµένεται να λάβουν) µεγαλύτερα ποσά σύνταξης.

6. Για µια συνολική ανάλυση της συµµετοχής των γυναικών και των ανισοτήτων φύλου στην αγορά εργασίας στην
Ελλάδα, βλ. Καραµεσίνη (2021).
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Γράφηµα 1. ∆ιάρκεια εργασιακού βίου ανά φύλο (σε έτη) και έµφυλο χάσµα (%), Ελλάδα και ΕΕ-27,
2010, 2015, 2020

Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey database [lfsi_dwl_a], τελευταία επίσκεψη: 7/4/2022.

Η διαφοροποίηση αυτή σχετίζεται µε τα διαχρονικά χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής των
γυναικών στην απασχόληση, τα σχετικά µεγαλύτερα διαστήµατα ανεργίας που αντιµετωπίζουν οι
γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες, τη µειωµένη ένταση εργασίας των γυναικών αλλά και, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, το –έως πρόσφατα– µεγαλύτερο φάσµα επιλογών πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες. Όσον αφορά, ειδικότερα, το ποσοστό συµµετοχής
των γυναικών ηλικίας 20-64 ετών στο εργατικό δυναµικό (δείκτης οικονοµικά ενεργών), σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),7
όπως αποτυπώνονται στο Γράφηµα 2, αυτό παραµένει σταθερά χαµηλό σε σχέση µε το αντίστοιχο
ποσοστό των ανδρών στην Ελλάδα, αν και έχει παρουσιάσει βελτίωση τα τελευταία δέκα χρόνια. Ειδικότερα, για τις γυναίκες, από 61,8% το 2010, ανήλθε σε 64,7% το 2015 και σε 64,6% το
2020, ενώ για τους άνδρες από 84,4% το 2010, µειώθηκε σε 81,7% το 2015 και 81,8% το 2020.
Επιπλέον, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση (δείκτης απασχόλησης) για τις
ηλικίες 20-64 ετών στην Ελλάδα ήταν, το 2020, κατά 18,9 ποσοστιαίες µονάδες µικρότερο από το
αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (δηλαδή 51,8% για τις γυναίκες έναντι 70,7% για τους άνδρες).
Σηµαντική, αλλά αντίστροφη υπέρ των ανδρών, έµφυλη διαφοροποίηση παρουσιάζουν και τα
ποσοστά ανεργίας, µε το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (δείκτης ανεργίας), ηλικίας 20-64 ετών,
να παραµένει διαχρονικά σε υψηλότερα επίπεδα από αυτό των ανδρών, σηµειώνοντας µία πτωτική
πορεία τα τελευταία χρόνια από 31,4% το 2013 (έναντι 24,5% για τους άνδρες), σε 28,9% το 2015
(έναντι 21,7% για τους άνδρες) και περαιτέρω σε 19,8% το 2020 (έναντι 13,6% για τους άνδρες).
7. Τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στον ακόλουθο σύνδεσµο: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/20 • Κοινωνική Πολιτική 16 • Ιούνιος 2022

Γράφηµα 2. Κατάσταση απασχόλησης γυναικών και ανδρών ηλικίας 20-64 ετών στην Ελλάδα, 2010,
2015, 2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιες χρονοσειρές έρευνας εργατικού δυναµικού, τελευταία επίσκεψη: 7/4/2022.

Επίσης, η διαχρονικά χαµηλή ένταση της απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα επιδρά
στη διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι γυναίκες τείνουν να εργάζονται υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης συχνότερα από ό,τι οι άνδρες, για
λόγους που αφορούν κυρίως τα καθήκοντα φροντίδας παιδιών ή/και των ηλικιωµένων µελών
της οικογένειας (Eurofound, 2020· EIGE, 2020) και, έτσι, η ένταση εργασίας των γυναικών είναι
συνήθως µικρότερη από το πλήρες ωράριο. Αυτό οδηγεί σε µειωµένες αποδοχές, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις, εάν δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις για πλήρη ασφάλιση, οδηγεί και σε µειωµένο χρόνο κοινωνικής ασφάλισης και κατ’ επέκταση σε µειωµένες συντάξεις, επηρεάζοντας τη
διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την Ελλάδα, το 12,7% των εργαζόµενων γυναικών (ηλικίας 15-64 ετών) εργαζόταν υπό
καθεστώς µερικής απασχόλησης το 2020, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το 2015 13,1% και το
2010 10,3%. Για τους άνδρες εργαζόµενους αυτής της ηλικίας, το ποσοστό µερικής απασχόλησης
αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το µισό των γυναικών και διαµορφώθηκε σε 5,5% το 2020, από
6,7% το 2015 και 3,5% το 2010.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η συµµετοχή των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας διατηρείται σε πολύ χαµηλά ποσοστά σε σχέση µε τα αντίστοιχα των ανδρών, µεταξύ άλλων, λόγω των
έµφυλων κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά µε την παροχή φροντίδας από αυτές, που κυριαρχούν
στην Ελλάδα. Εκτός αυτού, τα µειωµένα έτη κοινωνικής ασφάλισης των γυναικών είναι σε άµεση
συνάρτηση µε την κυριαρχία της µικρής ατοµικής επιχείρησης στην ελληνική αγορά εργασίας,
όπου οι γυναίκες (σύζυγοι, κόρες) εργάζονται ως συµβοηθούντα µέλη χωρίς αµοιβή, ώστε να
µπορούν παράλληλα να φροντίζουν την οικογένειά τους, πρακτική που εξακολουθεί να διατηρείται παρά τη θεσµική παρέµβαση για την ασφάλιση των συµβοηθούντων µελών ως µισθωτών
(ΙΟΒΕ, 2012). Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου ότι στην Ελλάδα η κάλυψη από το συνταξιοδοτικό
σύστηµα και ο καθορισµός του τελικού ποσού της σύνταξης συνδέονται άµεσα µε τη συµµετοχή
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στην απασχόληση, οι έµφυλες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στον τοµέα της απασχόλησης επιδρούν –και αναµένεται να επιδράσουν και στο µέλλον– αρνητικά στη διαµόρφωση του
έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος.
Εξετάζοντας το δεύτερο χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας που επηρεάζει τη διαµόρφωση
του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος, δηλαδή τον χαµηλότερο µέσο όρο των αµοιβών των
γυναικών έναντι του αντίστοιχου µέσου όρου των ανδρών (gender pay gap),8 πρέπει κατ’ αρχάς
να σηµειωθεί ότι δεν πρόκειται για ελληνικό µόνο φαινόµενο. ∆ιαπιστώνεται διαχρονικά ότι οι
αµοιβές των γυναικών παραµένουν χαµηλότερες από αυτές των ανδρών στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας, παρά τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης
των γυναικών αλλά και των χαρακτηριστικών συµµετοχής τους στην αγορά εργασίας (OECD,
2017· Eurofound and European Commission Joint Research Centre, 2021), ενώ η γεφύρωση
του εν λόγω χάσµατος αναµένεται, αν συνεχίσει µε τον ίδιο σχετικά αργό ρυθµό, να διαρκέσει
αρκετά χρόνια (Beghini, Cattaneo and Pozzan, 2019).
Αν και το εύρος του έµφυλου µισθολογικού χάσµατος και οι παράγοντες που το διαµορφώνουν
διαφοροποιούνται ανά χώρα, σε γενικές γραµµές το έµφυλο µισθολογικό χάσµα προκαλείται τόσο
από τον οριζόντιο διαχωρισµό στην αγορά εργασίας, «γυναικεία» και «ανδρικά» επαγγέλµατα, όσο
και από τον κάθετο διαχωρισµό, που αφορά τη θέση στο επάγγελµα, δηλαδή τη χαµηλή συµµετοχή
των γυναικών σε θέσεις ευθύνης (φαινόµενο της «γυάλινης οροφής»).9 Επιπλέον, διαφορετικοί
ατοµικοί και συστηµικοί παράγοντες, που σχετίζονται µε διαφορές που αφορούν την ηλικία, το
επίπεδο εκπαίδευσης, την επαγγελµατική εµπειρία, την ένταση της εργασίας, την αδιαφάνεια στις
αµοιβές, αλλά και έµφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις για τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών
(µητρότητα, καθήκοντα φροντίδας κ.λπ.), συµβάλλουν καθοριστικά στη διαιώνιση αλλά και στη
διαµόρφωση του εύρους του (EIGE, 2019· EIGE, 2021· Eurofound, 2021).
Όσον αφορά την Ελλάδα, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα σχετικά στοιχεία της Eurostat
που αφορούν το 2018 (Γράφηµα 3), το έµφυλο χάσµα στις αµοιβές ανέρχεται σε 10,4%, παραµένοντας κάτω από τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ-27 (14,4% για το 2018). Τα προηγούµενα
διαθέσιµα στοιχεία για την Ελλάδα είναι για το έτος 2014, που το ποσοστό του έµφυλου χάσµατος στις αµοιβές εκτιµήθηκε σε 12,5% (έναντι 15,7% στην ΕΕ-27), παρουσιάζοντας µία πτωτική
πορεία 2,5 ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε το 2010 (15%) και 9,5 ποσοστιαίων µονάδων
σε σχέση µε το 2008 (22%). Εντούτοις, σηµειώνεται ότι η πτωτική πορεία που παρουσιάζει το
έµφυλο µισθολογικό χάσµα στη χώρα αποτελεί συνέπεια, µεταξύ άλλων, της µεγάλης συνολικής
µείωσης των αµοιβών κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, καθώς «στους χαµηλόµισθους
εργαζόµενους, τα περιθώρια µισθολογικής ανισότητας είναι πολύ µικρά, ενώ όσο οι αµοιβές
µεγαλώνουν τόσο αυξάνονται και οι διαφορές ανάµεσα σε εργαζόµενους διαφορετικού φύλου»
(Προφύρη, 2018:36).
8. Για τον υπολογισµό του έµφυλου µισθολογικού χάσµατος χρησιµοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις και τρόποι
υπολογισµού, που λαµβάνουν υπόψη είτε τις ετήσιες, είτε τις µηνιαίες αποδοχές (µη προσαρµοσµένη µορφή), είτε τις
ωριαίες µεικτές ακαθάριστες αποδοχές ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, κάποιες µέθοδοι υπολογισµού λαµβάνουν
υπόψη το είδος του επαγγέλµατος, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την επαγγελµατική εµπειρία.
9. Ο όρος «γυάλινη οροφή» χρησιµοποιείται όταν γίνεται αναφορά στους φραγµούς (τεχνητά και αόρατα εµπόδια) που
εµποδίζουν την επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών σε υψηλόβαθµες θέσεις λήψης αποφάσεων και διευθυντικών
στελεχών σε έναν οργανισµό, δηµόσιο ή ιδιωτικό, σε οποιονδήποτε τοµέα.
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Γράφηµα 3. Έµφυλο µισθολογικό χάσµα (µη προσαρµοσµένη µορφή) ανά χώρα της ΕΕ-27, 2020

Πηγή: Eurostat, Structure of Earnings Survey (SES) [sdg_05_20], τελευταία επίσκεψη: 7/4/2022.
* Τα στοιχεία για την Ελλάδα και την Ιρλανδία αφορούν το 2018.

Καθίσταται σαφές ότι, παρά τη σταδιακή γεφύρωση του έµφυλου χάσµατος στις αµοιβές, οι
υπάρχουσες ανισότητες στις αµοιβές µεταξύ ανδρών και γυναικών, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες έµφυλες διαφορές στην αγορά εργασίας, αντανακλώνται και επηρεάζουν σηµαντικά τη διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Και τούτο διότι το προσδιορισµένης παροχής
συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας δεν καταφέρνει να εξαλείψει ή έστω να περιορίσει την επίδρασή τους, καθώς η καταβαλλόµενη σύνταξη διαµορφώνεται βάσει των αποδοχών του συνόλου του
εργασιακού βίου και των ποσοστών αναπλήρωσης που προσδιορίζονται από τα έτη ασφάλισης.
Έτσι, οι ανισότητες στις αµοιβές µεταφέρονται στη συνταξιοδότηση, αποτελώντας έναν από τους
βασικούς παράγοντες για το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα.

3.3 Η άνιση κατανοµή καθηκόντων φροντίδας µεταξύ ανδρών και γυναικών
Η άνιση κατανοµή καθηκόντων φροντίδας µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελούσε και αποτελεί
έναν από τους παράγοντες διαµόρφωσης του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, η άνιση κατανοµή ρόλων ανδρών και γυναικών στην οικογένεια για τα καθήκοντα φροντίδας των εξαρτώµενων µελών (παιδιά, ηλικιωµένοι, ασθενείς, άτοµα µε αναπηρίες)
οδηγούσε και οδηγεί τις γυναίκες σε µεγαλύτερα διαστήµατα απουσίας από την αγορά εργασίας
αλλά και σε ευέλικτες µορφές απασχόλησης, άτυπης εργασίας ή ακόµα και σε µη είσοδο ή πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας. Ο µειωµένος χρόνος ασφάλισης αλλά και οι χαµηλότερες
Κοινωνική Πολιτική 16 • Ιούνιος 2022 • 23

αµοιβές που συνεπάγονται οι παραπάνω επιλογές για τις γυναίκες επηρεάζουν τόσο τη δυνατότητα θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, όσο και το ύψος των συντάξιµων αποδοχών τους.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνει η σχετικά πρόσφατη (2018) Έρευνα για τον Συνδυασµό Οικογενειακής Ζωής και Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ (ΕΛΣΤΑΤ, 2019), που αναδεικνύει ότι µόλις το 4%
των ανδρών έχει διακόψει την καριέρα του για τη φροντίδα των παιδιών, σε αντίθεση µε το 49,7%
των γυναικών. Από αυτές, το 59,3% διέκοψε την εργασία για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους,
το 17,9% για ένα έως δύο έτη και το 21,2% για πάνω από δύο έτη. Σηµαντικό εύρηµα αποτελεί
επίσης το γεγονός ότι το 10,9% των γυναικών δήλωσε ότι δεν εργάστηκε ποτέ, προκειµένου να
ασχοληθεί αποκλειστικά µε τη φροντίδα των παιδιών, ποσοστό που ανέρχεται σε µόλις 0,9% για
τους άνδρες.
Επιπρόσθετα, οι ατοµικές επιλογές των γυναικών κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου,
στην προσπάθεια εξισορρόπησης της επαγγελµατικής και οικογενειακής τους ζωής, επηρεάζονται
σηµαντικά από τα εκάστοτε κοινωνικά και πολιτισµικά πρότυπα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους ρόλους
που «συνηθίζεται» να αναλαµβάνουν οι γυναίκες µέσα στην οικογένεια αλλά και την κοινωνία
γενικότερα. Ενδεικτικά αναφέρεται έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Κέντρο Ερευνών για
Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (Γκερµότση, Μοσχοβάκου και Παπαγιαννοπούλου, 2016), σύµφωνα
µε την οποία πολλές επιλογές που κάνουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
σχετίζονται µε τα στερεότυπα και τους ρόλους των φύλων. Για παράδειγµα, πολλές γυναίκες επέλεξαν να εργαστούν µε µερική απασχόληση λόγω της παραδοσιακής συµπεριφοράς τους και των
ρόλων που συνδέονται µε αυτές, δηλαδή τη φροντίδα της οικογένειας και την εκπλήρωση των
οικιακών καθηκόντων, αγνοώντας τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Παρόµοια αποτελέσµατα
προέκυψαν από µία πιο πρόσφατη έρευνα του ΚΕΘΙ (Θεοφιλόπουλος και Μοσχοβάκου, 2020).
Η ίδια έρευνα ανέδειξε επίσης ότι οι γυναίκες αξιολογούν την επιλογή της πρόωρης αποχώρησης από την εργασία ως συµφέρουσα πρακτική, βοηθητική για την εκπλήρωση των καθηκόντων
φροντίδας που τους αναλογούν. Προκύπτει όµως ότι η επιλογή αυτή είναι αποτέλεσµα εσωτερικευµένων έµφυλων στερεοτύπων και κοινωνικών αντιλήψεων.
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να µειωθεί η αρνητική
επίδραση της άνισης κατανοµής καθηκόντων φροντίδας ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες στη διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος είναι η εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής
ανδρών και γυναικών στις οικογενειακές ευθύνες. Η πλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης διευκολύνεται από την καθολική δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες βρεφικής και παιδικής
φροντίδας, καθώς και σε ποιοτικές υπηρεσίες µακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωµένους και
τα άτοµα µε αναπηρία. Τα παραπάνω θα συµβάλουν τόσο στην αποδέσµευση των γυναικών από
τα καθήκοντα παροχής φροντίδας στα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας –επιφέροντας αύξηση
της συµµετοχής τους στην απασχόληση– όσο και στην προαγωγή και προώθηση της συµµετοχής
των ανδρών στα καθήκοντα φροντίδας (Καραµεσίνη και Χατζηβαρνάβα, 2019). Τέλος, προς
την κατεύθυνση αυτή δύναται να συµβάλει σηµαντικά η ενηµέρωση ανδρών και γυναικών για τα
εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατά τους και κυρίως για τις µελλοντικές επιπτώσεις των
ατοµικών, κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, επιλογών τους.
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3.4 Νέοι παράγοντες
Ένας από τους νέους παράγοντες που εκτιµάται ότι θα επηρεάσει το µελλοντικό έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα στην Ελλάδα σχετίζεται µε τις νέες µορφές απασχόλησης, όπως για παράδειγµα η
τηλεργασία. Παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους µορφές απασχόλησης είχαν εµφανιστεί στη χώρα
τις τελευταίες δεκαετίες (Θεοδωρουλάκης και Κουµαριανός, 2019), το ασφαλιστικό σύστηµα δεν
προέβλεπε την κάλυψή τους έως πολύ πρόσφατα. Από το 2020 κι έπειτα, ως συνέπεια της πανδηµίας του κορονοϊού, εφαρµόστηκε υποχρεωτικά σύστηµα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας και
προβλέφθηκε η κάλυψη της τηλεργασίας από το ασφαλιστικό σύστηµα. Όµως, καθώς το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα είναι αποτέλεσµα των συνθηκών απασχόλησης του παρελθόντος και
θεσµικών χαρακτηριστικών (Betti et al., 2015), η προϋπάρχουσα διεύρυνση και µη κάλυψη από
το ασφαλιστικό σύστηµα των άτυπων µορφών απασχόλησης, σε συνδυασµό µε τη συρρίκνωση
των µισθών κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, εκτιµάται ότι θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση του µελλοντικού έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα.
Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι µε την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικής επικουρικής σύνταξης
στην Ελλάδα από το 2022 προκύπτει µία επιπλέον πρόκληση από το συνταξιοδοτικό σύστηµα για
τη µελλοντική εξέλιξη του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. H µετάβαση προς συστήµατα πολλαπλών πυλώνων δύναται να οδηγήσει σε διεύρυνση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος,
εξαιτίας της ιδιαίτερης βαρύτητας των ατοµικών χαρακτηριστικών απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τον συνολικό χρόνο ασφάλισης και το επίπεδο των αµοιβών, για τον καθορισµό του τελικού
ποσού της σύνταξης (Samek Lodovici et al., 2016). Έτσι, καθώς οι παροχές της προσδιορισµένης
εισφοράς θα βασίζονται στο ποσό που συνεισέφερε στο Ταµείο Κεφαλαιοποιητικής Επικουρικής
Ασφάλισης o εργαζόµενος καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του µέσω των εισφορών του, οι
έµφυλες διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά των συνθηκών απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά
τη χαµηλής έντασης απασχόληση των γυναικών και τις χαµηλότερες αµοιβές τους, θα έχουν έναν
επιπλέον αρνητικό ρόλο στις έµφυλες ανισότητες κατά τη συνταξιοδότηση.

4. Συµπεράσµατα
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, διαπιστώνεται ότι το έµφυλο συνταξιοδοτικό χάσµα είναι
ένα πολύπλευρο και πολυπαραγοντικό φαινόµενο που διαµορφώνεται από το σύνολο των έµφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες σε όλους τους τοµείς της ζωής
τους: κοινωνικό, στον οικονοµικό, στον εκπαιδευτικό, πολιτικό και στον οικογενειακό. Σε αυτό
το πλαίσιο, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος είναι: α) το συνταξιοδοτικό σύστηµα, β) η λειτουργία των αγορών εργασίας και
γ) η άνιση κατανοµή καθηκόντων φροντίδας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης ο βαθµός πληροφόρησης σχετικά µε τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού συστήµατος,
καθώς και τα πρότυπα συµπεριφοράς των γυναικών ως προς τις επιλογές τους για τον χρόνο και
το καθεστώς συνταξιοδότησης, τα οποία διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τις ατοµικές επιλογές
και προτεραιότητες του κάθε ατόµου, αλλά και µε βάση τα κοινωνικά και πολιτισµικά στερεότυπα
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του φύλου της κάθε εποχής. Επιπλέον, τα νέα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, σε συνδυασµό
µε τις κοµβικές αλλαγές που συντελούνται στα κοινωνικοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συστήµατα διεθνώς, αναµένεται να επιδράσουν σηµαντικά στη διαµόρφωση του µελλοντικού έµφυλου
συνταξιοδοτικού χάσµατος.
Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, διαπιστώθηκε ότι οι διαφορετικές διατάξεις που
ίσχυαν έως πρόσφατα µεταξύ ανδρών και γυναικών είχαν άµεσο αντίκτυπο στη διαµόρφωση του
έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος. Εφόσον, όµως, έχουν πλέον εξαλειφθεί οι διαφορετικές
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών και γυναικών, η επίδραση του συνταξιοδοτικού
συστήµατος στη διαµόρφωση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος έχει µειωθεί σηµαντικά και
αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω στο µέλλον. Ωστόσο, το συνταξιοδοτικό σύστηµα δεν κατορθώνει να απορροφά όλες τις έµφυλες ανισότητες που κυριαρχούν στην αγορά εργασίας.
Ως εκ τούτου, οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση του έµφυλου
συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα σχετίζονται πλέον κυρίως µε την αγορά εργασίας. Οι
διαφοροποιήσεις του συνολικού εργασιακού βίου των ανδρών και των γυναικών, που καθορίζονται από τη συµµετοχή στην απασχόληση, τα ποσοστά ανεργίας, την ένταση της εργασίας καθώς
και τις αµοιβές, αντανακλώνται σωρευτικά στις συντάξιµες αποδοχές αλλά και στη θεµελίωση ή
µη συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
Βέβαια, τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα συνδέονται συχνά
µε την άνιση κατανοµή καθηκόντων φροντίδας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Συγκεκριµένα, η
άνιση κατανοµή ρόλων των ανδρών και των γυναικών στην οικογένεια για τα καθήκοντα φροντίδας των εξαρτώµενων µελών, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ποιοτικών και οικονοµικά προσιτών
υπηρεσιών φροντίδας, οδηγούσε και οδηγεί τις γυναίκες σε µεγαλύτερα διαστήµατα απουσίας από
την αγορά εργασίας αλλά και σε ευέλικτες µορφές απασχόλησης, άτυπης εργασίας ή ακόµα και
σε µη είσοδο ή πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας. Σηµειώνεται ακόµη ότι οι νέες µορφές
απασχόλησης, οι οποίες δεν καλύπτονταν από το ασφαλιστικό σύστηµα έως πρόσφατα, σε συνδυασµό µε την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικής επικουρικής σύνταξης, αποτελούν νέες προκλήσεις
για τη µελλοντική εξέλιξη του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην Ελλάδα.
Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι η αντιµετώπιση του έµφυλου συνταξιοδοτικού χάσµατος στην
Ελλάδα παραµένει πρόκληση, καθώς είναι ένα φαινόµενο που συνδέεται µε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς πολιτικής και απαιτεί την υιοθέτηση πολύπλευρων παρεµβάσεων πολιτικής,
οι οποίες θα πρέπει να εστιάσουν στους παράγοντες που το δηµιουργούν και το διαµορφώνουν.
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