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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ 

Βιβλιογραφική Επιςκόπηςη και Ανάλυςη Πολιτικών ςχετικά με τη 

Συμφιλίωςη Επαγγελματικήσ και Οικογενειακήσ/Ιδιωτικήσ Ζωήσ 

 

Θ παροφςα βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και ανάλυςθ των πολιτικϊν ςχετικά με 

τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ/ιδιωτικισ ηωισ αποτελοφν 

τμιμα του Ζργου «Ιςότθτα Φφλων ςτο Εργατικό Δυναμικό: Συμφιλίωςθ τθσ 

Επαγγελματικισ και Οικογενειακισ/Ιδιωτικισ Ηωισ». 

Θ μελζτθ είχε ωσ ςτόχουσ: 

 Τθ ςυλλογι και τθν επιςκόπθςθ των πολιτικϊν και του νομικοφ πλαιςίου 

για τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ με τθν οικογενειακι/ιδιωτικι ηωι 

ςτθν Ελλάδα. 

 Τθν ανάλυςθ των πολιτικϊν για τθ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ με 

τθν οικογενειακι/ιδιωτικι ηωι. 

 Τθν εξζταςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ από τισ επιχειριςεισ 

του ιδιωτικοφ τομζα. 

Στθ μελζτθ: 

 Παρουςιάηονται, με βάςθ τθ διεκνι και τθν ελλθνικι βιβλιογραφία, τα 

διάφορα μοντζλα ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ/ 

ιδιωτικισ ηωισ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο ελλθνικό μοντζλο και πϊσ 

αυτό ςυμπεριφζρκθκε ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ. 

 Αναλφονται λεπτομερϊσ οι ιςχφουςεσ πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ ςτθν 

Ελλάδα και οι εξελίξεισ και τάςεισ των τελευταίων χρόνων. Οι εξελίξεισ 

εντάςςονται ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο ςυηιτθςθσ και ςυνδζονται με τισ 

πολιτικζσ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν 

απαςχόλθςθ και τθν ιςότθτα των φφλων και γενικότερα με τισ διεκνείσ 

τάςεισ. Γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ εκνικισ 

πολιτικισ ςτα κζματα αυτά ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ και των μνθμονίων.   

Τα μζτρα πολιτικισ ςυμφιλίωςθσ που εξετάηονται αναλυτικά ςτθ μελζτθ είναι:  

 οι γονικζσ και λοιπζσ άδειεσ φροντίδασ,  
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 οι ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ και θ ευελιξία του χρόνου εργαςίασ, 

 οι υπθρεςίεσ φροντίδασ για παιδιά προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ,  

 οι υπθρεςίεσ φροντίδασ για θλικιωμζνουσ/-εσ και άτομα με αναπθρία,  

 οι πολιτικζσ και πρακτικζσ ςε επίπεδο επιχείρθςθσ.  

Για κάκε ζνα από τα μζτρα, περιγράφεται θ ιςχφουςα κατάςταςθ, οι 

τελευταίεσ εξελίξεισ, τάςεισ και πρωτοβουλίεσ ιδιαιτζρωσ ςτα χρόνια τθσ 

κρίςθσ και θ νομικι βάςθ των ιςχυουςϊν ρυκμίςεων. Συηθτοφνται, 

επίςθσ, θ δυνατότθτα άντλθςθσ αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθ 

χριςθ τουσ, οι όποιεσ δυςκολίεσ εφαρμογισ τουσ, ο βακμόσ και θ κατά 

φφλο αξιοποίθςι τουσ (όπου είναι δυνατόν να εντοπιςτοφν ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ), θ εκτιμοφμενθ ι/και με ζρευνεσ διαπιςτοφμενθ επίπτωςθ 

των πολιτικϊν ιδιαιτζρωσ ςτισ γυναίκεσ και, τζλοσ, τα κενά και οι 

αδυναμίεσ τόςο των ίδιων των πολιτικϊν όςο και τθσ ςχετικισ με αυτά τα 

κζματα ζρευνασ. Ζμφαςθ δίδεται ςτθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ από τισ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα, όπωσ αυτι μπορεί 

να διαπιςτωκεί μζςω κυρίωσ των επίςθμων οργάνων ελζγχου τιρθςθσ 

τθσ νομοκεςίασ (εκκζςεισ του Συνθγόρου του Πολίτθ, τθσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ και του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ για τθν Ελλάδα). Τζλοσ, 

εξετάηεται κατά πόςον οι ρυκμίςεισ διατθροφν ζναν ζμφυλο χαρακτιρα, 

απευκυνόμενεσ κυρίωσ ςε γυναίκεσ φροντίςτριεσ, είναι ουδζτερεσ ωσ 

προσ το φφλο ι ενκαρρφνουν τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των ανδρϊν 

φροντιςτϊν τόςο ωσ προσ τθ διατφπωςθ όςο και ωσ προσ τθν εφαρμογι 

τουσ. 

 Αποτιμϊνται οι πολιτικζσ και οι επιπτϊςεισ τουσ, ιδιαιτζρωσ ςτα χρόνια 

τθσ τρζχουςασ κρίςθσ, ενϊ αναλφονται διεξοδικά οι επιπτϊςεισ τθσ 

τελευταίασ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και ςτθν εργαςιακι κατάςταςθ των 

γυναικϊν, κακϊσ και ςτισ πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ. 

 Εξάγονται γενικά ςυμπεράςματα από τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και 

τθν ανάλυςθ των πολιτικϊν και διατυπϊνονται προτάςεισ τόςο για τισ 

πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ όςο και για τουσ τομείσ που χριηουν περαιτζρω 

διερεφνθςθσ. 
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 Επεξθγοφνται οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτθ μελζτθ και παρατίκεται 

θ βιβλιογραφία πάνω ςτθν οποία βαςίςτθκε. 

Τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ αφοροφν τθ ςχζςθ των μζτρων ςυμφιλίωςθσ 

με τισ υπόλοιπεσ πολιτικζσ, τθ ςυνεκτικότθτα του ςυςτιματοσ, τθν ευελιξία του 

ςυςτιματοσ να παρζχει δυνατότθτεσ πραγματικϊν επιλογϊν, τθ δικαιοςφνθ και τθν 

ιςοτιμία του για τουσ άνδρεσ εργαηόμενουσ και τισ γυναίκεσ εργαηόμενεσ όλων των 

τομζων εργαςίασ, κακϊσ και τθ ςχζςθ του ςχεδιαςμοφ των μζτρων με τθν ζρευνα 

και τθν πλθροφόρθςθ. 

Είναι γεγονόσ ότι παρά τα ποικίλα μζτρα ςυμφιλίωςθσ τθσ εργαςιακισ και 

οικογενειακισ/ιδιωτικισ ηωισ που ζχουν λθφκεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ τόςο ςε 

ευρωπαϊκό όςο και εκνικό επίπεδο, ουςιαςτικζσ ανιςότθτεσ παραμζνουν ανάμεςα 

ςτα δφο φφλα όςον αφορά το ποςοςτό απαςχόλθςισ τουσ, τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ 

τουσ, τθν εργαςιακι τουσ εξζλιξθ και τισ αμοιβζσ από τθν εργαςία. Το επιδιωκόμενο 

μοντζλο του ιςότιμου διπλοφ κουβαλθτι (εργαηόμενοι και οι δφο γονείσ) δεν ζχει 

επιτευχκεί ακόμα και ςτισ καλφτερεσ των περιπτϊςεων. Αυτό αποδίδεται κυρίωσ 

ςτο γεγονόσ ότι οι πολιτικζσ που ακολουκικθκαν δεν κατόρκωςαν, αφενόσ, να 

αντιμετωπίςουν επαρκϊσ το ηιτθμα τθσ φροντίδασ των εξαρτθμζνων μελϊν και, 

αφετζρου, να επιφζρουν μια πιο ουςιαςτικι αλλαγι ςτθ ςυμμετοχι των ανδρϊν 

ςτθν οικογενειακι φροντίδα και ςτισ ευκφνεσ του νοικοκυριοφ. Από ό,τι φαίνεται, 

όςο πιο ελλιπείσ είναι οι πολιτικζσ αυτζσ τόςο πιο πολφ οι εργαςιακζσ ανιςότθτεσ 

αυξάνονται και τόςο πιο πολφ οι γυναίκεσ καλοφνται να επιλζξουν ανάμεςα ςτθν 

εργαςία (εάν πρζπει να εργαςτοφν και κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ) και ςτθ φροντίδα, 

εφόςον ςτθν κοινωνικι ςυνείδθςθ θ επιλογι αυτι αφορά κατ’ εξοχιν τισ γυναίκεσ. 

Στισ αποφάςεισ αυτζσ πρζπει να ςτακμίςουν ακόμα οι γυναίκεσ εάν είναι ςυμφζρον 

γι’ αυτζσ να εργαςτοφν ςε μια χαμθλά αμειβόμενθ φτωχισ ποιότθτασ απαςχόλθςθ 

που ενδεχομζνωσ κα τουσ ςτεριςει τα οικογενειακά επιδόματα που λαμβάνουν. Οι 

ιδθ ενταγμζνεσ ςτθν αγορά εργαςίασ και με περιςςότερα προςόντα γυναίκεσ κα 

πρζπει να ςτακμίςουν και να αποφαςίςουν πόςο χρόνο κα λείψουν από τθν 

εργαςία τουσ με άδειεσ φροντίδασ και τι επίπτωςθ κα ζχει θ απουςία αυτι ςτθν 

καριζρα τουσ. 
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Στθ χϊρα μασ εξακολουκεί ακόμα να λειτουργεί ζνα άτυπο ςφςτθμα 

οικογενειακισ αλλθλεγγφθσ και υποςτιριξθσ που ςε ζνα μεγάλο βακμό καλφπτει ι 

ςυμπλθρϊνει τισ ανάγκεσ φροντίδασ, υποκακιςτϊντασ τθν ζλλειψθ ι ανεπάρκεια 

των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν φροντίδασ. Και ενϊ θ δυνατότθτα τθσ πρόωρθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ επζτρεπε ςε κάποιο βακμό ςτισ γυναίκεσ μζςθσ θλικίασ να 

λειτουργιςουν πλιρωσ, ςυμπλθρωματικά ι εφεδρικά ςτθ φροντίδα εγγονϊν και 

εξαρτθμζνων θλικιωμζνων γονζων ι ςυγγενϊν, θ κατάργθςθ κάκε μορφισ πρόωρθσ 

ςυνταξιοδότθςθσ, είτε κα επιβαρφνει δυςανάλογα τισ γυναίκεσ αυτζσ τθσ θλικίασ, 

είτε κα οδθγιςει ςε μεγάλα κενά φροντίδασ, ιδίωσ ςτα χαμθλά ειςοδθματικά 

ςτρϊματα, εφόςον δεν αναπτυχκοφν κοινωνικζσ υπθρεςίεσ φροντίδασ ϊςτε να τα 

καλφψουν. Τζλοσ, με τα εκτεταμζνα - ςυγκριτικά με άλλεσ χϊρεσ - ωράρια εργαςίασ, 

ο  εκτόσ εργαςίασ χρόνοσ των εργαηομζνων, κυρίωσ των γυναικϊν, ςυμπιζηεται με 

ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν προςωπικι τουσ ηωι, τθν ποιότθτα τθσ φροντίδασ που 

παρζχουν και τισ απαιτιςεισ τουσ από το δθμόςιο ςφςτθμα φροντίδασ. 

Είναι προφανζσ ότι ζνα ςφςτθμα/πλζγμα πολιτικϊν και μζτρων ςυμφιλίωςθσ 

για να είναι αποτελεςματικό πρζπει να είναι ςυνεκτικό και ολοκλθρωμζνο, να 

διακζτει ευελιξία παρζχοντασ δυνατότθτεσ επιλογϊν, να είναι οικονομικά προςιτό 

και να είναι δίκαιο και ιςότιμο για τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ εργαηόμενουσ/-εσ 

όλων των τομζων εργαςίασ ενςωματϊνοντασ πάντα τθ διάςταςθ τθσ ιςότθτασ. 

Πόςο το ελλθνικό ςφςτθμα διακζτει αυτά τα χαρακτθριςτικά; 

Χωρίσ να υποβακμίηουμε τισ πραγματικά πολφ ςθμαντικζσ πολιτικζσ και μζτρα 

που υιοκετικθκαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτθ χϊρα μασ, πρζπει παράλλθλα να 

ςθμειϊςουμε ότι το ςφςτθμα ςτερείται μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ, 

εμπεριζχοντασ διαφορετικζσ φιλοςοφίεσ και αφινοντασ ςθμαντικά κενά φροντίδασ. 

Οριςμζνα παραδείγματα είναι ενδεικτικά: 

1. Στο ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν, όπωσ είδαμε, υπάρχουν ανιςότθτεσ 

ανάμεςα ςτον ιδιωτικό και τον δθμόςιο τομζα, με τον δθμόςιο τομζα να 

είναι πιο γενναιόδωροσ και πιο φιλικά προςκείμενοσ προσ τουσ 

εργαηόμενουσ γονείσ. Αλλά και μζςα ςτον ίδιο τον ιδιωτικό τομζα 

υπάρχουν ςθμαντικζσ ανιςότθτεσ ανάμεςα ςτουσ/ςτισ μιςκωτοφσ/-ζσ και 

τουσ/τισ αυτοπαςχολοφμενουσ/-εσ. Ακόμα, ςτον δθμόςιο τομζα οι παροχζσ 



7 

 

ζχουν το χαρακτιρα δικαιωμάτων, κάτι που δεν ςυμβαίνει με όλεσ τισ 

παροχζσ του ιδιωτικοφ τομζα. Τζλοσ, το ςφςτθμα ςτερείται, όςον αφορά 

τον ιδιωτικό τομζα, μιασ κωδικοποίθςθσ που κα βοθκοφςε τθν εφκολθ 

αναγνϊριςθ των διαφόρων δικαιωμάτων από τουσ δυνθτικά δικαιοφχουσ. 

2. Το ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν δεν ςυνδζεται με το δθμόςιο ςφςτθμα 

φροντίδασ (π.χ. βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ). Δθλαδι, οι γονείσ μετά τθ 

γονικι άδεια δεν είναι δεδομζνο ότι εξαςφαλίηουν μια κζςθ ςε δθμόςιο 

παιδικό ςτακμό. Θ πρόςβαςθ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα φροντίδασ δεν 

αποτελεί δικαίωμα των παιδιϊν και αντίςτοιχθ υποχρζωςθ του κράτουσ. 

Δικαίωμα πρόςβαςθσ παρζχεται μόνο ςτα νθπιαγωγεία (για τον τελευταίο 

χρόνο πριν τθν ζναρξθ του ςχολείου). Συνζπεια αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι 

θ χϊρα μασ, ανάμεςα ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, να παρουςιάηει ζνα από τα 

μεγαλφτερα κενά κεςμοκετθμζνθσ διαςφάλιςθσ φροντίδασ (διάςτθμα 

μεταξφ τζλουσ γονικϊν αδειϊν και ζναρξθσ ςχολικισ δραςτθριότθτασ). 

3. Υπάρχουν τεράςτια κενά δθμόςιασ παροχισ ανοικτισ και κατ’ οίκον 

φροντίδασ θλικιωμζνων και ανάπθρων ατόμων ςτο πλαίςιο τθσ τοπικισ 

κοινότθτασ. 

4. Σε όλεσ τισ κατθγορίεσ των μζτρων ςυμφιλίωςθσ υπάρχουν ςε μεγαλφτερο 

ι μικρότερο βακμό εργαηόμενοι/-εσ που αποκλείονται (π.χ. εργαηόμενοι/-

εσ ςε αδιλωτθ εργαςία ι που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ που κζτει θ 

νομοκεςία). 

H κεςμικι ευελιξία που παρζχεται από τα επίςθμα μζτρα ςυμφιλίωςθσ, αλλά 

και θ πιο άτυπθ ευελιξία που διακζτει το εργαςιακό περιβάλλον, είναι ςθμαντικοί 

παράγοντεσ που διευκολφνουν τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ φροντιςτζσ/-τριεσ να 

ςυνδυάςουν τισ εργαςιακζσ και οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ.  

Το ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν παρζχει ςχετικι ευελιξία (μειωμζνο ωράριο 

και δυνατότθτα μετατροπισ του ςε ςυνεχόμενθ απουςία από τθν εργαςία, επιλογζσ 

ωσ προσ τον χρόνο λιψθσ των αδειϊν). Όμωσ το ςφςτθμα ςτον δθμόςιο τομζα είναι 

πολφ πιο ευζλικτο, αφοφ θ επιλογι αποτελεί δικαίωμα του/τθσ εργαηόμενου/-θσ, 

ενϊ ςτον ιδιωτικό τομζα προχποκζτει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ εργοδότθ/-τριασ. 
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Στισ υπθρεςίεσ φροντίδασ παιδιϊν, θ προςβαςιμότθτα ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ 

δεν είναι πάντα εφκολθ ενϊ τα ωράρια λειτουργίασ, παρ’ όλο που ζχουν 

διευρυνκεί, δεν ανταποκρίνονται πάντα ςτισ ϊρεσ εργαςίασ των γονζων και οι ϊρεσ 

λειτουργίασ ζχουν περιοριςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ (π.χ. ολοιμερο ςχολείο). 

Θ προϊκθςθ τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ αποτελεί ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 

μζτρο πολιτικισ ςυμφιλίωςθσ. Για να αποτελεί όμωσ τζτοιο μζτρο, θ μερικι 

απαςχόλθςθ κα πρζπει να αποτελεί επιλογι και όχι καταναγκαςμό (ζλλειψθ 

εναλλακτικϊν ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ) για τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ, να 

εξαςφαλίηει προδιαγραφζσ ποιότθτασ (διάρκεια εργαςίασ και ςφμβαςθσ, 

αςφαλιςτικά και άλλα δικαιϊματα) και να δίνει τθ δυνατότθτα μεταπιδθςθσ ςτθν 

πλιρθ απαςχόλθςθ, όταν οι υποχρεϊςεισ φροντίδασ περιοριςτοφν. Αυτό δεν 

ςυνζβαινε παραδοςιακά ςτισ χϊρεσ του νότου και ιδιαιτζρωσ ςτθν Ελλάδα τόςο 

γιατί το κεςμικό πλαίςιο δεν διευκόλυνε αλλά και γιατί θ επιλογι αυτι -ςε 

ςυνδυαςμό με χαμθλζσ αμοιβζσ ςτισ προςφερόμενεσ κζςεισ εργαςίασ- μείωνε 

ςθμαντικά το οικογενειακό ειςόδθμα, ςυνικωσ δε οι προςφερόμενεσ κζςεισ 

εργαςίασ δεν διαςφάλιηαν ποιότθτα και αςφάλεια. Θ μερικι και εκ περιτροπισ 

απαςχόλθςθ αυξικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, ωσ αναγκαςτικι επιλογι που 

επιβλικθκε από τουσ/τισ εργοδότεσ/-τριεσ. 

Όςον αφορά το ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν, υπάρχουν ςθμαντικζσ 

διαφοροποιιςεισ μεταξφ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, με τον δθμόςιο τομζα 

να παρζχει άδεια φροντίδασ μακράσ διάρκειασ με πλιρθ αναπλιρωςθ των 

αποδοχϊν, ενϊ οι αντίςτοιχεσ πλιρωσ αμειβόμενεσ άδειεσ ςτον ιδιωτικό τομζα 

είναι μικρότερθσ διάρκειασ και απαιτοφν τθν ζγκριςθ του εργοδότθ ωσ προσ τον 

τρόπο λιψθσ τουσ. Είναι γνωςτό από τθ διεκνι βιβλιογραφία ότι όςο μεγαλφτερο 

είναι το ποςοςτό αναπλιρωςθσ του μιςκοφ κατά τθ διάρκεια τθσ άδειασ τόςο 

μεγαλφτερθ είναι θ πικανότθτα να αξιοποιθκεί θ άδεια και άρα να λειτουργιςει ωσ 

αποτελεςματικό μζτρο ςυμφιλίωςθσ, ιδίωσ για τουσ άνδρεσ. 

Όςον αφορά τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ φροντίδασ παιδιϊν, το ςφςτθμα είναι 

για πολλοφσ γονείσ ακριβό, λόγω τθσ μείωςθσ των ειςοδθμάτων. Είναι, λοιπόν, 

ιδιαίτερα ςθμαντικό που, μζςω του ΕΣΠΑ, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν 

φιλοξενοφνται δωρεάν ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ ςτακμοφσ, αν και θ ηιτθςθ 
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είναι μεγαλφτερθ από τθν προςφορά, όπωσ είδαμε και ςτο ςχετικό κεφάλαιο τθσ 

βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ. 

Τεράςτια είναι τα κενά ςτθ φροντίδα θλικιωμζνων και ατόμων με αναπθρία. 

Οι άδειεσ είναι υποτυπϊδεισ ι ανφπαρκτεσ. Όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ θμεριςιασ 

φροντίδασ, ενϊ κάποιεσ από αυτζσ παρζχονται δωρεάν (Βοικεια ςτο Σπίτι, ΚΘΦΘ) 

και κάποιεσ καλφπτονται από αςφαλιςτικά ταμεία όταν θ φροντίδα είναι θμεριςια 

(Κζντρα Διθμζρευςθσ), δεν μποροφν, ακόμα και όταν αυτζσ είναι διακζςιμεσ ςε 

τοπικό επίπεδο, να καλφψουν άτομα που χρειάηονται ςυνεχι φροντίδα ι χαμθλοφ 

ειςοδιματοσ άτομα, που όμωσ δεν εμπίπτουν ςτισ προχποκζςεισ ειςοδιματοσ που 

κζτουν οι υπθρεςίεσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, αναηθτοφνται, είτε ενδοικογενειακζσ 

λφςεισ φροντίδασ (ςε βάροσ ςυχνά των εργαηομζνων γυναικϊν), είτε θ πρόςλθψθ 

αμειβόμενων φροντιςτϊν/-τριϊν που επιβαρφνει τον οικογενειακό προχπολογιςμό. 

Είναι γεγονόσ ότι θ νομοκεςία που αφορά κζματα ςυμφιλίωςθσ αντιμετωπίηει 

ιςότιμα τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ. Υπάρχουν κάποιεσ ακόμα εξαιρζςεισ που 

όμωσ ςταδιακά αντιμετωπίηονται, μετά ιδιαιτζρωσ από παρεμβάςεισ του 

Συνθγόρου του Πολίτθ, ο οποίοσ ζχει ζνα ρόλο «ελεγκτι» ωσ προσ τθν τιρθςθ τθσ 

αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ςτθν απαςχόλθςθ. Εκεί που φαίνεται να υπάρχουν οι 

μεγαλφτερεσ κεςμικζσ αποκλίςεισ είναι ανάμεςα ςτισ κατθγορίεσ των εργαηομζνων 

και όχι ανάμεςα ςτα δφο φφλα. 

Όμωσ ςτθν πράξθ, όπωσ φαίνεται από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία και τισ εκκζςεισ 

δθμόςιων υπθρεςιϊν κα ανεξάρτθτων αρχϊν, άνδρεσ και γυναίκεσ, και ιδιαιτζρωσ 

οι μθτζρεσ, δεν αντιμετωπίηονται ιςότιμα ςτθν εργαςία. Παρ’ όλθ τθν πρόοδο και 

τισ ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ, οι γυναίκεσ υςτεροφν ςε αμοιβζσ και επαγγελματικι 

εξζλιξθ και είναι ςε μεγαλφτερο βακμό ευάλωτεσ ςε παραβιάςεισ των εργαςιακϊν 

τουσ δικαιωμάτων. 

Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι οι πολιτικζσ φροντίδασ αγγίηουν μια 

ευαίςκθτθ περιοχι που ζχει να κάνει με τισ ιςχφουςεσ ςτάςεισ και αξίεσ όςον 

αφορά τον ρόλο των ανδρϊν και των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν 

οικογζνεια και τα αποδεκτά πρότυπα φροντίδασ. Αυτζσ οι ςτάςεισ, αξίεσ και 

πρότυπα επθρεάηουν τθν κατεφκυνςθ και το περιεχόμενο των πολιτικϊν, τον βακμό 

που οι πολιτικζσ αξιοποιοφνται από τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ ςυνολικά και από 
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τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ ξεχωριςτά, κακϊσ και τον τρόπο που το εργαςιακό και 

κοινωνικό περιβάλλον αντιμετωπίηει τα κζματα αυτά. Φαίνεται λοιπόν, ότι ενϊ οι 

«πολιτικζσ ζχουν ςθμαςία», επθρεάηοντασ κετικά τθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν 

και οδθγϊντασ ςτθν κοινωνικι αποδοχι τθσ, δεν δείχνουν να ζχουν πετφχει τα 

αναμενόμενα αποτελζςματα, όςον αφορά τισ ςτάςεισ και αξίεσ που ςχετίηονται με 

τα πρότυπα φροντίδασ και τθν κατανομι των οικογενειακϊν ευκυνϊν ανάμεςα ςτα 

δφο φφλα.   

Ωςτόςο, ζρευνα του ΚΕΘΙ για τον ρόλο των πατζρων ςτθν εξιςορρόπθςθ τθσ 

επαγγελματικισ και τθσ οικογενειακισ-προςωπικισ ηωισ, που πραγματοποιικθκε 

το 2006, ζδειξε ότι, αν και διατθροφνται παραδοςιακά πρότυπα ςε πολλζσ 

εκφάνςεισ τθσ οικογενειακισ ηωισ (π.χ. οικιακι εργαςία), διαπιςτϊνονται 

καινοτόμεσ ςτάςεισ και αντιλιψεισ των πατζρων ωσ προσ τθν εναςχόλθςι τουσ με 

τθν περιποίθςθ των παιδιϊν μικρισ θλικίασ, που δείχνουν ότι οι πατρικζσ ςτάςεισ 

και ςυμπεριφορζσ απζναντι ςτα παιδιά αλλάηουν προσ το προοδευτικότερο ςε 

αρκετά μεγάλο μζροσ τθσ κοινωνίασ. Αν και ενκαρρυντικά, τα αποτελζςματα τθσ 

παραπάνω ζρευνασ ςτάςεων πρζπει να διαςταυρωκοφν με ζρευνεσ χριςθσ χρόνου, 

που παρζχουν αντικειμενικότερθ βάςθ εξακρίβωςθσ του τι πράγματι ςυμβαίνει. 

Είναι προφανζσ, ότι οι πολιτικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ και εργοδοτικζσ θγεςίεσ και 

οι φορείσ ιςότθτασ πρζπει να επανεκτιμιςουν τισ προςπάκειεσ και τισ 

εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ, ζτςι ϊςτε να διευκολφνουν τον ςτόχο τθσ ιςότθτασ και να 

διαπαιδαγωγιςουν τισ νζεσ γενιζσ ςε μια πιο ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ των δφο φφλων 

ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ εργαςιακισ και οικογενειακισ ηωισ και όχι μόνον. 

Το πεδίο τθσ ςυμφιλίωςθσ εργαςιακισ και οικογενειακισ/προςωπικισ ηωισ 

δεν απετζλεςε ζνα πεδίο ερευνθτικισ προτεραιότθτασ ςτθ χϊρα μασ. Ελάχιςτεσ 

είναι οι περιπτϊςεισ ερευνϊν με πρωτεφοντα ςτόχο το πεδίο αυτό. Επίςθσ, όπωσ 

και ςε πολλά άλλα πεδία πολιτικισ, δεν υπάρχουν μελζτεσ αξιολόγθςθσ τθσ 

επίπτωςθσ των πολιτικϊν, εκτόσ και εάν αυτζσ ςυνδζονται με κοινοτικά 

προγράμματα όπου τζτοιεσ μελζτεσ αποτελοφν υποχρζωςθ. 

Ενδεικτικοί τομείσ για τουσ οποίουσ, μζςα από τθν παροφςα μελζτθ, κρίνουμε 

ότι χρειάηεται να υπάρχει μεγαλφτερθ πλθροφόρθςθ και εμβάκυνςθ είναι οι 

ακόλουκοι: 
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Α.  Αξιολόγθςθ πολιτικϊν 

  Γονικζσ άδειεσ  

  Υπθρεςίεσ φροντίδασ  

Β. Στάςεισ, αξίεσ και ιδεατά πρότυπα φροντίδασ (ςε ςχζςθ με το φφλο, τθν θλικία, 

τθν οικογενειακι κατάςταςθ, το μορφωτικό επίπεδο, το ειςόδθμα, τθν προζλευςθ 

κ.λπ. των ερωτωμζνων, κακϊσ και τθν αντίλθψθ τουσ ωσ προσ τθν φπαρξθ, κόςτοσ, 

ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ και ποιότθτα των παροχϊν).  

Γ. Η λιψθ αποφάςεων από τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ φροντιςτζσ/-τριεσ (γονείσ 

και φροντιςτζσ/-τριεσ ενθλίκων) ςε κζματα ςυμφιλίωςθσ (περιεχόμενο 

αποφάςεων και ςκεπτικό).  

Δ. Οι ςτρατθγικζσ των οικογενειϊν (και ιδιαιτζρωσ των γυναικϊν) για το 

ςυνδυαςμό εργαςίασ και φροντίδασ. Βακμόσ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ του εφικτοφ 

και του δυνατοφ. Οι πρακτικζσ ςε επίπεδο κακθμερινότθτασ.  

Ε. Η επίδραςθ τθσ κρίςθσ ςτθν κατανομι τθσ οικογενειακισ φροντίδασ και ςτθν 

ιςότθτα.  

ΣΤ. Τα κυρίαρχα μοντζλα οικογζνειασ ςε ςχζςθ τθν εργαςία και τθ φροντίδα.  

Ζ. Η ιδιωτικι κατ’ οίκον φροντίδα (οικογενειακι και αμειβόμενθ).  

Η. Η επίδραςθ του χϊρου τθσ εργαςίασ ςτθ ςυμφιλίωςθ ανάλογα με διάφορουσ 

παράγοντεσ. 

Θ. Η ιδεατι εικόνα του εαυτοφ ανδρϊν ι γυναικϊν. 

Θ μελζτθ καταλιγει ςτισ παρακάτω προτάςεισ πολιτικήσ, οι οποίεσ μποροφν να 

αποτελζςουν βάςθ ςυηιτθςθσ για τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.  

Γενικοφ χαρακτιρα προτάςεισ: 

Α. Καταρχιν πρζπει να υπάρξει μια διαφορετικι αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ 

προτεραιότθτασ που αποδίδεται ςτα κζματα ςυμφιλίωςθσ και γενικότερα 

ςτα κζματα ιςότθτασ των φφλων.  

Β. Ωσ προσ τισ πολιτικζσ απαιτείται να μελετθκοφν, να ςχεδιαςτοφν και να 

εφαρμοςτοφν ωσ ζνα ενιαίο ςφςτθμα αλλθλοςυμπλθροφμενων παροχϊν με 

εςωτερικι ςυνοχι και κοινζσ αρχζσ και φιλοςοφία.  



12 

 

Γ. Είναι ςθμαντικό να υπάρχουν επαρκι και αξιόπιςτα ςτοιχεία για να 

μποροφν οι πολιτικζσ ςτοιχειωδϊσ να αξιολογθκοφν και βάςει αυτϊν των 

αξιολογιςεων να γίνονται προτάςεισ βελτίωςισ τουσ.  

Επί μζρουσ προτάςεισ: 

A.  Κωδικοποίθςθ: Όςον αφορά το ςφςτθμα των γονικϊν αδειϊν, το οποίο 

εμφανίηεται ωσ ζνα μωςαϊκό ρυκμίςεων ιδιαιτζρωσ ςτον ιδιωτικό τομζα, 

χρειάηεται να γίνει κωδικοποίθςθ, ζτςι ϊςτε οι ρυκμίςεισ να είναι ορατζσ, 

αναγνωρίςιμεσ και εφκολα κατανοθτζσ από τουσ/τισ δυνθτικά δικαιοφχουσ 

και άλλουσ/-εσ εμπλεκόμενουσ/-εσ.  

B.  Η διάςταςθ τθσ ιςότθτασ: Παρόλο που ςτθ νομοκεςία ζχουν γίνει και 

εξακολουκοφν και γίνονται προςπάκειεσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ 

και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ςτθν εργαςία, ςτθν πράξθ τα αποτελζςματα δεν 

είναι τα αναμενόμενα. Αυτό ςε ζναν μεγάλο βακμό αποδίδεται ςτο 

γεγονόσ ότι οι κυρίαρχεσ νόρμεσ αποδίδουν ςτισ γυναίκεσ τον ρόλο του 

βαςικοφ φροντιςτι των εξαρτθμζνων μελϊν τθσ οικογζνειασ. Χρειάηεται, 

λοιπόν, μεγαλφτερθ προςπάκεια για πιο ιςότιμο καταμεριςμό των 

οικογενειακϊν ευκυνϊν και αυτό ςθμαίνει πολιτικζσ που όχι μόνο 

διαςφαλίηουν, αλλά και προάγουν με μζτρα ενίςχυςθσ τθ ςυμμετοχι των 

ανδρϊν ςτισ οικογενειακζσ ευκφνεσ. Υπάρχουν πολλζσ ρυκμίςεισ με κετικά 

αποτελζςματα που ζχουν εφαρμοςτεί ςε άλλεσ χϊρεσ που κα μποροφςαμε 

να αξιοποιιςουμε και ςτθ χϊρα μασ. Ακόμα, χρειάηεται να εξεταςτοφν και 

να εφαρμοςτοφν μζτρα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ, 

αυτϊν που λαμβάνουν αποφάςεισ και αυτϊν που διαπαιδαγωγοφν, 

ιδιαιτζρωσ αυτϊν που διαπαιδαγωγοφν τισ νζεσ γενιζσ, ςτθ διαμόρφωςθ 

αντιλιψεων για μια πιο ιςότιμθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν 

εργαςία, ςτθν κοινωνία και ςτθν οικογζνεια. Γνωρίηουμε ότι κάποιεσ καλζσ 

πρακτικζσ ζχουν υλοποιθκεί και ςτθ χϊρα μασ και αρκετό υλικό ζχει 

παραχκεί ςτα πλαίςια ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, αλλά δεν 

φαίνονται οι εμπειρίεσ αυτζσ να ζχουν ενταχκεί ςτθ δθμόςια πολιτικι ι να 

τθν ζχουν τροφοδοτιςει επαρκϊσ ι να ζχουν καταφζρει να ζχουν αξιόλογα 

πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ. 
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Αντίκετα, μζτρα με αρνθτικό αντίκτυπο για τθν ιςότθτα, όπωσ είναι μζτρα, 

τα οποία αφινουν να εννοθκεί ότι θ φροντίδα είναι γυναικεία υπόκεςθ ι 

μζτρα που οδθγοφν ςτθν αποκοπι των γυναικϊν από τθν αγορά εργαςίασ 

ι δυςκολεφουν τθν επανζνταξι τουσ, πρζπει να αποφεφγονται.  

Γ. Θ ποιότθτα και το κόςτοσ για τον/τθν χριςτθ/-τρια των μζτρων φροντίδασ 

και ςυμφιλίωςθσ: Και τα δφο αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ ςτθν 

αξιοποίθςθ τουσ και κρίνουν τθν ικανότθτά τουσ να αποτελοφν 

αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ ςυμφιλίωςθσ. Αν και τα περιοριςμζνα 

ζςοδα του κράτουσ, των αςφαλιςτικϊν ταμείων και των εργοδοτϊν 

δυςκολεφουν τισ προςπάκειεσ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παροχϊν 

και άμβλυνςθ τθσ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για τον/τθν χριςτθ/-τρια, είναι 

προφανζσ ότι κάποια βελτίωςθ απαιτείται που κα επιτρζπει τθν καλφτερθ 

αξιοποίθςι τουσ.  

Δ. Πολιτικζσ διαχείριςθσ χρόνου για ανάγκεσ φροντίδασ: Θ κεςμοκζτθςθ 

μζτρων μεγαλφτερθσ ευελιξίασ ςτθ διαχείριςθ του χρόνου των 

εργαηομζνων φροντιςτϊν/-τριϊν κα διευκόλυνε ενδεχομζνωσ και τθ 

μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ τουσ από τουσ πατζρεσ/άνδρεσ φροντιςτζσ. Προσ 

το παρόν, κα μποροφςε τουλάχιςτον να κεςμοκετθκεί το δικαίωμα 

ενόσ/μιασ εργαηομζνου/-θσ με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ να ηθτιςει από 

τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία εργάηεται και θ υποχρζωςθ τθσ διεφκυνςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ να ςυηθτιςει με αυτόν/-ιν τισ επιλογζσ ευελιξίασ ωραρίου, 

προκειμζνου να διευκολυνκεί ο/θ εργαηόμενοσ/-θ ςτθν κάλυψθ των 

αναγκϊν φροντίδασ εξαρτθμζνων μελϊν τθσ οικογζνειάσ του.  

E. O ρόλοσ του οικογενειακοφ φροντιςτι/-τριασ (εργαηόμενου/-θσ και μθ), 

ανεξαρτιτωσ αν αυτόσ/-ι φροντίηει παιδιά, ςυηφγουσ, ςυντρόφουσ, γονείσ, 

αδζλφια, ακόμα και μθ ςυγγενικά άτομα πρζπει να αναγνωριςτεί τόςο ςτθ 

νομοκεςία (με ενδεχόμενθ διεφρυνςθ των κατθγοριϊν των φροντιςτϊν/-

τριϊν που δικαιοφνται άδειασ φροντίδασ), αλλά και με προγράμματα και 

πράξεισ που τον/τθν ςτθρίηουν ποικιλοτρόπωσ ςτο ζργο του/τθσ 

(πλθροφόρθςθ, εκπαίδευςθ, ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, ανακουφιςτικοφ 

τφπου υπθρεςίεσ φροντίδασ, ενκάρρυνςθ κοινωνικισ δικτφωςθσ, κ.λπ.). 
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ΣΤ. Πολιτικζσ και πρακτικζσ ςε επίπεδο επιχείρθςθσ: Θ διεκνισ εμπειρία ζχει 

δείξει πόςο ςθμαντικζσ για τθ ςυμφιλίωςθ, πζρα από τισ δθμόςιεσ 

πολιτικζσ, είναι οι πολιτικζσ και πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςε επίπεδο 

επιχείρθςθσ. Προτείνουμε αυτζσ οι πολιτικζσ και πρακτικζσ να 

αποτελζςουν πεδίο ςυηιτθςθσ μεταξφ των εργοδοτικϊν φορζων και των 

ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων των εργαηομζνων, ανάμεςα ςτισ 

επιχειριςεισ και μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηομζνων μζςα ςε κάκε 

επιχείρθςθ, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ όλων των εμπλεκομζνων και 

τθν ανταλλαγι χριςιμων εμπειριϊν.  

Ενδεικτικά μζτρα που προτείνονται είναι: 

 Μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθ χριςθ του εργαςιακοφ ωραρίου ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ του γονιοφ ι του φροντιςτι/-τριασ. Μείωςθ υπερβολικϊν 

απαιτιςεων για ϊρεσ εργαςίασ πζραν των προβλεπομζνων. 

 Θετικι ςτάςθ εργοδοτϊν και υπθρεςιϊν προςωπικοφ ωσ προσ τθ χριςθ 

των μζτρων ςυμφιλίωςθσ από τουσ/τισ δικαιοφχουσ και πρακτικζσ 

ενκάρρυνςθσ τθσ χριςθσ από τουσ πατζρεσ, ζτςι ϊςτε ςταδιακά να 

αλλάξει θ εργαςιακι κουλτοφρα και να καταπολεμθκοφν τα ςτερεότυπα 

που κεωροφν τθ φροντίδα γυναικεία υπόκεςθ, αμφιςβθτοφν τα κίνθτρα 

και τθν ικανότθτα των γυναικϊν να αφοςιωκοφν ςτθν εργαςία και 

μποροφν να οδθγοφν ςε προκαταλιψεισ ςτθν πρόςλθψθ και 

επαγγελματικι εξζλιξθ των γυναικϊν. Προϊκθςθ ςυνολικότερα ενόσ 

φιλικοφ για τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ φροντιςτζσ/-τριεσ περιβάλλοντοσ 

εργαςίασ και γενικότερα μιασ εργαςιακισ κουλτοφρασ που αναγνωρίηει 

τθν αξία τθσ προςωπικισ ηωισ και ςζβεται τισ προςωπικζσ 

δραςτθριότθτεσ των εργαηομζνων.   

 Πολιτικι ενθμζρωςθσ των εργαηομζνων ωσ προσ τισ διάφορεσ άδειεσ και 

υπθρεςίεσ φροντίδασ. Συηιτθςθ μαηί τουσ για τισ επιλογζσ τουσ και πϊσ 

μπορεί θ επιχείρθςθ να τουσ/τισ διευκολφνει. 

 Ενζργειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ των προϊςταμζνων (αλλά 

και των λοιπϊν εργαηομζνων) ςτθν αλλαγι των ςτάςεων και πρακτικϊν 

τουσ ςε κζματα ιςότθτασ και ςυμφιλίωςθσ.  
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 Εφαρμογι πολιτικϊν ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ τθσ επαγγελματικισ 

επανζνταξθσ εργαηομζνων που απουςίαηαν για μακρφ διάςτθμα λόγω 

αναγκϊν φροντίδασ εξαρτθμζνων μελϊν τουσ. 

 Υιοκζτθςθ μζτρων που διευκολφνουν τουσ/τισ εργαηόμενουσ/-εσ ςτθ 

διαχείριςθ των κεμάτων ςυμφιλίωςθσ (π.χ. λειτουργία παιδικοφ 

ςτακμοφ ςτουσ χϊρουσ τθσ επιχείρθςθσ όπου αυτό είναι εφικτό, 

οικονομικι ςυνδρομι ςτθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ του παιδικοφ ςτακμοφ 

ι τθσ καταςκινωςθσ, κ.λπ.). 

 Ανάδειξθ μζςα ςτθν επιχείρθςθ, αλλά και ευρφτερα καλϊν πρακτικϊν 

ςυμφιλίωςθσ που εφαρμόςτθκαν ςτθν επιχείρθςθ. Κίνθτρα και 

επιβράβευςθ επιχειριςεων με άριςτεσ πρακτικζσ ςυμφιλίωςθσ. 

 Δθμιουργία δικτφων επιχειριςεων που κα μποροφν να ςυνεργάηονται 

και να ςυγκεντρϊνουν τουσ πόρουσ και τθν εμπειρία τουσ για 

αποτελεςματικότερθ προϊκθςθ των κεμάτων ςυμφιλίωςθσ. 

 Συμμετοχι εργοδοτικϊν οργανϊςεων και επιχειριςεων ςε καμπάνιεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ εργαηομζνων και κοινοφ με επικζντρωςθ ςε τομείσ 

εργαςίασ και επιχειριςεισ με χαμθλό βακμό κατανόθςθσ των κεμάτων 

ςυμφιλίωςθσ και περιοριςμζνθ ευελιξία. 

Ζ. Πρακτικζσ ςε επίπεδο τοπικισ κοινότθτασ. Ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν 

διαχείριςθσ χρόνου και ςτοχευμζνων μζτρων φροντίδασ που μποροφν να 

αναπτυχκοφν ςε επίπεδο διμων ι ακόμα και ςε επίπεδο γειτονιάσ τόςο 

από δθμοτικοφσ φορείσ όςο και από μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, αλλά και 

από ιδιϊτεσ.  

Να επιςθμάνουμε τζλοσ, ότι οι πιο προοδευτικζσ ςτθ διατφπωςι τουσ 

πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ, κα παραμζνουν ςε μεγάλο βακμό «επί χάρτου», εάν δεν 

λειτουργοφν ςε ζνα περιβάλλον οικονομικισ ςτακερότθτασ που διαςφαλίηει 

πόρουσ, αςφάλεια και μια αίςκθςθ προοπτικισ και όπου θ πολιτικι θγεςία και θ 

δθμόςια διοίκθςθ μποροφν να παρακολουκοφν τθν εφαρμογι των πολιτικϊν και να 

αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Μόνο θ επιςτροφι ςε μια περίοδο 

οικονομικισ ανάπτυξθσ μπορεί να εγγυθκεί ότι θ χϊρα κα ζχει τα μζςα να 

φροντίςει περιςςότερο και καλφτερα τα παιδιά, τουσ/τισ θλικιωμζνουσ/-εσ τθσ και 
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τα ανάπθρα άτομα, «αποοικογενειοποιϊντασ» περαιτζρω τθ φροντίδα, 

διευκολφνοντασ τισ/τουσ εργαηόμενεσ/-ουσ με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ να 

απολαμβάνουν τθν εργαςία και τθ φροντίδα με λιγότερεσ ςυγκροφςεισ και ενοχζσ 

και τα ηευγάρια να αποκτοφν τον επικυμθτό αρικμό παιδιϊν, και αναςτρζφοντασ 

τον δθμογραφικό μαραςμό και τθν επιβάρυνςθ των γυναικϊν ςε μθ αμειβόμενθ 

εργαςία φροντίδασ που ζφεραν θ αβεβαιότθτα και θ εκπτϊχευςθ που δθμιοφργθςε 

θ Μεγάλθ Κρίςθ που βίωςε θ χϊρα τθν τελευταία επταετία. 


