«Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην
οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα στην περίοδο της
κρίσης (ΕΟΧ GR07/3939)»
«Ανασκόπηση των τρεχουσών προσπαθειών να περιγραφεί η
ισορροπία εργασίας-ζωής των γυναικών»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2009-2014
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ΣΥΝΟΨΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση είχε ως στόχο τη συλλογή και αποτύπωση
στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων καθώς και ερευνητικών αποτελεσμάτων
αναφορικά με τη συμφιλίωση μεταξύ εργασίας και ζωής, τις αλλαγές που συντελέστηκαν
στη δομή της οικογένειας και στις συνθήκες απασχόλησης ανδρών και γυναικών. Έμφαση
δόθηκε στην επίδραση και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των
γυναικών και των ανδρών και στη συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή
και την ιδιωτική ζωή. Επίσης παρουσιάστηκαν εμπειρικά στοιχεία κυρίως της τελευταίας
δεκαετίας που αναλύουν την κατάσταση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ενώ στο
τελευταίο μέρος παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές σχετικά με τις πολιτικές συμφιλίωσης
στην Ευρώπη αλλά και ενδεικτικά κάποιες από ελληνικές επιχειρήσεις.
Όπως προκύπτει από όσα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας, η συμφιλίωση της
εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή αποτελεί το κλειδί για την προώθηση
καίριων θεμάτων πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και βρίσκεται στο επίκεντρο
της σχέσης μεταξύ της απασχόλησης, της φροντίδας και των θεμάτων φύλου.
Τόσο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όσο και σε εθνικό οι γυναίκες πλήττονται
περισσότερο από την έλλειψη ισορροπίας εργασίας / ζωής. Η δυσκολία συνδυασμού της
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής παρεμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση του παραγωγικού
εργατικού δυναμικού και δημιουργεί εμπόδια και αντικίνητρα για να εισέλθουν και να
παραμείνουν στην αγορά εργασίας.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην αγορά
εργασίας ειδικά στις χώρες όπως, η Ελλάδα. Όπως προκύπτει ο σημαντικότερος λόγος για
τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι η επίτευξη συνδυασμού της
επαγγελματικής με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή. Η απόκτηση παιδιού επηρεάζει
σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και πολλές φορές
συνδέεται με μείωση των ωρών εργασίας ή οριστική απόσυρση από την αγορά εργασίας.
Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εργάζονται με μερική απασχόληση και σε συγκεκριμένους
(συχνά χαμηλά αμειβόμενους) τομείς.

Επιπλέον, υποεκπροσωπούνται στις ανώτερες

θέσεις ηγεσίας και κερδίζουν κατά μέσο όρο 16,4% λιγότερο από τους άνδρες. Οι γυναίκες
εξακολουθούν να έχουν την κύρια ευθύνη φροντίδας των παιδιών, άλλων εξαρτώμενων
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μελών της οικογένειας και των οικιακών εργασιών γεγονός που οδηγεί σε διαφορές μεταξύ
των φύλων, με αποτέλεσμα την άνιση συμμετοχή στην αγορά εργασίας, μείωση των ωρών
εργασίας και τον επαγγελματικό διαχωρισμό. Επιπλέον, οι κοινωνικές προσδοκίες και τα
στερεότυπα των φύλων έχουν αντίκτυπο στις επιλογές των γυναικών και την άνιση
κατανομή της εργασίας και της οικογενειακής ζωής.
Τα επιχειρήματα της ΕΕ υπέρ της συμφιλίωσης όπως παρουσιάστηκαν στο Α’ Μέρος της
μελέτης αφορούν:


την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και την επίτευξη του
συνολικού στόχου του 75% για την συνολική απασχόληση των ανδρών και των
γυναικών.



την ανάγκη για τους άνδρες να μοιράζονται τις ευθύνες φροντίδας και του σπιτιού
ισότιμα



την επανεξέταση της ευελιξίας όσον αφορά τις ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας για
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη



τα δημογραφικά θέματα και ότι είναι αναγκαία η ενθάρρυνση για την αύξηση των
ποσοστών γονιμότητας.



Το γεγονός ότι η συμφιλίωση συνιστά μια βασική προϋπόθεση για μια πιο ισότιμη
κοινωνία για τους άνδρες και τις γυναίκες και συγκεκριμένα για την αύξηση της
οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών.

Η συμφιλίωση, επομένως, λαμβάνεται ως το μέσο για να αντισταθμιστεί το μειονέκτημα
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την πρόσβαση και τη συμμετοχή στην αγορά
εργασίας και το μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες σε σχέση με τις συμμετοχή τους
στην οικογενειακή ζωή. Ωστόσο, αυτό απαιτεί αλλαγές σε προκαθορισμένα κοινωνικά
μοντέλα που συνδέονται με την οικογένεια και την εργασία.
Οι πολιτικές για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στοχεύουν στην
εύρεση μιας ισορροπίας ικανοποιητική εργασίας / ζωής, δημιουργώντας παράλληλα
κίνητρα και αντικίνητρα για στους άνδρες και τις γυναίκες για να εισέλθουν και να
παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Αυτό αφορά μια νέα προσέγγιση για την εργασία που
περιλαμβάνει άλλες μορφές απασχόλησης, την οργάνωση της εργασίας, ευελιξία του
χώρου εργασίας καθώς και υποστήριξη για τις ιδιωτικές ανάγκες των πολιτών σε όλο τον
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κύκλο ζωής τους το οποίο αφορά κυρίως βρεφονηπιακούς σταθμούς, δραστηριότητες μετά
το σχολείο, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων ή φορολογικά
κίνητρα.
Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 αναγνωρίζει τη σημασία της αύξησης της συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα συμφιλίωσης είναι μεγάλης
σημασίας για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας,
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του συνολικού ποσοστού απασχόλησης 75%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική και το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ ασκούν σημαντική
επιρροή στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής και του ορισμού ελάχιστου ορίου της
άδειας μητρότητας και της γονικής άδειας των κρατών μελών. Αυτό αποτελεί τη βάση πάνω
στην οποία τα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας αναπτύσσουν περαιτέρω
μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη συμφιλίωση της εργασίας με την
οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τα στατιστικά δεδομένα
και τις συγκριτικές μελέτες μεταξύ των κρατών η κατάσταση διαφέρει και παρουσιάζονται
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Οι κοινωνικές νόρμες και η κουλτούρα της κάθε χώρας
συνδέεται άμεσα με το ρυθμό αλλαγής των έμφυλων στερεότυπων ρόλων στην κάθε χώρα.
Ειδικότερα, η φροντίδα για τα παιδιά κάτω από την ηλικία των τριών ή η κατανομή της
εργασίας στην οικογένεια είναι σύνθετα ζητήματα αλληλένδετα, όχι μόνο με τις ευκαιρίες
των γυναικών να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, αλλά και με τα πολιτιστικά πρότυπα για
τη φροντίδα των πολύ μικρών παιδιών και τους ρόλους των δύο φύλων.
Αναφορικά με τη δομή της οικογένειας συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές και έχουν
αναδυθεί νέες μορφές οικογένειας όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση των οικογενειών
όπου εργάζονται και οι δυο σύζυγοι/σύντροφοι, αύξηση των μονομελών νοικοκυριών,
παρουσία αρκετών μονογονεϊκών οικογενειών και ζευγαριών που συμβιώνουν. Επίσης,
πλέον σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζονται οι οικογένειες δεύτερου ή και τρίτου γάμου ενώ
έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που είναι οι μοναδικές προμηθεύτριες της
οικογένειας.
Τα μοντέλα οικογένειας αλλάζουν επίσης. Ολοένα και περισσότερο, τόσο οι άνδρες όσο και
οι γυναίκες θέλουν να εδραιώσουν πρώτα τους εαυτούς τους στην αγορά εργασίας πριν
από την δημιουργία οικογένειας. Ως εκ τούτου, η ηλικία των μητέρων κατά την πρώτη γέννα
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έχει αυξηθεί και μαζί με αυτό η πιθανότητα να έχουν λιγότερα παιδιά από τις προηγούμενες
γενιές. Πολλές γυναίκες παραμένουν άτεκνες. Τα ποσοστά γεννήσεων έχουν μειωθεί και το
προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα υπάρχουν λιγότερα παιδιά και
περισσότερες γιαγιάδες και παππούδες συγκριτικά με το παρελθόν.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ οι οικογένειες όπου εργάζονται και οι δύο
σύζυγοι/σύντροφοι έχουν αυξηθεί και παρά τις αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί όσον
αφορά στους κοινωνικούς έμφυλους ρόλους η ιδέα της ισότητας των φύλων στην
οικογενειακή σφαίρα δεν έχει αναγνωριστεί ως ένα ζήτημα της ελληνικής πολιτικής για την
ισότητα των φύλων. Είναι προφανές ότι η αναδιοργάνωση των οικονομικών ευθυνών δεν
συνοδεύεται από ανακατανομή των οικιακών καθηκόντων στο πλαίσιο των οικογενειών
διπλής σταδιοδρομίας. Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για την οικιακή
εργασία και τη φροντίδα των μικρών παιδιών. Οι αλλαγές που έχουν επιτελεστεί στην
κοινωνία και η ποικιλομορφία των μορφών οικογένειας δεν ακολουθούνται από
αντίστοιχες αναθεωρήσεις της νομοθεσίας για την αγορά εργασίας.

Σχετικά με την

επίδραση και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, υπήρξε μια ισοπέδωση προς τα κάτω
της ψαλίδας μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τη
φτώχεια. Ωστόσο, αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των δύο
φύλων, δεδομένου ότι βασίζεται σε χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας και μειωμένες αποδοχές για τους άνδρες και τις γυναίκες. Ειδικότερα,
συνδέεται με τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η οικονομική κρίση στην απασχόληση των
ανδρών και όχι με πρόοδο ή θετική επίδραση της κρίσης στην απασχόληση των γυναικών.
Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης
είναι ότι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και η επίτευξη μείωσης της ψαλίδας μεταξύ
των φύλων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών φροντίδας.
Εκθέσεις της ΕΕ τονίζουν ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες, η έλλειψη υψηλής ποιότητας και
οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά κυρίως προσχολικής ηλικίας, τα
άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια
στη συμφιλίωση. Συχνά οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς και πολύ ακριβές.
Επιπλέον, η συνεχιζόμενη επέκταση της ηλικίας συνταξιοδότησης και η δημογραφική
αλλαγή, σε συνδυασμό με αυξημένες ανάγκες φροντίδας των ηλικιωμένων, σημαίνει ότι η
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ένταση μεταξύ της εργασίας και της μακροχρόνιας φροντίδας θα γίνει πιο έντονη στο
μέλλον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες, δεδομένου ότι εξακολουθούν να έχουν την
κύρια ευθύνη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των άλλων μελών της οικογένειας.
Κατά την τελευταία δεκαετία, οι πιο σημαντικοί νόμοι στην χώρα μας όσον αφορά την
οικογένεια και τα θέματα φύλου είναι εκείνοι που σχετίζονται με τις διατάξεις για τη
στήριξη των πολυτέκνων και τη διευκόλυνση της εργασίας των γονέων. Αφορούν τη
λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και τις γονικές άδειες, την προστασία της εγκυμοσύνης
και της μητρότητας, καθώς και την προστασία των εγκύων γυναικών στο χώρο εργασίας.
Επιπλέον, ορισμένοι νόμοι αφορούν τη θεσμοθέτηση των άτυπων μορφών εργασίας, όπως
η εργασία στο σπίτι και η τηλε-εργασία, ενώ η διάσταση του φύλου δεν φαίνεται να
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημόσια συζήτηση.
Την ίδια στιγμή, παρατηρούνται μειωμένες ώρες σχολείου, περιορισμένη δημόσια
χρηματοδότηση παιδικών σταθμών για παιδιά προσχολικής ηλικίας, περιορισμένη μετά το
σχολείο φροντίδα των παιδιών και ρυθμίσεις για την περίοδο των διακοπών με αποτέλεσμα
το κύριο βάρος της παροχής φροντίδας των παιδιών να πέφτει στα ζευγάρια και τις
οικογένειες. Επιπλέον, οι δημογραφικές τάσεις γήρανση του πληθυσμού, η υπογονιμότητα,
οι μεταβαλλόμενες οικογενειακές δομές και ο τρόπος ζωής των γυναικών, καθώς και η
υπανάπτυξη του κράτος πρόνοιας αδυνατεί να παράσχει επαρκή φροντίδα για τους
ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και οικογένειες με μικρά παιδιά,
καταστούν επιτακτική την ανάγκη για υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Όπως προαναφέρθηκε ένα βασικό μειονέκτημα για την αποτελεσματική εφαρμογή των
πολιτικών για τη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή όχι
μόνο για την Ελλάδα αλλά για την πλειοψηφία των χωρών αποτελεί η χαμηλή
διαθεσιμότητα και ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών μικρής
ηλικίας. Μια άμεση συνέπεια αυτής της κατάστασης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις
υψηλές αμοιβές των ιδιωτικών δομών, είναι η σημαντική συμμετοχή των γιαγιάδων και των
παππούδων στη φροντίδα των παιδιών, η οποία έχει γίνει όλο και πιο σημαντική τόσο ως
υποκατάστατο των επίσημων υπηρεσιών όσο και ως υποστήριξη για τη χρήση τους,
δεδομένου ότι αυτό το είδος της στήριξης είναι ευέλικτο όσον αφορά το χρόνο και είναι
δωρεάν. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως
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προκύπτει δε μπορούν όλα τα ζευγάρια να βασίζονται σε αυτό το είδος της υποστήριξης,
είτε γιατί οι παππούδες είναι άρρωστοι, έχουν πεθάνει ή συνεχίζουν να εργάζονται,
καταστώντας επιτακτική την ανάγκη για το σχεδιασμό αναπτυγμένης διαθεσιμότητας και
ποιότητας των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας από νωρίς, απορρίπτοντας την ιδέα ότι οι
δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών είναι συμπληρωματική με την "δωρεάν
υπηρεσία" που παρέχεται από τους παππούδες.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί η αλλαγή που παρατηρείται όσον αφορά την τεκνοποίηση που
συνδέεται με χαμηλή γονιμότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα στην απόφαση τους για
τεκνοποίηση: α) η ευκολία πρόσβασης και η διατήρηση της απασχόλησης β) ένα σύστημα
φόρων το οποίο θα μειώνει το άμεσο κόστος της φροντίδας και της εκπαίδευσης των
παιδιών γ) μεγαλύτερες περιόδους γονικής άδειας και, τέλος, δ) τη μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα επίσημης φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε συνδυασμό με την
κατάλληλη προσαρμογή των ωρών εργασίας σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.
Συμπερασματικά, σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας, όπως αυτή που βιώνει η χώρα
μας όπου τα θέματα ισότητας των φύλων τείνουν να θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας
είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στο θέμα της συμφιλίωσης της εργασίας με την
οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή από την οπτική του φύλου και να τοποθετηθεί στο
επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων καθώς επηρεάζει σημαντικούς τομείς που συνδέονται με
την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της κοινωνίας και της οικονομίας. Η δημοσιονομική
εξυγίανση ενέχει κίνδυνο για την ισότητα των φύλων. Η ενοποίηση των μέτρων που
ενδέχεται να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων περιλαμβάνουν το
πάγωμα των μισθών ή περικοπές μισθών στο δημόσιο τομέα, πάγωμα του προσωπικού ή
περικοπές στο προσωπικό στο δημόσιο τομέα, μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό
σύστημα, περικοπές και περιορισμούς στην περίθαλψη όσον αφορά παροχές, επιδόματα
και δομές, μείωση των επιδομάτων στέγασης ή των οικογενειακών παροχών
αυστηροποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την ανεργία και τα οφέλη ή οι μειώσεις
των ποσοστών αναπλήρωσης, φορολογικά μέτρα, αύξηση του ΦΠΑ και αυξήσεις στα τέλη
για τις επιδοτούμενες στο κοινό υπηρεσιών.
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Εάν η κρίση χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν οι κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες σε
προσιτές τιμές και να παραταθεί ο χρόνος εργασίας, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να οδηγήσει
σε πόλωση των ωρών εργασίας των ανδρών και των γυναικών, και έτσι να μην επιτευχθούν
οι διάφοροι στόχοι που συνδέονται με τις πολιτικές συμφιλίωσης.
Είναι σαφές ότι η Ελλάδα βιώνει μία πολύ δύσκολη περίοδο όπου είναι δύσκολο εκ πρώτης
όψεως να αποδοθεί η απαιτούμενη έμφαση σε θέματα ισότητας των φύλων και
συμφιλίωσης. Ωστόσο οι καλές πρακτικές από άλλες χώρες της Ευρώπης που
παρουσιάστηκαν αποδεικνύουν ότι πρωτοβουλίες και πολιτικές που προωθούν τη
συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή μπορούν να συμβάλουν
θετικά σε σημαντικά θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρας μας και συνδέονται με
την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, συμβολή στο δημογραφικό και
ασφαλιστικό ζήτημα, αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, προώθηση της
ισότητας των φύλων και ευημερία των πολιτών.
Η συμφιλίωση πρέπει να αναγνωριστεί ως ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να
αντιμετωπιστεί σε πολιτικό επίπεδο, δεδομένου ότι, ειδικά σε μια κρίσιμη στιγμή σαν τη
σημερινή, όπου σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης είναι
προφανείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συμμετάσχουν σε έναν διαρκή διάλογο
για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κλείσει το χάσμα μεταξύ εργασίας και
οικογένειας σήμερα, καθώς και σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που διέπουν τις
μεταξύ τους σχέσεις.
Ωστόσο, πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των
γυναικών και ανδρών και να επωφεληθούν από τα μέτρα συμφιλίωσης. Αυτό απαιτεί τη
δέσμευση για την πολιτιστική αλλαγή στο οικογενειακό και τον εργασιακό χώρο μεταξύ των
κυβερνήσεων, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εργοδότες. Η έρευνα δείχνει ότι το φύλο
θεωρείται πλέον ως ένα νόμιμο οργανωτική θέμα. Αυτό τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη
δέσμευση όσον αφορά τη συμμετοχή των ανδρών στην ευρύτερη κοινωνική αλλαγή, σε
σχέση με την πατρότητα και τους ρόλους φροντίδας στην οικογένεια, και των ρόλων των
ανδρών στην αγορά εργασίας ως επαγγελματίες φροντιστές.
Οι καλές πρακτικές έκαναν σαφές ότι μέτρα συμφιλίωσης τα οποία διευκολύνουν τους
πατέρες φαίνεται να έχουν θετικό αντίκτυπο επιτρέποντας εξατομικευμένες ρυθμίσεις για
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την προώθηση αλλαγών στην οικογενειακή ζωή. Επίσης, το κόστος των υπηρεσιών
φροντίδας των παιδιών πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με άλλες κοινωνικές και φορολογικές
πολιτικές που επηρεάζουν επίσης τα οικογενειακά εισοδήματα.
Πρέπει να ληφθούν μέτρα που να διευκολύνουν τους άνδρες και τις γυναίκες στη
συμμετοχή τους στην εργασία και την οικογενειακή ζωή όπως μέτρα σχετικά με τα ωράρια
εργασίας των υπηρεσιών, μέτρα διευκόλυνσης των εργαζόμενων γονέων πέρα της γονικής
άδειας, μέτρα που να στοχεύουν στην παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων και φορολογικές απαλλαγές για τους γονείς που χρησιμοποιούν
ιδιωτικές υπηρεσίες.
Είναι γεγονός ότι η επίτευξη της συμφιλίωσης θα ευνοήσει όλους τους εμπλεκόμενους, το
κράτος, τις επιχειρήσεις, τα άτομα και την ίδια την κοινωνία καθώς τα άτομα που δεν
μπορούν να συνδυάζουν την εργασία με τα καθήκοντα φροντίδας δεν θα συνεισφέρουν
στην οικονομία, δε θα πληρώνουν κανένα φόρο ή κοινωνικές εισφορές και θα πρέπει συχνά
να βασίζονται σε δημόσια στήριξη όταν γεράσουν οι ίδιοι, λόγω της έλλειψης
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένας καλύτερος
τρόπος συνδυασμού της εργασίας και φροντίδας.
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