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1. Εισαγωγή
Η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτελεί για τις εργαζόμενες γυναίκες μια καθημερινή
πρόκληση και έναν στόχο προς επίτευξη, καθώς προσπαθούν διαρκώς να ισορροπήσουν ανάμεσα
στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Η κατάκτηση του δικαιώματος των
γυναικών για ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας αναδιαμόρφωσε τους κοινωνικά
κατασκευασμένους

ρόλους,

των

ανδρών

ως

«κουβαλητών»

και

των

γυναικών

ως

«φροντιστών/άτομα υπεύθυνων για τη φροντίδα των παιδιών και άλλων ατόμων σε ανάγκη» με
αποτέλεσμα την εμφάνιση του μοντέλου των δύο «κουβαλητών» ή των οικογενειών «διπλής
σταδιοδρομίας», δημιουργώντας νέες ισορροπίες και κοινωνικές δυναμικές.
Στη σύγχρονη εποχή, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες ζουν τη ζωή τους ανάμεσα στις δύο
«σφαίρες», τη δημόσια σφαίρα η οποία περιλαμβάνει την αμειβόμενη απασχόληση και την ιδιωτική
σφαίρα η οποία περιλαμβάνει κάθε είδους απασχόληση άνευ αμοιβής όπως λ.χ. φροντίδα των
παιδιών, ηλικιωμένων κλπ. Εν μέσω αυτών των δύο σφαιρών,

οι άνδρες και οι γυναίκες

προσπαθούν να βρουν και λίγο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους και την ξεκούρασή τους
(European Parliament: 2016). Με άλλα λόγια, η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτελεί ένα
ζήτημα με πολλαπλές διαστάσεις και για το λόγο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο διάφορων πολιτικών
όπως λ.χ. της πολιτικής για την ισότητα των φύλων, την πολιτική απασχόλησης, την πολιτική για την
οικογένεια και την κοινωνική πολιτική. Σύμφωνα με άλλο ορισμό, η συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας συνιστά μια πολυδιάστατη έννοια η οποία περιλαμβάνει τους πολλαπλούς ρόλους που
αναλαμβάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες, την ισοτιμία μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κατανομή
των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, την αίσθηση της ικανοποίησης μέσω της ανάληψης πολλαπλών
ρόλων, την ικανότητα να ανταποκριθούν στον πρωτεύοντα ρόλο τους ανάμεσα στους πολλαπλούς
ρόλους, τις πιθανές συγκρούσεις και συμφιλιώσεις μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
καθώς και τις αντιλήψεις ανδρών και γυναικών σχετικά με τους διαφορετικούς ρόλους τους (Kalliath
& Brough: 2008). Εν αντιθέσει, κάποιοι άλλοι ορισμοί δίνουν περισσότερο έμφαση στη διάθεση του
ατόμου να συμμετάσχει και να εμπλακεί ενεργά στους διάφορους ρόλους/πλευρές της ζωής
του/της παρά στον κατακερματισμό της ζωής του σε διάφορους ρόλους (Marks&MacDermid:1996).
Σε αυτό το πλαίσιο, η συμφιλίωση μεταξύ ζωής και οικογένειας ορίζεται βάσει τριών κυρίως
κριτηρίων: α) την ίση κατανομή χρόνου μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, β) τη
συμμετοχή (ψυχολογικά) στον ίδιο βαθμό στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή και γ) το
ίδιο συναίσθημα ικανοποίησης που προκύπτει από την εκπλήρωση των επαγγελματικών και
οικογενειακών ρόλων (Greenhaus: 2003).
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Πέρα από το σύνθετο χαρακτήρα της έννοιας της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, η σχετική
βιβλιογραφία υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής συμφιλίωσης η
οποία να περιλαμβάνει τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και τα εξαρτώμενα μέλη,
την υιοθέτηση πιο ευέλικτων μοντέλων απασχόλησης και ωραρίων εργασίας και την ενθάρρυνση
της ίσης κατανομής των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων ανδρών και γυναικών
(Mουσούρου:2004).
Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι η έννοια της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας
προσλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο από τους άνδρες και τις γυναίκες, παρά το γεγονός ότι
αποτελεί κοινή τους ανησυχία. Για τους άνδρες η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας σημαίνει να
ανταποκρίνονται επιτυχώς στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις ενώ για τις γυναίκες σημαίνει τη
λιγότερο ενεργή συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας (Αρβανίτης: 2007) ή τα πολλαπλά ηθικά
διλήμματα που αντιμετωπίζουν μεταξύ της ανάγκης τους να συνεχίσουν την καριέρα τους και της
επιθυμίας τους να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ρόλο τους ως μητέρας.
Με άλλα λόγια, η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας δεν αποτελεί μια απλή έννοια αλλά ένα
σύνθετο πλέγμα από κοινωνικά κατασκευασμένες νόρμες, ρόλους και πολιτικές οι οποίες
διαμορφώνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση αποτελεί μια ακόμη σύνθετη μεταβλητή στην επίλυση της εξίσωσης
της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας. Πρώτα από όλα, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ιδίως
στους νέους και τις γυναίκες σε όλη την Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα καθώς και η γενικότερη
επαγγελματική και οικονομική ανασφάλεια δε συνιστούν ενθαρρυντικό παράγοντα για τη
δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, οι άνεργες γυναίκες με παιδιά, αναγκάζονται να επιστρέψουν
στον παραδοσιακό τους ρόλο στο σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά και τα εξαρτώμενα άτομα,
ελλείψει απασχόλησης και επαρκών πόρων για την κάλυψη κόστους υπηρεσιών φροντίδας.
Επιπλέον, όσες γυναίκες εργάζονται εξακολουθούν και παραμένουν «παγιδευμένες» σε δουλειές
μερικής απασχόλησης ή σε λιγότερο καλά αμειβόμενες εργασίες καθώς οι άνδρες δεν έχουν
εξοικειωθεί αρκετά με τη χρήση των γονικών αδειών και τη συμμετοχή τους στη φροντίδα των
παιδιών κατά τα πρώτα έτη. Ακόμη, οι σημαντικές περικοπές στις δαπάνες τη κοινωνικής πολιτικής
και πολιτικής πρόνοιας δεν αφήνουν στους εργαζόμενους γονείς πολλές επιλογές σε δομές
φύλαξης/φροντίδας των παιδιών με κόστος στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν. Θα μπορούσαμε
επομένως να πούμε ότι η οικονομική κρίση σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής όπου οι
υποχρεώσεις και οι ρόλοι για άνδρες και γυναίκες αυξάνονται συνεχώς ενώ οι διαθέσιμοι πόροι και
οι υπηρεσίες μειώνονται αισθητά, κάνοντας το στοίχημα της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας
ολοένα και πιο δύσκολο να κερδηθεί.
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Γίνεται επομένως πρόδηλη η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των πολιτικών συμφιλίωσης σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο, παράλληλα με την αναδιαμόρφωση των επιμέρους πολιτικών (απασχόλησης,
πρόνοιας/κοινωνική) ώστε αυτές να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των γονέων, των
παιδιών και των άλλων εξαρτώμενων ατόμων σε βάθος χρόνου. Πέραν αυτού, οι νέες πολιτικές
χρειάζεται να διαμορφωθούν στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτισμικών μεταβολών που έχουν
επέλθει σε κάθε χώρα λόγω κρίσης.
Στις σελίδες που ακολουθούν, επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση και ανάλυση των πολιτικών
συμφιλίωσης που έχουν αναπτυχθεί και των σχετικών πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί σε διττό
επίπεδο: σε επίπεδο Ε.Ε. και σε επίπεδο κρατών-μελών (Κεντρική Ευρώπη, Νότια Ευρώπη,
Ανατολική Ευρώπη, Σκανδιναβικά κράτη). Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης των πολιτικών που έχουν
αναπτυχθεί από τα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη επιχειρείται η άντληση καλών πρακτικών και
παραδειγμάτων τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς
καθώς και τις επιχειρήσεις και τους ίδιους τους γονείς στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή,
παρουσιάζεται ένα σύνολο προτάσεων πολιτικής για την καλύτερη συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας στην Ελλάδα, δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών περιορισμών που έχει θέσει
η κρίση.
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2. Η Συμφιλίωση Εργασίας και Οικογένειας στην Ε.Ε.: Πολιτικές και
Νομικές Πτυχές
Η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτέλεσε έναν από τους κύριους στόχους πολιτικής της
Ε.Ε. καθώς συνιστά έννοια που συνάδει πλήρως με τις αρχές της ισότητας των φύλων (Άρθρο 2, ΣΕΕ)
και της μη-διάκρισης (Άρθρο 8, ΣΕΕ), θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όμως, η Ε.Ε.
δεν αντιλαμβάνεται τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας μόνο ως στόχο πολιτικής αλλά και ως
προτεραιότητα διαφόρων τομέων πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, ενθάρρυνε τη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας αναγνωρίζοντας και νομικά την αρχή της ίσης αμοιβής (Άρθρο 157,
ΣΛΕΕ) και την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ανδρών και των γυναικών στην εργασία. Επιπλέον, οι
αρχές της ισότητας και της μη-διάκρισης εντάχθηκαν και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων (Τίτλος ΙΙΙ, Άρθρα 21&23)- ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη Συνθήκη της Λισσαβόναςαποδεικνύοντας έτσι ότι οι εν λόγω αρχές παραμένουν ψηλά στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.
Πέραν τούτου, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αναφέροντας το σεβασμό στην
ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή (Άρθρο 7) και στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή (Άρθρο
33), επισημαίνει έμμεσα το θέμα της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένεια.
Βάσει των αρχών και αξιών που διαπνέουν και τις Συνθήκες της Ε.Ε., η Ε.Ε. ανέπτυξε σταδιακά μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη συμφιλίωση μεταξύ εργασίας και οικογένειας, διαμορφώνοντας
ένα μίγμα πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει νομοθετικές και μη-νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ως
κύριος στόχος της πολιτικής συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας της Ε.Ε. έχει τεθεί η
διευκόλυνση των γονέων στην καλύτερη αντιμετώπιση των επαγγελματικών και οικογενειακών τους
υποχρεώσεων. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, η πολιτική συμφιλίωσης της Ε.Ε. αρθρώνεται πάνω
σε τρεις βασικούς άξονες: α) ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας για τα παιδιά
και για άλλα άτομα σε ανάγκη (ηλικιωμένοι κλπ.), β) ρυθμίσεις για γονικές άδειες και ρυθμίσεις για
ευέλικτες μορφές απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών, γ) ουδέτερα φορολογικά συστήματα
για τους εργαζόμενους γονείς. Πέρα αυτών, η πολιτική συμφιλίωσης της Ε.Ε. έχει και μια δια βίου
προσέγγιση, δηλαδή ότι η πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε στάδιο ανάπτυξης των
παιδιών καθώς και σε κάθε περίοδο κατά την οποία οι ηλικιωμένοι ή άλλα άτομα χρειάζονται
φροντίδα.
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2.1. Νομικές πτυχές
Οι δύο κύριες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Ε.Ε. σχετικά με την
ισορροπία εργασίας και οικογένειας είναι οι δύο οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση των αδειών: η
οδηγία για την άδεια μητρότητας και η οδηγία για τη γονική άδεια. Οι δύο αυτές οδηγίες συνιστούν
μια ισχυρή νομική βάση για τη διαμόρφωση της πολιτικής συμφιλίωσης της Ε.Ε.

2.1.1. Οδηγία 92/85/ΕΟΚ (Οδηγία για την άδεια μητρότητας, εγκυμοσύνη)
Η Οδηγία αυτή αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης
νομοθεσίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εγκύων γυναικών ή των γυναικών που
γέννησαν πρόσφατα ή θηλάζουν. Η Οδηγία προβλέπει μια σειρά από μέτρα και δικαιώματα τα
οποία προστατεύουν τόσο την υγεία των γυναικών όσο και τη θέση εργασίας τους όσο αυτές
βρίσκονται σε εγκυμοσύνη ή σε άδεια μητρότητας.
Πιο συγκεκριμένα:


Όλες οι γυναίκες δικαιούνται άδεια μητρότητας για συνεχή περίοδο 14 εβδομάδων πριν ή
μετά τον τοκετό (με τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν και/ή δύο εβδομάδες μετά)



Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επίδομα μητρότητας κατά την περίοδο που βρίσκονται σε
άδεια μητρότητας τουλάχιστον ίσο με το επίδομα της αναρρωτικής άδειας



Δεν είναι υποχρεωμένες να δουλεύουν νυχτερινές ώρες (κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
και κατά την περίοδο της λοχείας), πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται κατά τη
διάρκεια της ημέρας, να απουσιάζουν από την εργασία ή να λαμβάνουν μακράς διάρκειας
άδεια μητρότητας



Έχουν δικαίωμα να απουσιάζουν από την εργασίας τους χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στο
μισθό τους, προκειμένου να κάνουν εξετάσεις πριν τον τοκετό ή κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης



Η εγκυμοσύνη σε καμία περίπτωση δε συνιστά λόγο απόλυσης (πριν και κατά τη διάρκεια
της άδειας μητρότητας) και στην εξαιρετική περίπτωση, που επιβάλλεται κάτι τέτοιο, ο
εργοδότης πρέπει να προβάλλει σαφείς λόγους (Συμβούλιο της Ε.Ε.: 1992).
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2.1.2. Οδηγία 2010/18/Ε.Ε. (Οδηγία για γονική άδεια)
Η Οδηγία για τη γονική άδεια προβλέπει ορισμένους ελάχιστους όρους για τη λήψη της γονικής
άδειας από άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους/ες. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί προϊόν συμφωνίας
πλαισίου μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και
ETUC) και περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις που ενθαρρύνουν τη συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας και για τους δύο γονείς:
Πιο συγκεκριμένα:


Άνδρες και γυναίκες μπορούν να λάβουν γονική άδεια λόγω γέννησης ή υιοθεσίας ενός
παιδιού, ώστε να μπορούν να το φροντίσουν για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών.



Τουλάχιστον ένας από τους τέσσερις συνολικά μήνες της άδειας χρησιμοποιείται
αποκλειστικά μόνο από τον πατέρα ή τη μητέρα και δεν μεταφέρεται στον άλλο γονέα.



Οι άνδρες και οι γυναίκες που αιτούνται γονική άδεια προστατεύονται από κάθε είδους
διάκριση και έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στην ίδια ή σε παρόμοια εργασία βάσει του
συμβολαίου που έχουν υπογράψει



Δικαιούνται επίσης να εργασθούν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο με πιο ευέλικτα
ωράρια εργασίας (Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2010).

2.2 Μη- νομοθετικές πρωτοβουλίες
Παρά το γεγονός ότι οι ανωτέρω Οδηγίες αποτελούν τη λύδια λίθο της πολιτικής συμφιλίωσης της
Ε.Ε. και ιδιαίτερα για την πολιτική αδειών για τους γονείς, μια σειρά από εργαλεία πολιτικής και
κείμενα έχουν αποτελέσει σημαντικούς σταθμούς στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής
συμφιλίωσης της Ε.Ε.

2.2.1. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1992) για τη φύλαξη των παιδιών (για συμφιλίωση
οικογενειακών, επαγγελματικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων φροντίδας των παιδιών)
Η συγκεκριμένη σύσταση τονίζει την ανάγκη οι υπηρεσίες φύλαξης/φροντίδας των παιδιών να
σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γονιών και των παιδιών,
ενώ παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η προσβασιμότητα σε αστικές και
αγροτικές περιοχές, το κόστος, η εκπαίδευση των ατόμων που εργάζονται στις υπηρεσίες αυτές
καθώς και η συμμετοχή των αρμόδιων φορέων κατά το σχεδιασμό τους (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
1992).
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2.2.2 Στόχοι της Βαρκελώνης για τη φροντίδα των παιδιών
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης (2002) έθεσε μια σειρά από στόχους (Στόχοι της
Βαρκελώνης) :


Τουλάχιστον το 33% των παιδιών κάτω από 3 ετών θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε
υπηρεσίες φύλαξης/φροντίδας παιδιών



Τουλάχιστον το 90% των παιδιών μεταξύ 3 και 6 ετών (σχολική ηλικία) θα πρέπει να έχει
πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης/φροντίδας παιδιών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:2002)

2.2.3. Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020)
Το Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2010):


Θέτει την προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ εργασίας και οικογένειας για τους άνδρες και
τις γυναίκες ως μία από τις πιο ισχυρές δεσμεύσεις από πλευράς Ε.Ε.



Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος της Ατζέντας για την Ευρώπη 2020 για απασχόληση των ανδρών και γυναικών
ηλικίας 26-64 ετών σε ποσοστό 75% και για γεφύρωση του έμφυλου χάσματος στην εργασία
και στην κοινωνική προστασία (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2011).

2.2.4 Οδικός Χάρτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016-2020)
Ο Οδικός Χάρτης 2016-2020 έχει υιοθετηθεί ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση της
αναπροσαρμογής και της αναθεώρησης της Οδηγίας για την άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τις
προκλήσεις που έχει επιφέρει η κρίση στη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας. Η συγκεκριμένη
πρωτοβουλία έχει ως στόχο οι γονείς με παιδιά ή οι εργαζόμενοι με συγγενείς που έχουν ανάγκη
φροντίδας να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις
και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και υποχρεώσεις φροντίδας, μέσω της βελτίωσης του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και των πολιτικών της Ε.Ε.
Ο Οδικός Χάρτης-μεταξύ άλλων-προτείνει:


Διεύρυνση των δικαιωμάτων που υπάρχουν για ευέλικτα ωράρια απασχόλησης για τους
γονείς και στους άνδρες και τις γυναίκες που φροντίζουν άλλα άτομα σε ανάγκη και
περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων αυτών
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Θέσπιση νέων πιο ισχυρών κινήτρων για τη λήψη της γονικής άδειας από άνδρες και
θέσπιση άδειας για άτομα που είναι υπεύθυνα για φροντίδα κάποιου ατόμου



Υιοθέτηση μη-νομοθετικών μέτρων για καλύτερη συμφιλίωση μεταξύ εργασίας και
οικογένειας όπως η θέσπιση ορισμένων σημείων αναφοράς σε επίπεδο Ε.Ε., διαδικασίες
τακτικού ελέγχου, στοχευμένη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε., εκστρατείες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και διάλογος με κρατικούς και μη κρατικούς φορείς
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 2016).

2.2.5. Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας για την άδεια μητρότητας και του Οδικού Χάρτη, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρωτοβουλία «Νέο Ξεκίνημα» ως μέρος του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των υφιστάμενων
προκλήσεων στην ισορροπία εργασίας και οικογένειας από τους εργαζόμενους γονείς και τα άτομα
που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα ατόμων σε ανάγκη. Η εν λόγω πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια
δέσμη νομοθετικών και μη-νομοθετικών μέτρων όπως:
Νομοθετικά μέτρα


Θέσπιση άδειας πατρότητας διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών τις οποίες θα μπορούν να
λάβουν κοντά στην ημερομηνία γέννησης του παιδιού και η οποία θα αμείβεται
τουλάχιστον όπως η αναρρωτική άδεια.



Θέσπιση γονικής άδειας διάρκειας 4 μηνών αμειβόμενης (όπως η αναρρωτική άδεια), η
οποία θα λαμβάνεται αποκλειστικά από έναν από τους δύο γονείς. Επιπλέον, οι γονείς θα
έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν την άδεια με ευέλικτο τρόπο (είτε εργαζόμενοι με τη
μορφή μερικής απασχόλησης ή να τη λάβουν σε τμηματικές περιόδους) μέχρι το παιδί να
φθάσει την ηλικία των 12 ετών.



Θέσπιση άδειας συνολικής διάρκειας 5 ημερών το χρόνο, για εργαζόμενα άτομα που είναι
υπεύθυνα για τη φροντίδα συγγενών με σοβαρές ασθένειες. Η άδεια θα αμείβεται όπως η
αναρρωτική άδεια.



Διεύρυνση των δικαιωμάτων για ευέλικτες συνθήκες απασχόλησης (μειωμένα/ευέλικτα
ωράρια, ευελιξία στο χώρο εργασίας) σε όλους τους εργαζόμενους γονείς που έχουν παιδί
ηλικίας έως 12 ετών και στα άτομα που φροντίζουν συγγενείς σε ανάγκη. (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή:2017)
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Μη-νομοθετικά μέτρα


Προστασία των γονέων και των ατόμων που φροντίζουν άλλα άτομα έναντι κάθε μορφής
διάκρισης και απόλυσης κατά την επιστροφή τους στην εργασία από την άδεια
μητρότητας/γονική άδεια



Ενθάρρυνση της διάστασης της ισότητας των φύλων στη χορήγηση των γονικών αδειών και
στην προώθηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης



Καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη βελτίωση των υπηρεσιών
φροντίδας των παιδιών



Εξάλειψη των οικονομικών αντικινήτρων σχετικά με το δεύτερο άτομο που εργάζεται σε μια
οικογένεια, τα οποία λειτουργούν έως τώρα ανασταλτικά για την (επαν)ένταξη των
γυναικών στην αγορά εργασίας ή για την πλήρη τους απασχόληση.
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3.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Συμφιλίωσης Εργασίας και Οικογένειας.: Ένας
στόχος, πολλά διαφορετικά μοντέλα
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η Ε.Ε. έχει θέσει το ζήτημα της συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας πολύ υψηλά στην πολιτική της ατζέντα, διαμορφώνοντας έτσι ένα σύνολο
από κοινά νομικά και πολιτικά σημεία αναφοράς. Παρά όμως την ύπαρξη κοινών σημείων
αναφοράς, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας στις κοινωνικές τους πολιτικές, ανάλογα με τις αντιλήψεις και τις νόρμες
που κυριαρχούν στις κοινωνίες τους. Τα διαφορετικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και οι
διαφορετικές ηθικές αντιλήψεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών θέτουν διαφορετικά ζητήματα
προτεραιότητας σε κάθε κράτος σχετικά με τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας, καθιστώντας
τη διαμόρφωση μιας κοινής ατζέντας ένα δύσκολο εγχείρημα. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε
ότι η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας αποτελεί μια κοινή ευρωπαϊκή έννοια, την οποία
αναγνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αλλά για την οποία έχουν χαράξει ένα σύνολο
διαφορετικών μεταξύ τους πολιτικών.
Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει να παρουσιάσει ορισμένες πολιτικές συμφιλίωσης που εφαρμόζονται
από κράτη-μέλη της Ε.Ε. καθώς και την Ισλανδία, ως καλές πρακτικές και παραδείγματα πολιτικής. Η
επιλογή των καλών πρακτικών έγινε βάσει μιας σειράς κριτηρίων όπως: α) εάν ανταποκρίνονται
επαρκώς στις κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες, τη φύση των προβλημάτων/ζητημάτων που το
υπάρχον πλαίσιο πολιτικής αδυνατεί να αντιμετωπίσει, γ) εάν ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες
ανάγκες ορισμένων κοινωνικών ομάδων που υφίστανται διακρίσεις στην εργασία, δ) η ένταξή τους
στην πολιτική ατζέντα και ε) ο «ελκυστικός» χαρακτήρας τους για τους διαμορφωτές πολιτικής.
Επιπλέον, οι πολιτικές συμφιλίωσης αξιολογούνται βάσει των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται σε
τρία επίπεδα: α) θεσμικό, β) επιχείρησης και αγοράς εργασίας και γ) κοινωνικών εταίρων/κοινωνίας
των

πολιτών

και

φορέων

και

στους

παρακάτω

τομείς:

γονικές

άδειες,

άδειες

μητρότητας/πατρότητας, επιδόματα και υπηρεσίες για άτομα που χρειάζονται φροντίδα ή άτομα
που φροντίζουν άλλα άτομα, ευέλικτες συνθήκες απασχόλησης και υιοθέτηση μέτρων φιλικών για
τη δημιουργία οικογένειας.
Τα διάφορα μοντέλα πολιτικής συμφιλίωσης κατανέμονται βάσει χωρών στις εξής ειδικές
κατηγορίες: Μοντέλα Κεντρικής Ευρώπης (Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία), Ηνωμένο
Βασίλειο (Αγγλία και Ιρλανδία), Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία) και Σκανδιναβικών χωρών
(Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία) και Ισλανδίας.
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3.1 Κεντρική Ευρώπη
3.1.1 Γαλλία
Στη Γαλλία, η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας έχει ενθαρρυνθεί μέσω της μείωσης του
συνολικού αριθμού ωρών εργασίας την εβδομάδα σε 35 καθώς και μέσω της παροχής βοήθειας
στους εργαζόμενους γονείς από σωματεία παροχής υπηρεσιών φροντίδας και οικογενειακών
υπηρεσιών όπως καθαριότητας, ψώνια, μαγειρική, συνοδεία παιδιών και ηλικιωμένων κλπ.
Επιπλέον, για τους γονείς που δεν εργάζονται με σταθερό ωράριο εργασίας προβλέπεται υπηρεσία
ημερήσιας φροντίδας (για το οικογενειακό περιβάλλον) για παιδιά άνω των 13 ετών. Ακόμη, μέσω
του επιδόματος CAF, προβλέπεται η δυνατότητα να χρηματοδοτείται μέρος του κόστους υπηρεσιών
φύλαξης των παιδιών (για παιδιά κάτω των 6 ετών) όπως τα κέντρα πολλαπλών χρήσεων, κέντρα
ημερήσιας φύλαξης παιδιών κλπ. Πέραν τούτων, η εθνική συλλογική σύμβαση για την ισότητα των
φύλων και την ίση συμμετοχή στην εργασία που υπεγράφη το 2004 κατοχυρώνει ορισμένα πολύ
σημαντικά δικαιώματα όπως: αύξηση της μερικής απασχόλησης, αμειβόμενη άδεια μητρότητας,
μείωση ωρών εργασίας για τις γυναίκες εγκύους, αύξηση της άδειας μητρότητας κατά 2 εβδομάδες,
ειδική άδεια για διευθέτηση διαδικασιών υιοθεσίας παιδιού, μπόνους 1500 ευρώ για υιοθεσία
παιδιού και επιπλέον άδεια για φροντίδα παιδιών με αναπηρία. Ακόμη, οι μέρες κατά τις οποίες οι
γονείς απουσιάζουν για θέματα μητρότητας, πατρότητας ή υιοθεσίας υπολογίζονται ως εργάσιμες
ώρες και λαμβάνονται υπόψη για τις ημέρες άδειας και για την παροχή του μπόνους (Γκασούκα:
2008, σελ. 51). Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα συνταξιοδότησης για άτομα που έπρεπε να
σταματήσουν να εργάζονται προκειμένου να φροντίσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους για
τουλάχιστον 30 συνεχόμενους μήνες. Ακόμη, ειδικό επίδομα για άτομα που φροντίζουν άτομα με
αναπηρία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Εθνικό Ταμείο Οικογενειακού Επιδόματος, προώθησε
σε 13 δήμους, μετά από σχετικές έρευνες, την εισαγωγή μη σταθερού ωραρίου λειτουργίας στις
υπηρεσίες φύλαξης παιδιών ώστε να διευκολύνει τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας των
γονιών που δουλεύουν με μη σταθερό ωράριο. (COFACE: 2015,σελ.52). Τέλος, η γαλλική νομοθεσία
προβλέπει μια μικρή περίοδο διακοπών για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα κάποιου
άτομου, προκειμένου να κάνουν ένα διάλειμμα και τη φροντίδα να την αναλάβει κάποιο άλλο
άτομο ή να προσφερθεί από κάποιου είδους ειδική υπηρεσία (COFACE: 2015, σελ. 26).
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3.1.2 Αυστρία
Στην Αυστρία, από το 2002, υπάρχουν δύο κύριοι άξονες της πολιτικής σχετικά με τις γονικές άδειες:
ο ένας που αφορά τα ωράρια απασχόλησης και ο άλλος που αφορά τα επιδόματα. Όπως και στη
Γερμανία, οι γονείς που έχουν λάβει γονική άδεια,

έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στον

προηγούμενο εργοδότη τους μετά το πέρας της άδειας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι
προστατεύονται από τυχόν απόλυση κατά την περίοδο της άδειας. Ο συνολικός χρόνος που
προβλέπεται για γονική άδεια είναι 2 χρόνια μετά τη γέννηση του παιδιού.
Παρά το γεγονός ότι στην Αυστρία προβλέπονται ορισμένοι μήνες από το συνολική περίοδο της
άδειας τους οποίους μπορούν να λάβουν αποκλειστικά μόνο οι άνδρες ως μέρος της γονικής
άδειας, παραμένουν ακόμη διστακτικοί να κάνουν χρήση τη γονικής άδειας. Ο πιθανότερος λόγος
είναι ότι το επίδομα αδείας που προβλέπεται να λάβουν κατά την περίοδο της άδειας, δε θεωρείται
επαρκές (συγκριτικά με το μισθό τους) ώστε να ανταποκριθούν τις υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο
αυτό, η προβλεπόμενη περίοδος για άδεια πατρότητας θεωρείται από τους άνδρες περισσότερο ως
εμπόδιο παρά ως διευκόλυνση στη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας για τους άνδρες.
Επιπλέον, σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία, οι άνδρες που λαμβάνουν άδεια πατρότητας, δε
δικαιούνται να λάβουν καθόλου επίδομα άδειας για την περίοδο αυτή, εάν το συνολικό τους ετήσιο
εισόδημα υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο των 14600 ευρώ. Με άλλα λόγια, οι προβλεπόμενοι
μήνες γονικής άδειας για τους άνδρες δεν έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα ένα ισχυρό κίνητρο για
τους άνδρες να επιλέξουν την οικογένεια αντί για την εργασία για μερικούς μήνες. Από την άλλη
πλευρά, οι μητέρες ενθαρρύνονται περισσότερο να λαμβάνουν τη γονική άδεια και να επιστρέφουν
στην εργασία τους- κυρίως με τη μορφή μερικής απασχόλησης-ιδιαίτερα μετά τη γέννηση του
δεύτερου παιδιού, καθώς εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα μητρότητας για ακόμη 6 μήνες
μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Θα μπορούσε επομένως κανείς να πει ότι το αυστριακό
νομοθετικό πλαίσιο μάλλον ενισχύει τους παραδοσιακούς ρόλους ανδρών ως «κουβαλητών» και
γυναικών ως ατόμων υπεύθυνων για τη φροντίδα της οικογένειας παρά ενθαρρύνει τη δημιουργία
νέων έμφυλων ισορροπιών στην εργασία και στην οικογένεια.
Πέραν των προβλεπόμενων επιδομάτων αδείας μητρότητας/γονικής άδειας, η Αυστρία παρέχει
επίδομα για κάθε παιδί που έχει μια οικογένεια για 3 συνεχόμενα έτη, ανεξάρτητα από τα
επαγγέλματα που ασκούν οι γονείς. Παράλληλα, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται με
μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία των 7 ετών ή να πάει στο σχολείο. Ακόμη, οι
γονείς που έχουν δουλέψει σε εταιρεία (η οποία έχει πάνω από 20 εργαζόμενους) για πάνω από 3
συνεχή χρόνια, μπορούν να δουλέψουν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ενώ προστατεύονται
από τυχόν απόλυση όταν επιστρέψουν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (COFACE:2015, σελ. 42).
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3.1.3 Γερμανία
Στην Γερμανία, οι γονείς έχουν δικαίωμα να λάβουν αμειβόμενη γονική άδεια για την ανατροφή του
παιδιού τους για συνολική περίοδο έως 14 μήνες. Τους πρώτους 12 μήνες μπορεί να τους λάβει η
μητέρα ή ο πατέρας ενώ τους υπόλοιπους 2 μήνες τους λαμβάνει αποκλειστικά ο άλλος γονέας, που
δεν έχει λάβει την άδεια διάρκειας 12 μηνών. Το ύψος του επιδόματος γονικής άδειας υπολογίζεται
βάσει του μισθού που λαμβάνει ο πατέρας ή μητέρα σε ποσοστό 67%. Με τον τρόπο αυτό, η
πολιτική γονικής άδειας της Γερμανίας επιβραβεύει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας, αφού συνδέει άρρηκτα το ποσό που θα λάβουν ως μητέρες κατά την περίοδο γονικής
άδειας με το μισθό τους. Επιπλέον, η εν λόγω πολιτική ενθαρρύνει την επιστροφή των γυναικών
στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση του παιδιού καθώς οι νέες μητέρες παύουν να λαμβάνουν
επίδομα γονικής άδειας μετά τους 14 μήνες. Την ίδια στιγμή, η θέσπιση συγκεκριμένων μηνών που
μπορούν να λάβουν αποκλειστικά οι άνδρες ως μέρος της γονικής άδειας αύξησε τα ποσοστά λήψης
γονικής άδειας από νέους πατέρες σχεδόν στο διπλάσιο μέσα σε ένα έτος.
Πέρα από την πολιτική γονικής άδειας που σχετίζεται με τα επιδόματα που λαμβάνουν οι νέοι
γονείς, υπάρχει και η πολιτική για τη ρύθμιση του χρόνου/ωραρίων απασχόλησης, σύμφωνα την
οποία οι γονείς μπορούν να απουσιάσουν ορισμένες μέρες από την εργασία τους ή να μειώσουν τις
ώρες απασχόλησης τους προκειμένου να αφοσιωθούν περισσότερο στη φροντίδα του παιδιού τους
μέχρι να φθάσει στην ηλικία των 3 ετών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, κάποιες φορές, οι γονείς να
δουλεύουν με μειωμένο ωράριο για ένα έτος και κάποια στιγμή αργότερα (μέχρι το παιδί να φθάσει
την ηλικία των 8 ετών), εάν αυτό βρίσκει σύμφωνο και τον εκάστοτε εργοδότη (Nitsche: 2006, σελ.
10-12). Ακόμη, ο Γερμανικός Κοινωνικός Κώδικας αναγνωρίζει την περίοδο κατά την οποία ένας
γονέας βρίσκεται σε γονική άδεια ως περίοδο που λαμβάνεται υπόψη για τη συνταξιοδότηση,
πριμοδοτώντας για κάθε παιδί τον πατέρα ή τη μητέρα, ανεξάρτητα εάν η μητέρα εργαζόταν κατά
τα 3 πρώτα έτη ηλικίας του παιδιού (COFACE: 2015, σελ. 41).
Σε επίπεδο πολιτικής πρόνοιας, κέντρα πληροφόρησης παρέχουν στήριξη και φροντίδα σε άτομα
που έχουν ανάγκη ή άτομα που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα ατόμων όπως ολοκληρωμένη
πληροφόρηση, συμβουλευτική σχετικά με τη χρήση και επιλογή των κοινωνικών υπηρεσιών, κλπ.
(COFACE: 2015, σελ. 27). Ακόμη, το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Σαξονίας προωθεί το συντονισμό
ανάμεσα σε διάφορες υπηρεσίες που ενισχύουν τη γυναικεία απασχόληση και τη συμμετοχή των
γυναικών στην οικονομία μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης. Οι υπηρεσίες
αυτές συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις ώστε οι γυναίκες να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα
στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις στις ανάγκες των γυναικών (COFACE: 2015,
σελ.41). Επιπλέον, λειτουργούν και ειδικά κέντρα που προωθούν τη συμμετοχή των ανδρών στην
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προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, σε συνεργασία με την πολιτεία και τους εκπαιδευτικούς.
(COFACE:2015, σελ. 64).
Η Γερμανία όμως έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα καθώς
ενθαρρύνει τη δημιουργία εργασιακών περιβαλλόντων στις επιχειρήσεις, φιλικών προς τη
δημιουργία οικογένειας μέσω θέσπισης ειδικών διαδικασιών και ελέγχων (COFACE:2015, σελ. 5253). Παράλληλα, προωθούνται πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης για τις γυναίκες ενώ
διοργανώνονται εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη δημιουργία συνθηκών
απασχόλησης που ευνοούν τη δημιουργία και τη φροντίδα της οικογένειας (EIGE:2015).

3.1.4 Βέλγιο
Στο Βέλγιο, κάθε γονέας που έχει εργασθεί τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών στον ίδιο εργοδότη
δικαιούται να λάβει αμειβόμενη γονική άδεια διάρκειας 12 μηνών ή 24 μηνών εάν είναι ο μόνος
γονέας υπεύθυνος για τη φροντίδα παιδιού ηλικίας έως 16 ετών, το οποίο αποδεδειγμένα
χρειάζεται φροντίδα από ενήλικα. Υπάρχει παράλληλα και η δυνατότητα λήψης άδειας 24 μηνών, η
οποία χορηγείται υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της οποίας ο γονέας λαμβάνει
χαμηλότερο επίδομα. Αυτό το είδος άδειας μπορεί να χορηγηθεί και σε γονέα για να αναλάβει
φροντίδα παιδιού ηλικίας έως 8 ετών, επιπλέον της γονικής άδειας, με δυνατότητα επέκτασής της
έως την ηλικία των 21 ετών για παιδιά με αναπηρία. Οι γονείς που λαμβάνουν γονική άδεια
διατηρούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα ενώ μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους
ανά πάσα στιγμή. Εναλλακτικά, μπορούν να εξαργυρώσουν και το χρόνο της άδειάς τους
εργαζόμενοι με τη μορφή μερικής απασχόλησης. Η Βελγική νομοθεσία έχει αναγνωρίσει νομικά από
το 2014 και επίσημα τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα οικογενειών ή άλλων
εξαρτώμενων ατόμων, προβλέποντας μια σειρά από ρυθμίσεις ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται
καλύτερα σε αυτές τις υποχρεώσεις (COFACE:2015, σελ. 25). Για παράδειγμα, άτομα που εργάζονται
σε μη κερδοσκοπικούς τομείς μπορούν να λάβουν άδεια μακράς διάρκειας ή να εργασθούν υπό τη
μορφή της μερικής απασχόλησης σε συνδυασμό με μερική σύνταξη (Γκασούκα:2008, σελ. 46).
Επιπρόσθετα, βάσει συλλογικής συμφωνίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απουσιάσουν από την
εργασία τους διάστημα συνολικό με το 1/5 της εβδομάδας για διάστημα 5 ετών, προβλέπεται
γονική άδεια ή άδεια για φροντίδα ατόμου σε ανάγκη ενώ η άδεια πατρότητας αυξήθηκε σε 10
μέρες. Πέραν τούτων, υπάρχει ευελιξία κυρίως ως προς την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης από
την εργασία ενώ οι συνολικές ώρες εργασίας έχουν μειωθεί στις 38, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω
μείωση των μισθών (Γκασούκα: 2008, σελ. 49-50). Επίσης, οι εργαζόμενοι γονείς διευκολύνονται με
τη φροντίδα της οικογένειας και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μέσω της παροχής της προβλεπόμενης
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υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι, όπου κάποιο άτομο έναντι αμοιβής αναλαμβάνει από την παροχή
οικιακής βοήθειας έως την παροχή ψυχολογικής και εκπαιδευτικής στήριξης των ατόμων κάποιας
οικογένειας. (COFACE: 2015, σελ.26).

3.1.5 Ολλανδία
Το Ολλανδικό κράτος προσφέρει στους εργαζόμενους γονείς τη δυνατότητα να τους καλύψει
μέρους του κόστους για τις υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης των παιδιών (1/3 έως 2/3) μέσω
επιστροφής φόρου ή μέσω εθελοντικής εργοδοτικής εισφοράς. Παράλληλα, προβλέπεται άδεια
μακράς διάρκειας για προσωπικούς λόγους (οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς, προσωπικής εξέλιξης
ή πρόωρης συνταξιοδότησης) έναντι λήψης του μισθού από τους εργαζόμενους το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Επιπλέον, από το 2000, βάσει νόμου προβλέπονται ευέλικτα ωράρια
απασχόλησης (αύξηση/μείωση ωρών εργασίας) ενώ ο νόμος για τις άδειες προβλέπει αμειβόμενη
άδεια μητρότητας για 16 εβδομάδες, αμειβόμενη άδεια πατρότητας, μη αμειβόμενη άδεια
πατρότητας διάρκειας άνω των 6 μηνών καθώς και ειδικά μέτρα για υιοθεσία παιδιού ή για πάνω
από μια γεννήσεις παιδιών (EIGE: 2015).

3.1.6 Ηνωμένο Βασίλειο
Βρετανία
Στη Βρετανία, οι πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτικής
συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας. Πρώτα από όλα, όλοι οι γονείς που έχουν παιδί ηλικίας
κάτω από 6 ετών μπορούν να εργασθούν με πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας (Γκασούκα: 2008,
σελ.46). Επιπλέον, διοργανώθηκε ειδική εκστρατεία με στόχο την προώθηση σχετικών μέτρων και
πρωτοβουλιών στην εργατική νομοθεσία και τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης στις
επιχειρήσεις πιο φιλικών για τη δημιουργία και τη φροντίδα της οικογένειας. Πέραν τούτων, το
κράτος δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα άλλων μελών στην
οικογένεια να μπορέσουν να απουσιάσουν για λίγο διάστημα από τα καθήκοντα της φροντίδας και
να ξεκουραστούν. Για το διάστημα αυτό, το κράτος έχει προβλέψει να χορηγήσει στα άτομα αυτά
ειδικά κουπόνια για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών φροντίδας που θα προκύψει για τα
άτομα που φροντίζουν κατά την περίοδο που θα απουσιάζουν. (COFACE:2015, σελ.25). Επιπλέον,
το Βρετανικό κράτος έχει προβλέψει ειδικά κουπόνια για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών
φύλαξης των παιδιών (έως την ηλικία των 15 ετών) ώστε να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς
να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτά (COFACE: 2015,σελ. 65). Η ιδιαίτερη σημασία που δίνει η
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Βρετανία στην πολιτική συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας αποδεικνύεται και από το γεγονός
ότι στον κρατικό προϋπολογισμό έχει τεθεί ο στόχος κάθε οικογένεια να έχει πρόσβαση σε
υπηρεσίες φύλαξης/φροντίδας των παιδιών υψηλής ποιότητας για 20 ώρες/εβδομάδα για παιδιά
ηλικίας 3 και 4 ετών καθώς και η δημιουργία παιδικών σταθμών και υποδομών φύλαξης. Ακόμη,
ένα ειδικό Ταμείο έχει δημιουργηθεί με στόχο την περαιτέρω οικονομική στήριξη πρωτοβουλιών
για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας όπως συμβουλευτική, εκστρατείες ευαισθητοποίησης
κλπ.

Ιρλανδία
Στην Ιρλανδία η συμμετοχή των ανδρών (νέων και πιο ηλικιωμένων) στη φροντίδα των παιδιών
μέχρι να φθάσουν στην ηλικία των 3 ετών ενθαρρύνεται ιδιαίτερα μέσω της συμμετοχής τους
(εθελοντικά ή με αμοιβή) στις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, η Ιρλανδία
στοχεύει να αλλάξει τα υφιστάμενα στερεότυπα και τις έμφυλες κατανομές των ρόλων στη
φροντίδα των παιδιών. Παράλληλα, η υιοθέτηση καλών πρακτικών και μοντέλων εργασίας που
συμβάλλουν στην καλύτερη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας προωθείται συστηματικά από
συλλογικά όργανα και φορείς όπως η Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων και Εργοδοτών (Αρβανίτης,
Ξυδοπούλου, Παπαγιαννοπούλου:2007, σελ. 40). Για παράδειγμα, η ιρλανδική Συνομοσπονδία
Επιχειρήσεων και Εργοδοτών ανέπτυξε ένα σύνολο εργαλείων πολιτικής για την καλύτερη
διαχείριση των εργαζόμενων από τους εργοδότες κατά την περίοδο που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη,
σε άδεια μητρότητας και της επιστροφής τους στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας. Με τον
τρόπο αυτό, επιδιώκεται μια πιο ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των εργαζομένων από τη μία
περίοδο στην άλλη (COFACE: 2015, σελ. 42). Τέλος, το Εθνικό Συμβούλιο Γονέων παρέχει
εκπαίδευση και επιμόρφωση στους γονείς και στους μετανάστες γονείς σχετικά με τους τρόπους
στήριξης του παιδιού τους, της ανάπτυξης υγιούς γονικής σχέσης και συμμετοχής τους στη ζωή των
παιδιών (COFACE: 2015, ΣΕΛ. 65).
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3.2 Νότια Ευρώπη
3.2.1 Ελλάδα

Στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17
εβδομάδων, εκ των οποίων οι 8 εβδομάδες μπορούν να ληφθούν πριν τη γέννηση του παιδιού και
οι 9 μετά. Πέραν της βασικής άδειας μητρότητας, προβλέπεται επίσης και ειδική άδεια διάρκειας 6
μηνών η οποία μπορεί να ληφθεί μετά τη λήξη της βασικής άδειας μητρότητας και πριν επιστρέψει
η μητέρα στην εργασία της και να εργάζεται με μειωμένο ωράριο. Η άδεια μητρότητας είναι
αμειβόμενη σε ποσοστό 100% επί του μισθού που λαμβάνει η μητέρα, με την προϋπόθεση ότι το
ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τις αμοιβές που λαμβάνουν όσοι βρίσκονται στη μεγαλύτερη
ασφαλιστική κλίμακα του ΙΚΑ. Αρμόδιοι φορείς για τη χρηματοδότηση της άδειας είναι το ΙΚΑ και ο
ΟΑΕΔ. Η ειδική άδεια επίσης είναι αμειβόμενη βάσει του ημερομίσθιου που προβλέπεται στη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Για τις γυναίκες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, προβλέπεται μηνιαίο επίδομα 150 ευρώ /μήνα
για περίοδο 4 μηνών κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και 200 ευρώ/μηνά για περίοδο 4 μηνών
κατά την περίοδο μετά τη γέννηση του παιδιού.
Η άδεια πατρότητας περιορίζεται σε μόνο 2 μέρες κατόπιν της γέννησης του παιδιού και
πληρώνεται από τον εργοδότη.
Η γονική άδεια έχει συνολική διάρκεια 4 μήνες για κάθε γονέα και δεν είναι αμειβόμενη. Οι γονείς
μπορούν να λάβουν την εν λόγω άδεια μέχρι το παιδί να φθάσει στην ηλικία των 6 ετών ενώ ο
συνολικός χρόνος της άδειας μπορεί να ληφθεί και τμηματικά σε μικρότερες χρονικές περιόδους
κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο
εργοδότη, δεν μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα την ίδια περίοδο τη γονική άδεια. Επιπλέον, καθώς
η γονική άδεια χορηγείται για τη γέννηση κάθε παιδιού, για τους γονείς που γεννούν δίδυμα
προβλέπεται διπλάσιος χρόνος και παρομοίως τριπλάσιος χρόνος για τους γονείς που γεννούν
τρίδυμα. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο γονιών ή σε περίπτωση που κάποιος γονέας δεν
έχει την επιμέλεια του παιδιού, προβλέπεται διπλάσιο επίδομα άδειας για τον άλλο γονέα.
Πέραν των ανωτέρω αδειών, προβλέπεται επίσης άδεια για φροντίδα του παιδιού ή άδεια
απουσίας από την εργασία με αμοιβή για διάστημα 3 περίπου μηνών, ως μορφή ευέλικτης
απασχόλησης και εργασίας με μειωμένο ωράριο.
Ακόμη προβλέπεται άδεια για τους γονείς που υιοθετούν παιδί ηλικίας κάτω των 6 ετών, άδεια για
λόγους ασθένειας του παιδιού (έως 6 ημέρες για κάθε γονέα για ένα παιδί, έως 8 ημέρες για δύο
παιδιά και έως 14 ημέρες για τρία παιδιά). Η εν λόγω άδεια χορηγείται και σε περιπτώσεις άλλων
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εξαρτώμενων μελών στην οικογένεια όπως συζύγου με αναπηρία ή γονέων με αναπηρία ή
ανύπαντρων αδελφών όταν το ετήσιο εισόδημα που λαμβάνουν είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Άλλες
άδειες προβλέπονται για επίσκεψη των παιδιών στο σχολείο, άδεια για γονείς που έχουν παιδιά με
αναπηρία, άδεια για γονείς που έχουν παιδιά με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας, άδεια για
λόγους νοσηλείας παιδιού σε νοσοκομείο και άδεια για χήρες/χήρους ή ανύπαντρους γονείς για τη
φροντίδα του παιδιού.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι μητέρες που έχουν αποκτήσει παιδί μπορούν να δουλεύουν
μια ώρα λιγότερο την ημέρα για διάστημα έως 30 μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας,
λαμβάνοντας κανονικά το μισθό τους. Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες. Σε διαφορετική
περίπτωση, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν να απουσιάσουν συνολικά ένα διάστημα περίπου 3
μηνών από την εργασία τους. Το ίδιο προβλέπεται και για τους γονείς που υιοθετούν παιδί.
Στο δημόσιο τομέα, οι προβλεπόμενοι περίοδοι άδειας είναι μεγαλύτερες. Πιο συγκεκριμένα, η
βασική άδεια μητρότητας έχει διάρκεια πέντε μήνες, εκ των οποίων οι δύο μήνες πρέπει να
ληφθούν πριν τη γέννηση του παιδιού και οι υπόλοιποι τρεις μήνες μετά τη γέννηση. Η άδεια είναι
αμειβόμενη σε ποσοστό 100% επί των αποδοχών του ατόμου.
Η διάρκεια της άδειας πατρότητας παραμένει δύο μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού και στο
δημόσιο τομέα.
Η γονική άδεια έχει διάρκεια έως 5 έτη για κάθε γονέα και δεν είναι αμειβόμενη. Τη γονική άδεια
μπορούν να τη λάβουν μέχρι το παιδί τους να φθάσει στην ηλικία των 6 ετών.
Και στο δημόσιο τομέα, προβλέπεται άδεια ανατροφής διάρκειας 9 μηνών ή μειωμένο ωράριο
εργασίας (δύο ώρες λιγότερες/ημέρα για παιδί ηλικίας μικρότερο των 2 ετών και μία ώρα λιγότερη
την ημέρα για παιδί ηλικίας μεταξύ 2 και 4 ετών).
Άλλες μορφές άδειας είναι άδεια για γονείς που υιοθετούν παιδί ηλικίας κάτω των 6 ετών
(διάρκειας 3 μηνών), άδεια για λόγους ασθένειας του παιδιού, άδεια για επίσκεψη του παιδιού στο
σχολείο, για σοβαρούς λόγους υγείας παιδιού ή συζύγου καθώς και άδεια για εργαζόμενους που
έχουν παιδιά ή σύζυγο με αναπηρία.
Συνολικά, η περίοδος άδειας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μπορεί να φθάσει τους 72 μήνες για το
δημόσιο τομέα ενώ μόνο τους 16 μήνες για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επίδομα άδειας χορηγείται
μόνο για τους 12 μήνες και για τους 6 μήνες αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, για τις εργαζόμενες μητέρες
δεν υπάρχει κενό στο διάστημα μεταξύ της γέννησης του παιδιού και της σχολικής ηλικίας των 6
ετών ενώ για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει κενό για περίοδο άνω των 3 ετών. Καθώς
όμως η συνολική περίοδος της αμειβόμενης άδειας είναι πολύ μικρότερη, υφίσταται μεγάλο
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χρονικό κενό από τη λήξη της περιόδου όπου ο γονέας λαμβάνει το επίδομα άδειας μέχρι τη στιγμή
που το παιδί θα ξεκινήσει να πάει σχολείο. Γίνεται επομένως πρόδηλη η ανάγκη οι γονείς να
επιλέγουν παιδικούς σταθμούς ή άλλες υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών τους, καθώς η λήξη του
επιδόματος άδειας τους αναγκάζει να επιστρέψουν στην εργασία τους κυρίως εν μέσω οικονομικής
κρίσης (Hatzivarnava, Kazassi and Karamessini: 2016).
Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο παιδικών σταθμών και ολοήμερων κέντρων δημιουργικής
απασχόλησης και σχολείων, κυρίως με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα,
έχει αναπτύξει και δίκτυο υπηρεσιών φροντίδας για ηλικιωμένους όπως η υπηρεσία Βοήθεια στο
Σπίτι όπου προσφέρεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική στήριξη σε άτομα που
βρίσκονται σε ανάγκη.

3.2.2 Ιταλία
Στην Ιταλία έχουν ληφθεί μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό τομέα για την
προώθηση της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, με κύριο γνώμονα τα προγράμματα
απασχόλησης και τις ανάγκες των εργαζομένων π.χ. ευέλικτες μορφές απασχόλησης όπως τηλεεργασία ειδικά για όσους εργαζόμενους επέστρεψαν πρόσφατα από την άδεια μητρότητας. Άλλη
πρωτοβουλία που λήφθηκε ήταν ο διαμοιρασμός του συνολικού χρόνου των αδειών σε τέταρτα της
ώρας ώστε να υπάρχει ευελιξία στον τρόπο λήψης της άδειας και οι γονείς να μπορούν να λάβουν
σωρευτικά το μεγαλύτερο μέρος της άδειας για πιο σημαντικά ζητήματα και το λιγότερο για
ζητήματα ήσσονος σημασίας. Επιπλέον, έχει προταθεί σχετική ευελιξία στην ώρα προσέλευσης στην
εργασία ενώ προβλέφθηκε επίδομα ύψους 250 ευρώ για κάθε παιδί για την κάλυψη κόστους
συμμετοχής του σε θερινή κατασκήνωση. Άλλη ιδιωτική εταιρεία στον τομέα των μεταφορών
δημιούργησε κέντρα φύλαξης παιδιών με τη συγχρηματοδότηση δημοτικών κονδυλίων ενώ
καλύπτει μέχρι και το 50% του συνολικού κόστους των υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών ανάλογα
με το συνολικό εισόδημα των γονέων. Ακόμη, σε μια περιφέρεια της Ιταλίας εκδόθηκε ειδική κάρτα
για τις οικογένειες που κατοικούν στην περιφέρεια αυτή και έχουν χαμηλό εισόδημα, με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών από ειδικές παιδαγωγούς (COFACE: 2015, σελ. 66). Η
θέσπιση των μέτρων που ενθαρρύνουν την ισορροπία εργασίας και οικογένειας εμπεδώθηκε και
μέσω της υπογραφής μνημονίου κατανόησης από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα
συλλογικά όργανα εργαζομένων και εργοδοτών, με στόχο την υιοθέτηση καλών πρακτικών
συμφιλίωσης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δημιουργήθηκε επίσης ειδικό ταμείο για τη
χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με σκοπό την υιοθέτηση μέτρων συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας. Τέλος, η ύπαρξη Γραφείων Χρόνου που λειτουργούν υπό την αιγίδα των
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δημοτικών αρχών, συμβάλλει στην προώθηση καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση του
χρόνου ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια, καθιστώντας τις γυναίκες πιο ευέλικτες στα
ωράρια εργασίας τους (Αρβανίτης, Ξυδοπούλου, Παπαγιαννοπούλου: 2007, σελ. 41-42).

3.3 Ανατολική Ευρώπη
3.3.1 Λιθουανία
Στη Λιθουανία μια πολύ γνωστή ιδιωτική εταιρία πρότεινε τα εξής μέτρα για την καλύτερη
συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας: ευέλικτα ωράρια εργασίας κατόπιν συνεννοήσεως με το
Διευθυντή, τηλε-εργασία για ειδικές περιστάσεις, οικονομικό βοήθημα/στήριξη ίσο με 12 μισθούς
για τη γέννηση παιδιού για τις οικογένειες που έχουν πάνω από 3 παιδιά ή για τις οικογένειες που
έχουν παιδί με αναπηρία, ετήσιο οικονομικό βοήθημα ίσο με 6 μισθούς όταν ένας από τους δύο
γονείς εργάζεται στην εταιρεία. Επιπλέον, πρότεινε διάλειμμα μισής ώρας για θηλασμό και άδειες
για ιατρικούς λόγους για τις έγκυες γυναίκες ή για άτομα που βρίσκονται σε παρόμοια ανάγκη
(Αρβανίτης, Ξυδοπούλου, Παπαγιαννοπούλου: 2007, σελ. 42).

3.3.2 Σκανδιναβικές χώρες και Ισλανδία
Η έννοια της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας αποτέλεσε από πολύ νωρίς κύριο άξονα
πολιτικής για τις Σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία), εστιάζοντας στην
επέκταση των δικαιώματος λήψης γονικής άδειας και στους άνδρες. Παρόλα αυτά, λίγοι μόνο
άνδρες αρχικά λάμβαναν γονική άδεια. Από το 1975 οι εργαζόμενες μητέρες είχαν δικαίωμα να
λάβουν 3 μήνες γονική άδεια αλλά το 1987 η συνολική περίοδος αδείας αυξήθηκε στους 6 μήνες.
Μετά το 1990, η Νορβηγία εισάγει ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι άνδρες έχουν αποκλειστικό
δικαίωμα να λάβουν ένα μήνα ως μέρος της γονικής άδειας και ο μήνας αυτός δεν μπορεί να
μεταφερθεί στο συνολικό χρόνο της γονικής άδειας που λαμβάνει η μητέρα. Εν αντιθέσει με τις
παραπάνω χώρες, η Ισλανδία έθεσε ως προτεραιότητα τα ζητήματα εργασίας και οικογένειας πολύ
αργότερα το 1990 όταν άρχισε να γίνεται πιο διάχυτη η αντίληψη στο δημόσιο λόγο ότι και οι δύο
γονείς έχουν εξίσου ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών, κυρίως σε περιπτώσεις διαζυγίων. Στο
πλαίσιο αυτό, το 2000 θέσπισε νομοθεσία σχετικά με άδειες μητρότητας, πατρότητας και γονικές
άδειες. Πιο συγκεκριμένα, η νομοθεσία προβλέπει γονική άδεια τριών μηνών για τη μητέρα και τον
πατέρα ξεχωριστά για τη γέννηση, την πρώτη υιοθεσία ή την αναδοχή ενός παιδιού. Οι δύο γονείς
μπορούν να ρυθμίσουν μεταξύ τους τη συνολική διάρκεια της άδειας που θα λάβει ο καθένας τους
αλλά σε κάθε περίπτωση η μητέρα πρέπει να λάβει άδεια μητρότητας τουλάχιστον για 2
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εβδομάδες. Τη γονική άδεια έχουν δικαίωμα να τη λάβουν μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία 1,5
έτους. Παράλληλα, η μητέρα μπορεί να λάβει τη γονική άδεια και ένα μήνα πριν τη γέννηση του
παιδιού ενώ ο πατέρας μόνο μετά τη γέννηση του παιδιού. Η γονική άδεια είναι αμειβόμενη ενώ οι
γονείς μπορούν να λάβουν άδεια ταυτόχρονα ή σε διαφορετικές περιόδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι
μόλις το 2003 οι άνδρες απέκτησαν το δικαίωμα για 3 μήνες γονικής άδειας (Focus Consultancy:
2008).
Πέρα από την αμειβόμενη γονική άδεια η νομοθεσία προβλέπει και μη αμειβόμενη γονική άδεια
διάρκειας 13 εβδομάδων για κάθε παιδί και μπορούν να τη λάβουν μέχρι το παιδί να φθάσει στη
ηλικία των 8 ετών ενώ σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή αναπηρίας, μπορούν να τη λάβουν μέχρι
και την ενηλικίωσή του. Για παράδειγμα στη Δανία, οι άνδρες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μη
αμειβόμενη γονική άδεια για 10 εβδομάδες ή να φεύγουν νωρίτερα από την εργασία τους για να
πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο.
Το 2012, η περίοδος της γονικής άδειας επεκτάθηκε στους 12 μήνες, όπου κάθε γονέας έχει
δικαίωμα να λάβει 5 μήνες άδειας ενώ τους υπόλοιπους 2 μήνες μπορούν να τους λάβουν όπως
επιθυμούν (Armalds, Eydal, Gislason:2013).
Παρά την επιρροή της οικονομικής κρίσης στην οικονομία και την κοινωνία της Ισλανδίας και των
υπόλοιπων Σκανδιναβικών χωρών, δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τη διαμόρφωση
πολιτικής για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας, προωθώντας περαιτέρω την ισότητα
ανδρών και γυναικών και στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, στην Ισλανδία και τη Νορβηγία υπάρχουν
αρμόδιοι φορείς για θέματα ισότητας με στόχο την ενημέρωση, επιμόρφωση και συμμετοχή
ανδρών και γυναικών σε έναν διευρυμένο διάλογο για την ισότητα των φύλων (Αρβανίτης,
Ξυδοπούλου, Παπαγιαννοπούλου: 2007, σελ. 43).
Η λήψη της γονικής άδειας από τους άνδρες ενθαρρύνεται επίσης και στον ιδιωτικό τομέα όπου οι
εταιρείες τους δίνουν αμειβόμενη άδεια διάρκειας 6 μηνών, αμειβόμενη άδεια 14 ημερών μετά τη
γέννηση του παιδιού και άδεια για περίοδο μεγαλύτερη των 6 εβδομάδων.
Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της Ισλανδίας και των άλλων Σκανδιναβικών χωρών είναι ότι η
περίοδος της γονικής άδειας λήγει πολύ νωρίτερα με αποτέλεσμα οι γονείς να πρέπει να βρουν
τρόπους για τη φροντίδα και φύλαξη των παιδιών μέχρι να πάνε σχολείο. Το γεγονός αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι μητέρες να αναγκάζονται να παραμένουν στο σπίτι με τα παιδιά για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα ή να εργάζονται με ημι-απασχόληση ενώ οι άνδρες να προτιμούν να επιστρέφουν
στην εργασία τους, διευρύνοντας έτσι το έμφυλο χάσμα στην εργασία.
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Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι τοπικές αρχές έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες ώστε να
εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες και καλύτερες προσχολικές δομές για τα παιδιά (Focus
Consultancy: 2008, σελ.14).
Στον ιδιωτικό τομέα, στη Δανία μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών έδωσε σε όλους τους άνδρες 10
εβδομάδες αμειβόμενης άδειας και ένα σετ φροντίδας μωρού ως μέτρο για την ενίσχυση της
συμμετοχής των ανδρών στη φροντίδα των παιδιών και της οικογένειας. Επιπλέον, ενθαρρύνει τους
εργαζόμενους γονείς να μένουν σπίτι όταν τα παιδιά είναι άρρωστα ενώ προτείνουν οι συνάδελφοι
να βοηθούν ο ένας τον άλλον ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις (Αρβανίτης, Ξυδοπούλου, Παπαγιαννοπούλου: 2007, σελ. 37-38). Ακόμη, στη Δανία οι
εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν να αντικαταστήσουν το μισθό ή τη σύνταξή τους με άδεια από
την εργασία τους (Γκασούκα: 2008, σελ. 50). Στη Φινλανδία, οι επιχειρήσεις προωθούν τις ευέλικτες
μορφές απασχόλησης, χορηγούν επιδόματα για τη φροντίδα των παιδιών και φροντίδα άλλων
ατόμων καθώς και μέτρα για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά την περίοδο
της άδειας μητρότητας. Στη Σουηδία, οι γονείς που επιθυμούν να αφήσουν για κάποιο διάστημα τη
δουλειά τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους, επιβραβεύονται με επιπλέον επιδόματα ενώ όσοι
εργάζονται στο δημόσιο τομέα λαμβάνουν το 90% του μισθού τους, ανεξαρτήτου συνολικού
εισοδήματος (Γκασούκα: 2008, σελ. 47).
Σε συνέχεια της παρουσίασης των παραπάνω μοντέλων πολιτικών και καλών πρακτικών
συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας, γίνεται αντιληπτό ότι η ευρωπαϊκή πολιτική συμφιλίωσης
έχει διαμορφωθεί με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κράτος, ανάλογα με τις έμφυλες κατανομές των
ρόλων στην οικογένεια και στην εργασία που κυριαρχούν σε κάθε κοινωνία. Για παράδειγμα,
ανάλογα με το εάν μια κοινωνία ενθαρρύνει την άμεση επιστροφή της γυναίκας-μητέρας στην
αγορά εργασίας μετά την απόκτηση των παιδιών ή ενθαρρύνει περισσότερο το ρόλο της μόνο ως
μητέρας για τη φροντίδα των παιδιών στο σπίτι, διαμορφώνονται οι άδειες μικρότερης διάρκειας (6
έως 30 ημέρες) και οι άδειες ενδιάμεσης ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (έως 1 έτος). Αξίζει να
σημειωθεί ότι 13 από τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πολιτικής συμφιλίωσης που προβλέπουν τουλάχιστον 18 εβδομάδες άδεια μητρότητας (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο:2016). Πέρα από τη συνολική διάρκεια της άδειας, υφίστανται διαφορές προσεγγίσεις
και στο προβλεπόμενο ποσό του επιδόματος που χορηγείται κατά την περίοδο της άδειας. Πιο
συγκεκριμένα, 13 κράτη-μέλη χορηγούν επίδομα που ανέρχεται στο 100% του εισοδήματος ενώ σε
άλλα κράτη το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από και το ύψος του εισοδήματος του άλλου γονέα.
Επιπλέον, ορισμένα κράτη δεν χορηγούν κανένα επίδομα κατά την περίοδο της γονικής άδειας ενώ
άλλα χορηγούν επίδομα το οποίο κυμαίνεται από 139 ευρώ το μήνα έως 1778 ευρώ. Κατά
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συνέπεια, το ύψος του επιδόματος που χορηγείται την περίοδο της γονικής άδειας επηρεάζει άμεσα
τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες στο εάν θα αποφασίσουν να κάνουν χρήση της γονικής
άδειας ή εάν θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για να ανταποκριθούν καλύτερα στα έξοδα
τους.
Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά κράτη διαφέρουν και ως προς τη συνολική διάρκεια της γονικής άδειας και
της άδειας μητρότητας με αποτέλεσμα σε ορισμένα κράτη η συνολική περίοδος να φθάνει τι; 195,5
εβδομάδες και σε άλλα μόλις τις 34, 4 εβδομάδες. Ομοίως και στην περίπτωση της γονικής άδειας
και της άδειας πατρότητας, σε άλλα κράτη μπορεί να φθάσει τα 3 χρόνια και άλλα κράτη
προβλέπουν 17 εβδομάδες. Αυτή η διαφοροποίηση στις συνολικές περιόδους των αδειών σε
συνδυασμό με το συνολικό αριθμό ημερών που προβλέπονται αποκλειστικά για τους άνδρες (2
ημέρες έως 18 εβδομάδες) καθορίζει ανάλογα και το βαθμό συμμετοχής των ανδρών στην
οικογένεια και τη φροντίδα των παιδιών όπως και των γυναικών στην αγορά εργασίας, έστω και υπό
τη μορφή της μερικής απασχόλησης.
Άλλη μια εξίσου σημαντική παράμετρος στη δύσκολη εξίσωση της συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας συνιστά το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών ή άλλων ατόμων σε ανάγκη
καθώς σε χώρες όπου αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό όπως λ.χ. Βρετανία, Ιρλανδία και Γαλλία, η
επιλογή οι γυναίκες να μείνουν στο σπίτι και να φροντίσουν τα παιδιά ή τα άλλα άτομα σε ανάγκη
μοιάζει ως η μόνη λύση. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις που το κόστος είναι
υψηλό, τα ίδια τα κράτη έχουν φροντίσει και έχουν εισάγει μέτρα όπως ειδικά επιδόματα ή άλλες
μορφές στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες
φροντίδας. Σε άλλα κράτη όπως τα Σκανδιναβικά ή τα κράτη της Νότιας Ευρώπης οι υπηρεσίες
έχουν πιο χαμηλό κόστος και είναι πιο προσιτές για όλους.
Πέρα όμως από τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τα κράτη σε κεντρικό επίπεδο, τα ευρωπαϊκά
κράτη έχουν λάβει και σειρά πρωτοβουλιών σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των
πολιτικών οι οποίες συνοψίζονται στη δημιουργία υποδομών φροντίδας των παιδιών εντός των
εταιρειών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το ζήτημα της συμφιλίωσης μέσω της συμμετοχής
κοινωνικών εταίρων και συνδικάτων, ενθάρρυνση των ανδρών να λαμβάνουν γονική άδεια και
επιβράβευση εταιρειών που εφαρμόζουν πολιτικές που ευνοούν τη συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας (EIGE:2014).
Επιπρόσθετα, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης συνιστούν το τρίτο κύριο αναπόσπαστο κομμάτι
μιας επιτυχημένης πολιτικής συμφιλίωσης (πέραν των αδειών και των υπηρεσιών φροντίδας) η
εφαρμογή των οποίων ποικίλει ανάλογα με τα εργασιακά μοντέλα κάθε κράτους. Με άλλα λόγια,
ανάλογα με το βαθμό στον οποίο εργοδότης ή εργαζόμενος μπορεί να επηρεάσει ή να (συν)
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διαμορφώσει το πλαίσιο εργασίας, μπορούν και υιοθετούνται ευέλικτα ωράρια απασχόλησης, τηλεεργασία, μερική απασχόληση κλπ.
Όσες αποκλίσεις και να υπάρχουν μεταξύ των κρατών στον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών
συμφιλίωσης, όλα τα κράτη πρέπει να συγκλίνουν σε μια πολιτική συμφιλίωσης η οποία εμπίπτει σε
όλα τα σχετικά πεδία πολιτικής (απασχόληση, πρόνοια, κλπ.), διαμορφώνεται με τη συμμετοχή
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών ενώ περιλαμβάνει
νομοθετικά και μη-νομοθετικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση η επιτυχημένη πολιτική συμφιλίωσης
οφείλει να έχει ένα ρόλο εξισορρόπησης ανάμεσα στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
και τις έμφυλες ανακατανομές των ρόλων ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οικογένειας.
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4. Προτάσεις για πολιτική συμφιλίωσης στην Ελλάδα της κρίσης
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο
πολιτικών συμφιλίωσης το οποίο περιλαμβάνει τα διάφορα είδη αδειών (μητρότητας, πατρότητας,
γονική κλπ.) καθώς και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης για τα παιδιά καθώς και
άλλα άτομα σε ανάγκη (π.χ. ηλικιωμένοι). Ωστόσο, η χώρα μας μπορεί να αντλήσει πολλά
«μαθήματα» και καλές πρακτικές από τις πολιτικές συμφιλίωσης που εφαρμόζουν οι άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και ο εξευρωπαϊσμός του υπάρχοντος πλαισίου
πολιτικών συμφιλίωσης εν μέσω οικονομικής κρίσης συνιστά μια κύρια πρόκληση για τη χώρα,
καθώς οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι με τις υφιστάμενες ανάγκες εκσυγχρονισμού βρίσκονται
σε διαρκή σύγκρουση. Δημιουργείται επομένως μια νέα δυναμική τόσο για τους εργαζόμενους
γονείς όσο και για τους κρατικούς φορείς (κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση) καθώς και τις
επιχειρήσεις, η οποία καθιστά πρόδηλη την ανάγκη για τη λήψη σχετικών πρωτοβουλιών πολιτικής
συμφιλίωσης τόσο σε οριζόντιο (δημόσιος, ιδιωτικός τομέας) όσο και σε κάθετο επίπεδο (εθνικό,
ευρωπαϊκό) με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των εργαζόμενων γονιών, των παιδιών τους
καθώς και των ατόμων σε ανάγκη.
Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζεται μια σειρά προτάσεων πολιτικής που θα μπορούσαν
να υλοποιήσουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται προτάσεις προς
υλοποίηση από τους κρατικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον,
παρουσιάζονται προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να ανταποκριθούν οι γονείς αλλά και τα
άτομα που φροντίζουν άτομα σε ανάγκη καλύτερα στις επαγγελματικές και τις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις.

4.1 Κρατικοί φορείς
Σε κεντρικό επίπεδο (επίπεδο κυβέρνησης) προτείνεται συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων
(Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο
Εσωτερικών, Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων) με στόχο την χαρτογράφηση των
αναγκών των γονιών, των παιδιών και των ατόμων σε ανάγκη και τη διαμόρφωση σχετικού πλαισίου
νομοθεσίας βάσει των παρακάτω κριτηρίων:


Συνολικός αριθμός εργαζόμενων μητέρων/πατέρων και συνολικός αριθμός ανέργων
μητέρων/πατέρων
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Ποσοστά λήψης αδειών μητρότητας/πατρότητας και γονικής άδειας από μητέρες και
πατέρες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα



Ποσό επιδομάτων μητρότητας ανά ασφαλιστικό φορέα



Επαγγελματικοί

κλάδοι/τομείς

που

αντιμετωπίζουν

μεγαλύτερες

προκλήσεις

στη

συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας


Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για εργαζόμενους γονείς και
φροντίδα παιδιών και ατόμων σε ανάγκη



Διαθέσιμες υποδομές φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων ανά Δήμο και Περιφέρεια, στις
απομακρυσμένες περιοχές και στις αγροτικές περιοχές



Ελλείψεις προσωπικού στους τομείς φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων



Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Βάσει των ανωτέρων κριτηρίων, προτείνεται διαμόρφωση νομοθεσίας η οποία να
προβλέπει τα εξής:



Εναρμόνιση των αδειών μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέας ως προς τη συνολική τους διάρκεια ώστε να είναι ίδια, γεγονός που θα
βοηθήσει στην καλύτερη εξισορρόπηση εργασίας και οικογένειας των γονιών όπου και να
εργάζονται



Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας άδειας πατρότητας από 2 μέρες σε 10 μέρες ώστε ο
πατέρας να συμμετέχει πιο ενεργά στη φροντίδα των παιδιών μετά τη γέννησή τους και να
ενθαρρύνεται η συμμετοχή του στην οικογένεια.



Θέσπιση συγκεκριμένου αριθμού μηνών (2-3 μήνες) επί των συνολικών μηνών της
προβλεπόμενης γονικής άδειας, οι οποίοι θα λαμβάνονται αποκλειστικά μόνο από τον
πατέρα. Ο αριθμός των μηνών συστήνεται να καθοριστεί κατόπιν σχετικής γνώμης ιατρών
και ψυχολόγων για το διάστημα που ενδείκνυται να είναι παρών ο πατέρας για την
καλύτερη σωματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού μετά τη γέννησή του. Σε κάθε
περίπτωση, η συνολική περίοδος της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας δεν θα
πρέπει να λειτουργεί ως αντικίνητρο στη μητέρα για τη λήψη της, ώστε να απουσιάσει από
την εργασία της μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά ούτε και να την αποθαρρύνει από το να
επιστρέψει σχετικά νωρίς στην εργασία της.
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Το συνολικό διάστημα της προβλεπόμενης άδειας θα πρέπει να υπολογιστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε το συνολικό εισόδημα που προκύπτει από τα επιδόματα αδείας να μην είναι
κατώτερο από το 70% του συνολικού εισοδήματος που θα λάμβανε η μητέρα ή ο πατέρας
εάν δούλευαν κανονικά κατά την περίοδο αυτή



Ευελιξία στον τρόπο λήψης της γονικής άδειας και κατά την περίοδο πριν τη γέννηση του
παιδιού και μετά ώστε και οι δύο γονείς να μπορούν να συμμετέχουν ισομερώς και στην
οικογένεια και στην εργασία. Για παράδειγμα, εάν η συνολική περίοδος της γονικής άδειας
είναι 1 έτος, να μπορεί ο πατέρας να λάβει 1 μήνα πριν τη γέννηση του παιδιού, το ίδιο και
η μητέρα ενώ μετά τη γέννηση να μοιράσουν το υπόλοιπο της άδειας σύμφωνα με τις
ανάγκες τους.



Θέσπιση αμειβόμενων αδειών για άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα ή άλλα άτομα
σε ανάγκη για το ίδιο χρονικό διάστημα που προβλέπονται και οι άδειες μητρότητας και
γονικές άδειες καθώς και τα άτομα αυτά χρειάζονται την ίδια φροντίδα με τα παιδιά.



Θέσπιση άλλων μορφών αδειών π.χ. για συνοδεία παιδιών στο σχολείο, για ιατρικές
εξετάσεις των παιδιών ή νοσηλεία παιδιών ή ατόμων σε ανάγκη, για άτομα με αναπηρία
κλπ. άνευ αμοιβής οι οποίες όμως διευκολύνουν τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας



Ενθάρρυνση και θέσπιση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας όπως τηλεργασία, ευέλικτα ωράρια ως προς την ώρα άφιξης και αποχώρησης από
την εργασία, διάλειμμα για θηλασμό κλπ. για εργαζόμενους γονείς και άτομα που
φροντίζουν άτομα σε ανάγκη



Πρόβλεψη κινήτρων (είτε υπό μορφή μπόνους/αύξησης μισθού είτε υπό μορφή είδους λ.χ.
είδη φροντίδας παιδιών) για εργαζόμενους με παιδιά



Θέσπιση προγραμμάτων απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για ειδικότητες που
αφορούν τους τομείς φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων ατόμων σε ανάγκη



Συνεργασία Υπουργείου με εταιρείες ιδιωτικού τομέα για την παροχή ειδικών κουπονιών
σίτισης, ρουχισμού, φαρμακευτικής περίθαλψης κλπ. με σκοπό την κάλυψη μέρους εξόδων
για τις πολύτεκνες, άπορες ή άλλες οικογένειες σε ανάγκη και την ενθάρρυνση των
υπολοίπων για δημιουργία οικογένειας.
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Υπουργείο Εσωτερικών


Δημιουργία και επέκταση υποδομών φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων ατόμων σε
ανάγκη με την άμεση συνεργασία των Δήμων και των Περιφερειών και τη στοχευμένη
κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων.



Παροχή διαφόρων μορφών υπηρεσιών φροντίδας λ.χ. κέντρα ημερήσιας φύλαξης, φύλαξη
και φροντίδα κατ’ οίκον κλπ. ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες και
οικονομικές δυνατότητες της κάθε οικογένειας



Θέσπιση προγραμμάτων απασχόλησης διαφόρων ειδικοτήτων λ.χ. εκπαιδευτικών,
νοσηλευτών, ψυχολόγων, ιατρών ανδρών και γυναικών για τη στελέχωση των υποδομών
φροντίδας αλλά και την ενθάρρυνση ανδρών στη συμμετοχή φροντίδας παιδιών,
ηλικιωμένων και άλλων ατόμων σε ανάγκη. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν και σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και να προβλέπεται και κάποιου είδους
αμοιβή (voucher) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Δημιουργία ειδικών κέντρων πληροφόρησης σε κάθε δήμο στελεχωμένα με συμβούλους,
ψυχολόγους, κλπ όπου οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται για την καλύτερη
ενημέρωσή τους σχετικά με τα θέματα συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας



Διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών και ημερίδων σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας Φύλων με σκοπό την άρση των έμφυλων στερεοτύπων και κατανομή
των ρόλων στην εργασία και στην οικογένεια

Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων


Αναδιαμόρφωση του σχολικού προγράμματος και αύξηση του αριθμού των ολοήμερων
σχολείων σύμφωνα με το ωράριο απασχόλησης των εργαζόμενων γονέων



Εισαγωγή μαθήματος στην τελευταία τάξη του δημοτικού αλλά και στο γυμνάσιο για τους
ρόλους των δύο φύλων και τη συμμετοχή τους στην οικογένεια



Παρουσίαση στο μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού των τομέων
φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων ως τομείς επαγγελματικής απασχόλησης που μπορεί να
ενδιαφέρουν και να προσελκύσουν εξίσου και τα δύο φύλα

30

4.2 Ιδιωτικές επιχειρήσεις
Πέραν των κρατικών φορέων, η ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών πολιτικής συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση
ενός πιο ολοκληρωμένου πλαισίου.
Πιο συγκεκριμένα, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις προτείνεται:


Ενσωμάτωση στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους διατάξεων σχετικά με τις
ευέλικτες μορφές απασχόλησης καθώς και την ενθάρρυνση της συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας. Επιπλέον, ειδικές διαδικασίες ετήσιου ελέγχου και αξιολόγησης του πλαισίου
λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς το κατά πόσο είναι φιλικό για τη εξισορρόπηση
εργασίας και οικογένειας



Χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών φύλαξης και φροντίδας παιδιών και
ηλικιωμένων καθώς και δομών δημιουργικής απασχόλησης ακόμη και εντός του χώρου της
επιχείρησης



Πριμοδότηση (μπόνους) σε εργαζόμενους που έχουν παιδιά και ενθάρρυνση λήψης αδειών
για τη φροντίδα τους



Οργάνωση εκστρατειών και πιλοτικών προγραμμάτων για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
ανδρών στη φροντίδα των παιδιών μέσω ενημέρωσης και συμμετοχής σε βιωματικά
εργαστήρια



Τοποθέτηση ειδικών συμβούλων στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού για παροχή συμβουλών
για καλύτερη και πιο αποτελεσματική συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
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4.3 Εργαζόμενοι γονείς με παιδιά ή άτομα σε ανάγκη
Ανεξάρτητα από το πλαίσιο πολιτικής που θα διαμορφώσουν οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς, οι
εργαζόμενοι γονείς που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των παιδιών ή ηλικιωμένων ή άλλων
ατόμων σε ανάγκη είναι οι πλέον αρμόδιοι να λάβουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα τους
επιτρέψουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους
υποχρεώσεις:


Διαμοιρασμός του συνολικού διαστήματος της γονικής άδειας με τέτοιο τρόπο ώστε και οι
δύο γονείς να συμμετάσχουν ισομερώς στη φροντίδα των παιδιών και λαμβάνοντας υπόψη
τη φύση της δουλειάς τους και τις υποχρεώσεις τους



Ενθάρρυνση του άνδρα για συμμετοχή στις οικογενειακές υποχρεώσεις



Υιοθέτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη



Επιλογή της πιο κατάλληλης μορφής φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων βάσει του ωραρίου
απασχόλησής τους και του συνολικού τους εισοδήματος



Επιστροφή στην εργασία μετά τη λήψη άδειας μητρότητας με μειωμένο ωράριο εργασίας ή
πιο ευέλικτες συνθήκες (όταν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν) για την μεγαλύτερη
συμμετοχή της στη φροντίδα του παιδιού



Συμμετοχή εργαζόμενων γονιών σε προγράμματα επιμόρφωσης και ενημέρωσης σχετικά με
τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων
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