
 
 

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ 

 

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΘΔΜΑ: 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ  

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 
 

 

 

Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα 

 

       πνπδάζηξηα: Καινγεξνπνύινπ Αγγειηθή 

 

 

 

 

ΑΘΖΝΑ- 2005 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 ήκεξα γίλεηαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε χπαξμε ξπζκίζεσλ θαη πξαθηηθψλ γηα 

ηελ ελαξκφληζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ βίνπ απνηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ ζπληειεζηή ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Οη ξπζκίζεηο απηέο πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγέλεηα είλαη ηζφηηκε επζχλε 

ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, λα αλακνξθψλνπλ ηα παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα γηα 

ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ηζφηεηα επθαηξηψλ ζε φηη αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο θαη παξακνλήο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

χκθσλα δε κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο είλαη κε ηε ζεηξά ηεο κνριφο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, αιιά θαη εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Τπφ ην πξίζκα απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα 

εμεηάζεη ην ζέκα ηεο ελαξκφληζεο ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή κέζσ 

ηξηψλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ: ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

ελαξκφληζε, ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα ππφ ην θσο ησλ αληίζηνηρσλ 

ξπζκίζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζε επηρεηξήζεηο.  

Ζ αλσηέξσ πξνζέγγηζε ζηνρεχεη, ζε πξψην επίπεδν, λα αλαδείμεη ηε θεληξηθή 

ζέζε ηεο ελαξκφληζεο αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ απαζρφιεζε, ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ην 

ξφιν ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ε δεχηεξν επίπεδν, εμεηάδνληαη νη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ππφ ην πξίζκα ησλ ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

ηεο Έλσζεο, δηαθξηλφκελεο ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: δηαρείξηζε ρξφλνπ- άδεηεο, 

σξάξηα ππεξεζηψλ θαη θαηαζηεκάησλ, δνκέο ζηήξημεο, επηδφκαηα θαη παξνρέο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη θαιέο πξαθηηθέο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ αγγινζαμνληθνχ 

ρψξνπ θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Equal κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε ησλ επλντθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ελζσκάησζε κέηξσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ζηελ Διιάδα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, έρνπλ ζεκεησζεί θάπνηα βήκαηα 
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αλαθνξηθά κε ηηο δνκέο ζηήξημεο θαη ηελ παξνρή αδεηψλ. Ωζηφζν, είλαη αλαγθαία ε 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ε εηζαγσγή 

θαηλνηφκσλ κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ θαη –θπξίσο- ε πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ απφ 

ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, έηζη ψζηε λα πξναρζεί ε ελαξκφληζε επαγγεικαηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο. 

 

 

ΛΔΞΔΗ- ΚΛΔΗΓΗΑ: Δλαξκφληζε/ ζπλδπαζκφο /εμηζνξξφπεζε νηθνγέλεηαο 

θαη εξγαζίαο, ηζφξξνπε ζπκκεηνρή, ακεηβφκελε θαη κε ακεηβφκελε εξγαζία, 

πνηφηεηα εξγαζίαο, παξαγσγηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, θνηλσληθή ζπλνρή, 

πνιηηηθέο ηζφηεηαο, gender mainstreaming, δηαρείξηζε ρξφλνπ, ζπλάξζξσζε ρξφλσλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, δνκέο ζηήξημεο, επηδφκαηα θαη παξνρέο, επειημία θαη 

αζθάιεηα, ζηεξεφηππα θαη δηαθξίζεηο.  
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ABSTRACT 

 

At present, it is widely accepted that the existence of legal measures and 

practices for the reconciliation of work and family life is an important factor of the 

quality of work. These measures should take into account that men and women share 

equal responsibilities for the participation in work and family life. They should also 

challenge the traditional stereotypes concerning the roles of the two sexes inside and 

outside the family and ensure the equality of opportunities with regard to both entry 

and further development in the labour market.  

Furthermore, according to the EU policies, the quality of work is the means       

of reinforcing employment and competitiveness, aw well as the instrument for the 

growth of productivity. 

Taking the above into consideration, the present essay will attempt to examine 

the reconciliation of work and family life based on three chapters, namely the EU 

policies for the reconciliation, the greek legal measures under the light of the EU 

measures and the good professional standards practiced by companies. 

In specific, the main objective will be to, firstly, reveal the essential role of 

reconciliation in the agenda of the European Union and its connection to the equality 

of opportunities in the field of employment, the quality and the flexibility of work. 

Secondly, the greek legal measures in conjunction with the relevant legal measures of 

the E.U. will be examined divided into four categories: a) time management- leave, b) 

opening hours of services and stores, c) support services for dependent, d) allowances 

and benefits. Finally, good practices undertaken by british firms will be presented in 

accordance with the E.U. initiative Equal which aim at presenting positive results 

deriving from policies and measures that contribute in achieving a balance between 

family and professional life. 

The main conclusion of the above study is that certain steps have been 

accomplished in Greece regarding the support services for dependent as well as leave. 

Nevertheless, taking into account the special economic and social circumstances, 

there is a need to reinforce the existing legal framework, to develop innovative 

measures and to apply good practices in greek companies, encouraging reconciliation 

between family and work life.    
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηε αλάδεημε ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ 

ηεο ελαξκφληζεο ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή, ζην πιαίζην κίαο 

εληεηλφκελεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ αιιά θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζηνλ γεληθφηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηελ έλλνηα, ην ξφιν θαη ηε ζρέζε ηεο ελαξκφληζεο κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αχμεζεο ηεο γπλαηθείαο αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, ηεο 

ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ θαη ζπλζεθψλ πνπ ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε ελαξκφληζε ηφζν ζε επίπεδν 

πνιηηηθψλ φζν θαη ζε επίπεδν λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. ην ζεκείν απηφ, ζην πιαίζην 

ησλ πνιηηηθψλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρέζε ηεο ελαξκφληζεο κε ηηο πνιηηηθέο ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηνλ ρψξν ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ επειημία 

θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, εμεηάδνληαη νη 

ξπζκίζεηο γηα ηελ ελαξκφληζε ζηε βάζε ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ: ησλ σξαξίσλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ αδεηψλ, ησλ 

δνκψλ ζηήξημεο θαη ησλ επηδνκάησλ θαη παξνρψλ. Σέινο, επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε 

ηεο εθαξκνγήο θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ελαξκφληζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ κε ηνλ επαγγεικαηηθφ βίν, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

παξαδείγκαηα απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζε πξαθηηθέο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Equal θαη ζε 

επηρεηξήζεηο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε δηαθνξεηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελαξκφληζεο, νη νπνίεο σζηφζν 

εμππεξεηνχλ έλα θνηλφ ζηφρν: ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ελαξκφληζε, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, θηλείηαη ζε έλα πεδίν, ζην νπνίν ζπλαληηνχληαη βαζηθέο 

έλλνηεο- θιεηδηά θαη ηαπηφρξνλα ζηφρνη ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν φπνπ ηέκλνληαη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο κέηξσλ ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ 
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ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε φξνπο πνπ δε ζίγνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

Δηδηθφηεξα, ε ελαξκφληζε, απνηειψληαο έλα ζεκαληηθφ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ε νπνία, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ, έρεη 

αλαδεηρζεί ζε θχξην κνριφ ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

αιιά θαη εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζπκβάιιεη κε ηε ζεηξά ηεο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο βειηίσζεο ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 

θνηλσληθνχ κνληέινπ.   

Δίλαη επλφεην, επνκέλσο, φηη ε ελαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δσήο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ 

εμειίμεσλ, αθνχ ζπλδπάδεηαη κε πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, κε ηε 

ξχζκηζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη, ζπλαθφινπζα, κε ηελ πξνζπάζεηα 

εμηζνξξφπηζεο επειημίαο θαη αζθάιεηαο θαη κε ηε αιιαγή ησλ  παξαδνζηαθψλ 

ζηεξενηχπσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο, 

θαη, επνκέλσο, κε ηηο πνιηηηθέο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ηδηαίηεξα κέζσ ηεο κειέηεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 

ελαξκφληζε ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηε κείσζε 

ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, ζηελ ειάηησζε ησλ απνπζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, 

παξάιιεια, ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε πξφζιεςε 

λέσλ εξγαδνκέλσλ (θφζηνο πξφζιεςεο θαη θαηάξηηζεο). πλέπεηα ησλ αλσηέξσ 

απνηειεί ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ αλάδεημε ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ 

δίλεη έλα ζαθέο κήλπκα γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

ηφζν ζε ηδσηηθφ φζν θαη ζε δεκφζην επίπεδν. Απηφ αθνξά θαη ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ν 

νπνίνο νθείιεη λα επεμεξγάδεηαη, λα αλαιχεη, λα θξίλεη θαη λα αμηνινγεί ηα λέα 

δεδνκέλα, κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απνβνχλ πξνο 

φθειφο ηνπ. ηε βάζε απηή, ν ξφινο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξεί λα απνβεί 

θαζνξηζηηθφο θπξίσο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ θαη ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα 

ηελ επλντθφηεξε πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο. 

Τπφ ην θσο ησλ πξναλαθεξφκελσλ εμειίμεσλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ηφζν ζε 

επίπεδν πνιηηηθψλ φζν θαη ζε επίπεδν λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, 

ε εξγαζία επηρεηξεί λα αληρλεχζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έρεη πξνσζεζεί ε ελαξκφληζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο εμέηαζεο ηξηψλ 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ: ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ελαξκφληζε, 
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ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα ππφ ην πξίζκα ησλ αληίζηνηρσλ ξπζκίζεσλ 

ηεο Έλσζεο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Έλσζεο κέζσ ηεο κειέηεο ησλ πξνθιήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ ελαξκφληζεο θαη ηεο αλάδεημεο ηεο ζρέζεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

επειημία ηεο εξγαζίαο. ηε δεχηεξε ελφηεηα εμεηάδνληαη νη ηζρχνπζεο ζηελ Διιάδα 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ππφ ην θσο ηεο ζρεηηθήο επξσπατθήο λνκνζεζίαο. Σα κέηξα 

γηα ην ζπλδπαζκφ νηθνγέλεηαο θαη εξγαζίαο αλαιχνληαη ζηε βάζε ηεζζάξσλ 

θαηεγνξηψλ: δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη άδεηεο, σξάξηα θαηαζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ, δνκέο ζηήξημεο θαη επηδφκαηα θαη παξνρέο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηνπ 

ηξίηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη νη θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξψζεζε ηεο 

ελαξκφληζεο, πξνβάιινληαο, απφ ηελ κία πιεπξά, παξαδείγκαηα απφ βξεηαληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη, απφ ηελ άιιε, πξαθηηθέο ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο 

Equal. Σέινο, ππφ ην πξίζκα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ νδεγφ θαιψλ 

πξαθηηθψλ γηα ηε ζπκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζε νξηζκέλα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαιψλ 

πξαθηηθψλ απφ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄: ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ 

ΕΧΖ ΣΖΝ Δ.Δ.  

 

 

 

«Η πξναγωγή ηεο ηζόηεηαο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην ζηόρν απιά ηεο 

εμηζνξξόπεζεο ηωλ ζηαηηζηηθώλ. Δίλαη δήηεκα πξνώζεζεο καθξνπξόζεζκωλ αιιαγώλ 

ζηνπο γνληθνύο ξόινπο, ηηο νηθνγελεηαθέο δνκέο, ηηο ζεζκηθέο πξαθηηθέο, ηελ νξγάλωζε 

ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ. Η ηζόηεηα ηωλ επθαηξηώλ δελ αθνξά κόλν ηηο γπλαίθεο, 

ηελ πξνζωπηθή αλάπηπμε θαη ηελ απηνλνκία ηνπο, αιιά θαη ηνπο άληξεο θαη ην ζύλνιν 

ηεο θνηλωλίαο, γηα ηελ νπνία απνηειεί δύλακε πξνόδνπ θαη εγγύεζε ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ηνπ πινπξαιηζκνύ ...»(Αλαθνίλωζε ηεο Δπηηξνπήο Δπξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ, 

1996).    
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1) Δηζαγωγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη κία εηζαγσγή ζε έλαλ επξχηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

ελαξκφληζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή. πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη 

νη ιφγνη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ νη πνιηηηθέο ελαξκφληζεο απνθηνχλ θεληξηθφ ξφιν ζην 

πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ πξνσζεί 

ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ πνζνηηθψλ αιιά θαη πνηνηηθψλ φξσλ 

(«πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο») ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηφλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Παξάιιεια, πξνζεγγίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθψλ ζπλδπαζκνχ εξγαζίαο 

θαη νηθνγέλεηαο θαη πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, αλαδεηθλχνληαη νη αληηθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο κέζσ ησλ  πνιηηηθψλ γηα ηελ ελαξκφληζε θαη παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ‘ελαξκφληζε’ κεηαμχ 

πνιηηηθψλ ζπλδπαζκνχ θαη ηζφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σέινο, εμεηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο -βαζηθή δηάζηαζε ηεο 

νπνίαο είλαη θαη ε ελαξκφληζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ κε ηνλ επαγγεικαηηθφ βίν- θαη ηεο 

ζπκβνιήο ηεο ζηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο σο βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, ελψ, παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο 

γχξσ απφ ηε ζρέζε ηεο ελαξκφληζεο κε ηελ επειημία κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή ζπλχπαξμή ηνπο, κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ γηα πξνζαξκνγή ζην λέν επέιηθην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ρσξίο λα ζηγεί ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.              
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2) Ζ ελαξκόληζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δωήο ζην επίθεληξν ηεο 

ζπδήηεζεο ζηελ Δ.Δ 

 

Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο 

βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επίηεπμεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ 

ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ηφζν ζε πνζνηηθφ φζν θαη ζε πνηνηηθφ επίπεδν. Απηφο 

ν ζπλδπαζκφο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ απνηέιεζε ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν πνπ έζεζε 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο (2000).
1
  

ηνλ αλσηέξσ ζηφρν εληάζζεηαη θαη ε αηδέληα θνηλσληθήο πνιηηηθήο 2000-

2005 (Δuropean Commission, 2000, αθειιαξφπνπινο, 2001) ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

πξνσζείηαη ε πιήξεο απαζρφιεζε
2
 θαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, δηάζηαζε ηεο νπνίαο 

απνηειεί θαη ν ζπλδπαζκφο εξγαζηαθήο- νηθνγελεηαθήο δσήο (Γηαλλαθνχξνπ- 

Γελδξηλφο, 2004), θαζψο θαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ. ην ίδην πλεχκα θηλείηαη θαη ην πεξηερφκελν ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο 

Κνηλσληθήο Αηδέληαο, ε νπνία θαιχπηεη ηελ πεληαεηία 2005- 2010
3
. Ζ ζηξαηεγηθή 

πνπ πηνζεηείηαη αθνξά αθελφο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ηεο 

Δπξψπεο θαη αθεηέξνπ ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απαζρφιεζε, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη 

ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε. 

Ζ αλάδεημε ησλ πνιηηηθψλ ελαξκφληζεο νηθνγελεηαθήο- εξγαζηαθήο δσήο ζε 

βαζηθή δηάζηαζε ηεο πξναγσγήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φιεο ηηο πνιηηηθήο ηεο 

΄Δλσζεο (gender mainstreaming)
4
 ζεκαηνδνηεί ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπο σο βαζηθφ 

κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο θαη ηαπηφρξνλα κία 

απάληεζε ζηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πηνζέηεζεο απφ ηηο 

                                                 
1
 Καηά ηε χλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβφλαο ζηηο 23 θαη 24 Μαξηίνπ ηίζεηαη λένο 

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία: ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

δπλακηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, ψζηε λα είλαη ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε 

πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ζπλνρή. 
2
 Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο πξέπεη ην 2010 λα θηάζεη ην 70% θαη ε γπλαηθεία ζπκκεηνρή λα μεπεξάζεη 

ην 60%. 
3
 Βι. ζην http://europa.eu.int/comm/employment_social/social-policy-agenda/social_pol_ag_en.html.  

4
 Βι. ζην www.coe.int/equality. 
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επηρεηξήζεηο λέσλ επέιηθησλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ ( Λπκπεξάθε- Μνπξίθε, 1996). 

Καη απηφ γηαηί ε πξνψζεζε κέηξσλ πνπ επλννχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

απαζρφιεζε (π.ρ. επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, επηδφηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ, 

επηδφκαηα θαη επλντθή θνξνινγηθή πνιηηηθή γηα ηνπο εξγνδφπηεο πνπ απαζρνινχλ 

γπλαίθεο), πνπ αθνξνχλ ζηα σξάξηα εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ (π.ρ. απνγεπκαηηλά 

σξάξηα εξγαζίαο γηα θάπνηεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ‘νινήκεξε’ απαζρφιεζε ησλ 

παηδηψλ ζηα ζρνιεία, θιηκαθσηφ σξάξην εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο), πνπ 

δηεπθνιχλνπλ εηδηθά ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο (π.ρ. ιήςε γνληθήο άδεηαο, 

δπλαηφηεηα απνπζίαο γηα έλα ειάρηζην αξηζκφ εκεξψλ απφ ηελ εξγαζία ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ θξνληίδαο άξξσζησλ παηδηψλ, ειηθησκέλσλ ζπγγελψλ θιπ) θαη πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή δεκφζησλ πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο γηα παηδηά θαη 

ειηθησκέλνπο (Πεηξηληψηε, 2005) νδεγνχλ, κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ νηθνγέλεηαο θαη 

εξγαζίαο, ζηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. Πεξαηηέξσ, ηα κέηξα απηά θαίλεηαη φηη 

απνηεινχλ κία πηπρή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ 

είλαη αηζζεηφ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζπλδέεηαη κε ηε δηζηαθηηθφηεηα ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο 

ζπλδπαζκνχ ησλ εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ 

κάιηζηα δελ είλαη βέβαην φηη ζα ππάξμνπλ εθείλα ηα κέηξα θαη νη πνιηηηθέο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πνιηηείαο, ηα νπνία ζα δψζνπλ θίλεηξα γηα ηελ απφθηεζε παηδηψλ. 

Δπνκέλσο, ε ηδέα ηεο ηζφξξνπεο ζπκκεηνρήο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ηφζν ζηελ 

νηθνγελεηαθή δσή φζν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο αιιά ηαπηφρξνλα θαη έλαλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

ζηφρν, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, ε νπνία δελ απνζθνπεί κφλν ζηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη 

εξγαζίαο, ηνλίδνληαο ην αιιειέλδεην ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ, 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε επίηεπμε ησλ πξψησλ δελ είλαη εθηθηή ρσξίο ηελ επίηεπμε 

ησλ δεχηεξσλ. Δπηπξνζζέησο, είλαη γλσζηφ φηη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, θαη 

ηδηαίηεξα ηεο γπλαηθείαο, πνπ απνηειεί επίζεο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Ληζαβφλαο, δε 

δχλαηαη λα πινπνηεζεί ρσξίο κέηξα δηεπθφιπλζεο ηεο ελαξκφληζεο νηθνγέλεηαο θαη 

εξγαζίαο (Κνπθνχιε- πειησηνπνχινπ, 2005). 

Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε ελαξκφληζε απνηειεί, απφ ηελ κία πιεπξά, 

ζπλέπεηα ηεο κεηαβαιιφκελεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο καδηθήο ηνπο είζνδν ζηελ 
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αγνξά εξγαζίαο, ην νπνίν απνηειεί απφ κφλν ηνπ κνριφ κεηαζρεκαηηζκψλ, θαζψο 

γίλεηαη ε αηηία λα θινληζηεί ν ππάξρσλ θαηακεξηζκφο ξφισλ θαη θαζεθφλησλ 

αλάκεζα ζηα θχια (άληξεο: εξγαδφκελνη- θνπβαιεηέο, γπλαίθεο: νηθηαθά θαη 

αλαηξνθείο ησλ παηδηψλ) (Μειηψλε- Εέεο, 2005). Απφ ηελ άιιε, ε ελαξκφληζε θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, ε ηζφξξνπε ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν θχισλ ζηελ εξγαζηαθή θαη 

νηθνγελεηαθή δσή είλαη ζθνπφο αηνκηθφο θαη θνηλσληθφο, θαζψο, εμαηηίαο ηνπ 

θινληζκνχ ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ζηεξεφηππσλ πξνηχπσλ γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν 

θχισλ, θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ε νηθνγελεηαθή δσή θαη ε απφιαπζή ηεο είλαη 

δηθαίσκα φισλ ( θαη ησλ αληξψλ) θαη φηη ε πιήξσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ, νη 

νπνίεο δελ είλαη κφλν πιηθέο αιιά θαη ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο, είλαη ππνρξέσζε ησλ 

αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ (Πεηξηληψηε, 2005). Παξάιιεια, ε πξφζβαζε ζηελ 

ακεηβφκελε εξγαζία είλαη δηθαίσκα επίζεο φισλ (θαη ησλ γπλαηθψλ). Παξφια απηά, 

ζχκθσλα κε κειέηεο (European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, 2004) έρεη δεηρζεί φηη κφλν ην 24% ησλ αλδξψλ, ζε αληίζεζε κε 

ην 41% ησλ γπλαηθψλ, απαζρνινχληαη κε ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 

κία ψξα ηελ εκέξα. Αθφκε ρακειφηεξα είλαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ αληξψλ 

(12% έλαληη 63% ησλ γπλαηθψλ) ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδεγνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο δξάζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ην δηθαίσκα ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηζφξξνπε αλάιεςε ηφζν νηθνγελεηαθψλ φζν θαη επαγγεικαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Παξάιιεια, ε εθαξκνγή κέηξσλ ελαξκφληζεο ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά 

σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη άξα ηεο απαζρφιεζεο 

γεληθφηεξα, κέζσ θπξίσο ηεο ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο (πεξηζζφηεξεο 

θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο). Απηφ, ζπλαθφινπζα, ζα επηθέξεη ηφλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζψο 

απμάλεηαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη κεηψλεηαη ε θηψρεηα θαη ν θίλδπλνο έλδεηαο 

γηα ην λνηθνθπξηφ. 

Απνηεινχλ, επνκέλσο, νη πνιηηηθέο εμηζνξξφπεζεο νηθνγέλεηαο θαη εξγαζίαο 

έλα σθέιηκν εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, έηζη φπσο απηή 

δηαηππψλεηαη ζηελ επξσπατθή θαη, ζπλαθφινπζα, ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

πκβάιινπλ, επίζεο, ζηελ πξναγσγή ηεο πνηνηηθήο εξγαζίαο γηα φινπο, ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο (Γελδξηλφο- Γηαλλαθνχξνπ, 

2004), ελψ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο. 

Πξνάγνπλ, ηέινο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, 
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δχν αιιειέλδεηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ 

επίηεπμε κίαο δηεζλψο αληαγσληζηηθήο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο ζηελ ηεο 

γλψζε. 

 

3) Ζ ελαξκόληζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δωήο ωο άμνλαο ηεο 

επξωπαϊθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρόιεζε 

 

Με ην άξζξν 119 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο ζεζπίζηεθε ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ 

ακνηβψλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη εγθαηληάδεηαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ε πνιηηηθή ηζφηεηαο ηεο ηφηε Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (Δ.Ο.Κ.). 

Παξφιν πνπ βαζηθφο ζηφρνο ππήξμε ε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ dumping θαη θαηφπηλ 

ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ην άξζξν απηφ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο 

ηζφηεηαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηφζν κε ηελ πηνζέηεζε νδεγηψλ φζν θαη κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ηνπ γπλαηθείνπ 

θηλήκαηνο (Hoskyns, 1996, Hubert, 1998 φπσο αλαθέξεηαη ζην ηξαηεγάθε, 2002). 

 Ωζηφζν, νπζηαζηηθφηεξε εμέιημε ζεκαηνδνηήζεθε κε ηε πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ ηνπ 1997 ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε ηζφηεηα ησλ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ σο γεληθή αξρή ηεο Έλσζεο (άξζξν 2), ε νπνία εμεηδηθεχεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο (άξζξα 137 παξ. 1 θαη 141) (Γηαλλαθνχξνπ, 1999). 

Δπηπιένλ, ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ παξείρε ηε λνκηκνπνηεηηθή βάζε (άξζξν 3, 

παξ.2) γηα ηελ πξναγσγή ελφο λένπ εξγαιείνπ πνιηηηθήο, ηεο έληαμεο ηεο ηζφηεηαο ζε 

φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο (gender mainstreaming)
 5

, θαζψο νξίδεηαη ξεηά φηη: 

«ε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (θνηλνηηθέο δξάζεηο) ε Κνηλφηεηα επηδηψθεη λα 

εμαιεηθζνχλ νη αληζφηεηεο θαη λα πξναρζεί ε ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ»  

Πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ αλσηέξνπ εξγαιείνπ πνιηηηθήο ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή άξρηζε λα πινπνηεί, παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα 

λνκηθά θείκελα, θαηά ην δηάζηεκα 1982- 2000 ηέζζεξα κεζνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα 

δξάζεο
6
 κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θπξίσο ζηελ απαζρφιεζε. 

                                                 
5
 Γηα πεξηζζφηεξεο πlεξνθνξίεο βιέπε: Equal Guide on Gender Mainstreaming, 2004 ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://europa.eu.int/comm/equal. 
6
 Πξψην Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο (1982- 

1985), Γεχηεξν Μεζνπξφζεζκν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα ηζφηεηαο επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο (1986- 

1990), Σξίην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα θνηλνηηθήο δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (1991- 1995), Σέηαξην Μεζνπξφζεζκν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ 

ηζφηεηα επθαηξηψλ κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ (1996- 2000).    
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ήκεξα πινπνηείηαη ην Πέκπην Πξφγξακκα Γξάζεο
7
 (ηξαηεγάθε, 2002, 

Παπαγηαλλνπνχινπ θαη Παπαξνχλε, 2005). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θεληξηθφο άμνλαο 

θαη επηκέξνπο ζηφρνο γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα 

είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ ζπλδπαζκνχ νηθνγελεηαθήο θαη εξγαζηαθήο δσήο. 

Αλεμάξηεηνο αιιά αιιειέλδεηνο πξνο απηφλ είλαη ν ζηφρνο ηεο κείσζεο ηνπ θαηά 

θχιν επαγγεικαηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

Μέζσ ηνπ ζηφρνπ ηεο ελαξκφληζεο ε Δπηηξνπή εηζήγαγε ηε ζεκαζία ηνπ θαηά 

θχιν θεξκαηηζκνχ ηεο απιήξσηεο εξγαζίαο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο. ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ κε ηζφξξνπε ζπκκεηνρή ησλ θχισλ ζηε ζθαίξα ηεο έκκηζζεο θαη 

ηεο άκηζζεο εξγαζίαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλαπηχρζεθαλ κία ζεηξά απφ δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία δνκψλ θξνληίδαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εμαξηεκέλσλ αηφκσλ (ειηθησκέλσλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο), κε ηελ ελίζρπζε 

ηνπ ζεζκνχ ησλ γνληθψλ αδεηψλ θαη κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ην ρξφλν εξγαζίαο 

(ηξαηεγάθε, 2002, Παπαγηαλλνπνχινπ θαη Παπαξνχλε, 2005).  

Δίλαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ελψ ζηα πξψηα ηέζζεξα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλαπηχζζνληαη δξάζεηο ζηε βάζε 

δηαηππψζεσλ φπσο «κνίξαζκα ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ» (2
ν
 πξφγξακκα), «κείσζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ πξφζβαζε θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε κε ηε δηεπθφιπλζε ζπλδπαζκνχ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αληξψλ (3
ν
 

πξφγξακκα) θαη «ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» (4
ν
 

πξφγξακκα), ην πέκπην πξφγξακκα θάλεη αλαθνξά (ζηφρνο 5) ζηελ πξνψζεζε ηεο 

εμάιεηςεο ησλ ζηεξενηχπσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ κε ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Απηφ δειψλεη 

ελδερνκέλσο κία πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αηηηψλ 

πνπ νδεγνχλ ζε δηαρσξηζκνχο αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη ζπκβάιινπλ, θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ζηε δηαηψληζε ησλ δηαθξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε ηφζν 

νηθνγελεηαθψλ φζν  θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Ωζηφζν, νπζηαζηηθφηεξε εμέιημε  εμέιημε ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ απεηέιεζε ε πηνζέηεζε ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

                                                 
7
 Πξνο κία ηξαηεγηθή- Πιαίζην γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (2001- 2005), (Com (2000) 335).  
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Απαζρφιεζε (Δ..Α)
8
, ζηελ νπνία ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο 

ηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο βξήθε ηελ πξψηε ηεο εθαξκνγή. Ζ Δ..Α ζηεξίδεηαη ζε 

ηέζζεξηο ππιψλεο: ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ θχισλ. Δπηκέξνπο ζηφρνο ηνπ ππιψλα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ είλαη ε ζπκθηιίσζε εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζε αλαβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ, ηδηαίηεξα φηαλ ε ηζφηεηα ησλ θχισλ πξνσζείηαη ηφζν κέζσ ηνπ ηέηαξηνπ 

ππιψλα ηεο Δ..Α, φζν θαη κέζσ ηεο έληαμεο ηεο ηζφηεηαο ζε φινπο ηνπο ππιψλεο. 

Οη πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ γηα ηελ απαζρφιεζε απνηεινχλ ην πξψην βαζηθφ πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έληαμε ηεο 

νπηηθήο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο γεληθέο πνιηηηθέο. Σα κέηξα γηα ηελ ελαξκφληζε 

εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο ιεηηνπξγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο σο εξγαιείν πνιχηηκν γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ γεληθφηεξα, θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη 

ε ιήςε γνληθψλ αδεηψλ, ε κεξηθή απαζρφιεζε, νη δηαθνπέο ζηαδηνδξνκίαο, ηα 

επέιηθηα σξάξηα εξγαζηψλ θ.η.ι. απνηεινχλ κέηξα πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζπλδπαζκφ 

ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ 

θαη παξακνλήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αηφκσλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ  

πξνζσπηθψλ αλαγθψλ γηα νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, απηνλνκία θαη δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε. 

Λακβάλνληαο, φκσο, ππφςε φηη είλαη θπξίσο ην γπλαηθείν θχιν απηφ πνπ θάλεη 

ρξήζε ησλ αλσηέξσ κέηξσλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ελαξκφληζε είλαη, θαηά θχξην 

ιφγν, γπλαηθεία επζχλε. Με πνηνλ ηξφπν, επνκέλσο, θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο, πξνάγεηαη ν ζηφρνο ηεο ηζφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα 

ηελ ελαξκφληζε νηθνγέλεηαο- εξγαζίαο, ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ, εθηφο απφ ηελ άληζε 

ζπκκεηνρή ζηελ ακεηβφκελε θαη κε ακεηβφκελε εξγαζία, πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζε 

βάξνο ησλ γπλαηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (κε ηζφηηκε 

αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, θάζεηνο θαη νξηδφληηνο επαγγεικαηηθφο 

δηαρσξηζκφο, ζέζεηο ρακειφηεξσλ ακνηβψλ θαη κεγαιχηεξεο αλαζθάιεηαο, 

                                                 
8
 Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1994 ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Έζζελ, θαηνρπξψζεθε ζεζκηθά κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (Ηνχληνο 

1997) θαη ππέζηε ζεκαληηθή αλακφξθσζε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

(Ννέκβξηνο 1997).  
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ππεξεθπξνζψπεζε ζηα πνζνζηά αλεξγίαο, αχμεζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο- φρη 

πάληα απφ επηινγή-) (European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, 2002b); 

Ζ ελαξκφληζε κπνξεί λα αλαδεηθηεί ζε βαζηθφ πεδίν άζθεζεο πνιηηηθψλ 

ηζφηεηαο ζην πιαίζην κίαο ηζφξξνπεο ζπκκεηνρήο ησλ δχν θχισλ ζηε κε ακεηβφκελε 

εξγαζία, ε νπνία αλήθεη θπξίσο ζηε ζθαίξα ηεο αλαπαξαγσγήο. Παξάιιεια, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο φπσο νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί 

(Εέεο- Μειηψλε, 2005) πνπ απνξξεφπλ απφ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, 

νη νπνίνη επηδξνχλ αξλεηηθά φζνλ αθνξά ζηελ είζνδν θαη παξακνλή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ κεγαιχηεξε επηθφξηηζε κε νηθνγελεηαθά θαζήθνληα –ππφ ην πξίζκα 

κάιηζηα λέσλ δεδνκέλσλ ηφζν σο πξνο ηνπο ηχπνπο νηθνγέλεηαο (κνλνγνλετθή 

νηθνγέλεηα) φζν θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο (επειημία)- δξα 

επηβαξπληηθά, εκπνδίδνληαο ηελ αλαδήηεζε, δηεθδίθεζε θαη ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ 

εξγαζίαο.  

Δπηπιένλ, άιινο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδξάκεη ε ελαξκφληζε πξνο ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο είλαη ν ηνκέαο 

ηεο θξνληίδαο παηδηψλ θαη εμαξηεκέλσλ αηφκσλ. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ππάξρεη αλάγθε δηαθνπήο ή κείσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαηξνθή 

παηδηψλ θαη ηε θξνληίδα εμαξηεκέλσλ αηφκσλ (ειηθησκέλσλ, αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο), είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ φπσο γνληθέο άδεηεο, άδεηεο γηα ηε 

θξνληίδα εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ελίζρπζε ησλ δνκψλ ζηήξημεο θαη παξνρψλ 

θξνληίδαο ηφζν ζε θξαηηθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, δηαρείξηζε ρξφλνπ εξγαζίαο 

θαη πξνζαξκνγή αζηηθνχ ρξφλνπ ζηα λέα νξγαλσηηθά ζρήκαηα. Σα παξαπάλσ κέηξα 

ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ ηφζν ζηνπο εξγαδφκελνπο (π.ρ. 

εμαζθάιηζε αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαηά ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ αδεηψλ) φζν 

θαη ζηνπο εξγνδφηεο (πξηκνδφηεζε εξγνδνηψλ γηα αλαπιήξσζε εξγαδνκέλσλ ζε 

άδεηα) (Πεηξφγινπ, 2005) κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη απνξξνθεηηθφηεηα 

ησλ κέηξσλ γηα ην ζπλδπαζκφ νηθνγέλεηαο- εξγαζίαο. 

Σέινο, έλαο παξάγνληαο πνπ απνηειεί ηε βάζε ζηελ νπνία νθείινπκε λα 

ζηεξίμνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ελαξκφληζεο πνιηηηθψλ ηζφηεηαο θαη ζπκθηιίσζεο είλαη 

νη ηδηαίηεξεο δνκέο θάζε θνηλσλίαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλαπαξαγσγή 

ζηεξενηχπσλ θαη δηαθξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζέζε θαη ην ξφιν ησλ δχν θχισλ σο 
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πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ακεηβφκελε θαη κε ακεηβφκελε εξγαζία. Γηα ην ιφγν 

απηφ είλαη απαξαίηεην λα εληνπηζηνχλ θαη λα αλαδεηρηνχλ νη κεραληζκνί εθείλνη 

αλαπαξαγσγήο ησλ αληζνηήησλ θαη, παξάιιεια, λα πξνσζεζνχλ εθείλεο νη πνιηηηθέο 

πνπ ζα επηθέξνπλ άξζε ησλ αληζνηήησλ, κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο πξναγσγήο ηεο ηζφηηκεο θαηά θχιν εθπαίδεπζεο θαη ηνπ κε 

ζηεξεφηππνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ελζάξξπλζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, ηεο ζηήξημεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.     

Οη αλσηέξσ παξάγνληεο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηηο πνιηηηθέο ελαξκφληζεο 

νηθνγέλεηαο- εξγαζίαο ζα ζπλεηζθέξνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ ‘ελαξκφληζε’ ησλ 

πνιηηηθψλ ηζφηεηαο θαη ζπκθηιίσζεο. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ εθείλεο νη 

πνιηηηθέο πνπ ζα ‘ελαξκνλίζνπλ’ ηηο πνιηηηθέο ηζφηεηαο κε απηέο ηεο απαζρφιεζεο, 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη νπνίεο  θαζηζηνχλ 

δπζρεξή ηε ζπκκεηνρή επί ίζνηο φξνηο ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία. Αξθεί, σζηφζν, ε 

εηζαγσγή ησλ λέσλ εξγαιείσλ (κειέηεο επηπηψζεσλ θχινπ, ελζσκάησζε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ζηφρσλ γηα ηελ ηζφηεηα, δείθηεο πξνφδνπ θαη 

αλαθνξάο γηα ελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ) γηα ην ζπλδπαζκφ ηζφηεηαο θαη αχμεζεο 

ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα ππφ ην πξίζκα  ησλ εμειίμεσλ ζε νηθνλνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν; 

Σν εξψηεκα απηφ εχθνια απαληάηαη, αλ κειεηεζνχλ πξφζθαηεο έξεπλεο γηα ηε 

ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ 

γπλαηθψλ παξακέλεη ζπζηεκαηηθά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ αλδξψλ, ελψ ε 

καθξνρξφληα αλεξγία πιήηηεη πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο. Δπίζεο, ε δηαθνξά 

απαζρφιεζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αλέξρεηαη πεξίπνπ θαηά κέζν φξν ζε 

20%, Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ κεηψλεηαη φηαλ απηέο έρνπλ 

παηδηά, ελψ ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηνπο άληξεο. 

         Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη ε ακνηβή ησλ γπλαηθψλ είλαη κηθξφηεξε απφ απηή 

ησλ αλδξψλ γηα ηελ ίδηα ή γηα ίζεο αμίαο εξγαζία, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, Αμίδεη,ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη ν δηαρσξηζκφο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξακέλεη έλα θχξην πξφβιεκα γηα ηελ Δ.Δ, αθφκα θαη ζε 

ρψξεο ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο έρνπλ επηηχρεη πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο. Σα 

αλσηέξσ ζηνηρεία θαζηζηνχλ αλαγθαίν ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο.  

Ζ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηνχλ νη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο έρεη ήδε 

δεισζεί ξεηά ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ληζαβφλαο: «θαιχηεξεο 
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ζέζεηο εξγαζίαο». Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο πνηνηηθφηεξεο ζέζεηο ζεκαίλεη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 

αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ, κεησκέλν εξγαζηαθφ άγρνο, ιηγφηεξεο 

απνπζίεο απφ ην ρψξν εξγαζίαο θαη, ζπλεπψο, απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη ηφλσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, 2004). Δλ ζπλερεία, ε πξνζέγγηζε ηεο δηάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο 

θαη ησλ ηδηαίηεξσλ εθθάζεσλ ηεο ζα δψζεη απάληεζε ζην αλ ε πνζνηηθή αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο πξνυπνζέηεη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο, εηδηθφηεξα 

κέζσ κέηξσλ γηα ην ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο.    

 

4) Δλαξκόληζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δωήο θαη πνηόηεηα εξγαζίαο  

 

Γελ ζα κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

ρσξίο λα ηε ζπλδέζνπκε ηφζν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο, κε ην 

πξνθίι θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ, κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

(αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, αικαηψδε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο θαη 

πιεξνθνξίαο)  ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο ησλ 

εξγνδνηψλ θαη, ηέινο, κε ηελ αγνξά εξγαζίαο επξχηεξα θαζψο θαη κε ηηο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Λπκπεξάθε & Γελδξηλφο, 2004). 

Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη έλα ζηεξεφηππνο νξηζκφο γηα ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο, 

ζε επξσπατθφ επίπεδν βξίζθεηαη ζε εμέιημε κία πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο κηαο 

ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο, ε νπνία ζπκθσλεί θαη κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ (Γηαλλαθνχξνπ & Γελδξηλφο, 2004). 

ην πιαίζην απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξηνζέηεζε ηελ πνηφηεηα κέζα απφ ηελ 

αλάδεημε δέθα δηαζηάζεσλ (European Commission, 2001)
9
, γηα θάζε κία απφ ηηο 

νπνίεο πηνζεηήζεθαλ δείθηεο απφ ηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ Λάαθελ κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε.  

Γηαπηζηψλεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη ε αληίιεςε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 

δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζηνηρεία πξνθαλή φπσο ν κηζζφο, ε ζηαζεξφηεηα, ε πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα, αιιά πεξηιακβάλεη θαη δηαζηάζεηο φπσο ε ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη 

                                                 
9
Οη δέθα δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο είλαη: εγγελήο πνηφηεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο, εμεηδίθεπζε, 

δηα βίνπ κάζεζε θαη εμέιημε ζηαδηνδξνκίαο, ηζφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ, πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία, επειημία θαη αζθάιεηα, έληαμε θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

θαη ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο, θνηλσληθφο δηάινγνο θαη ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πνιπκνξθία θαη κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, ζπλνιηθή νηθνλνκηθή επίδνζε θαη 

παξαγσγηθφηεηα.   
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πξνζσπηθήο δσήο θαη ε επειημία θαη ε πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο κε ηελ αζθάιεηα 

ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (European Commission, 2002).  

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκθηιίσζε ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε νπνία πξνάγεηαη ζε βαζηθφ ππιψλα ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

(European Foundation for the Impovement of Living and Working Conditions, 

2002a)
10

, γίλεηαη θαλεξφ φηη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ –καδί κε ηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ησλ ζχγρξνλσλ 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ (επαγγεικαηηθφ ζηξεο, παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο), 

ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ψζηε λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ λένπ επέιηθηνπ πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ- πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ αχμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε φξνπο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζην πιαίζην πνπ ζέηεη ην 

‘ηξίγσλν’
11

 ηεο Ληζαβφλαο (European Foundation for the Impovement of Living and 

Working Conditions, 2004). 

Δπφκελν είλαη, θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, λα δνζεί έκθαζε ζηελ πξνψζεζε 

πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ππιψλα ηεο ελαξκφληζεο 

πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Τπφ ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ ε επειημία, ε απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη επηπηψζεηο ηεο ηφζν ζηελ απαζρφιεζε 

φζν θαη ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιά θαη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ 

νκνγελνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηηο επηινγέο σο πξνο ηε δηακφξθσζε νηθνγέλεηαο 

(κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο), ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ε δηαρείξηζή ηνπ απνθηνχλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. Απηφ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο απηνχ θαζ’ 

απηνχ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθνχ εξγάζηκνπ βίνπ (European Foundation for the Impovement of 

Living and Working Conditions, 2004). Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά, επίζεο, ην 

κνίξαζκα ηνπ εξγάζηκνπ θαη ηνπ κε εξγάζηκνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηελ απμαλφκελε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη νη δνκέο θξνληίδαο γηα ηελ 

ζηήξημε απηήο αθξηβψο ηεο ζπκκεηνρήο. 
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Οη άιινη ηξεηο ππιψλεο είλαη: ε εμαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ηέζζεξηο απηνί ππιψλεο 

απεηθνλίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο σο απφξξνηα ησλ λέσλ θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ.  
11

 Lisbon triangle: economic growth, employment, social cohesion. 
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5) Δλαξκόληζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δωήο θαη επειημία ηεο 

εξγαζίαο  

 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο επειημίαο ππνδειψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

νξγάλσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά επέθηαζε ηεο νξγάλσζεο ηεο 

επηρείξεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζπλνςίδεηαη ζην εμήο: ζηελ ειεπζεξία επηινγήο. Ζ 

επειημία απηή εηζάγεηαη απφ ην δηεζλή αληαγσληζκφ σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη επηβάιιεηαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ 

θαζηζηνχλ αλαπφηξεπηε ηελ επειημία ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηδηψθνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

επειημία ζεκαίλεη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κεηαθίλεζε ηεο νηθνλνκηθήο επειημίαο 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ νδεγεί ζηελ επειημία ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηαθψλ 

ξπζκίζεσλ. Δγθαηαιείπεηαη, επνκέλσο, φπσο εγθαηαιείθζεθε ην νηθνλνκηθφ ζρήκα 

ηνπ ηετινξηζκνχ, θαη ην εληαίν πξφηππν ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο 

ααζρφιεζεο, γηα λα νδεγεζνχκε ζε έλα κνληέιν πνιιαπιψλ κνξθψλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ (Κνπθηάδεο, 2003). 

Ωζηφζν, ε επειημία έρεη πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα κε πνιιαπιέο εθαξκνγέο θαη 

ζπλέπεηεο νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ζε κηθξνεπίπεδν θαη καθξνεπίπεδν 

θαζψο θαη ζε βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα 

(Γεσξγαθνπνχινπ, 1996 φπσο αλαθέξεηαη ζην Κνπδήο, 2001). Παξάιιεια, είλαη 

πξνθαλέο φηη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα δελ πξνδηθάδεη θαη ηα 

κέζα επίηεπμεο απηήο ηεο πξνζαξκνγήο, Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ θαη ε έλλνηα ηεο 

επειημίαο έρεη ηαπηηζηεί κε πξαθηηθέο επηινγέο πνπ απνβιέπνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ 

εξγαζηαθνχ θφζηνπο (πνζνηηθέο επειημίεο)
12

 (Rubery, Tarling, Wilkinson, 1987, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Κνπδήο 2001) ππάξρνπλ θαη παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ παξαγσγηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο φπσο ν ηερλνινγηθφο θαη 

νξγαλσηηθφο εθζπγρξνληζκφο θαη ην πςειφ επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, νη νπνίνη ζπληζηνχλ ηηο πνηνηηθέο επειημίεο
13

 (Besson, 1983, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Κνπδήο, 2001). 

                                                 
12

 Πνζνηηθέο επειημίεο είλαη εθείλεο πνπ επηθεληψλνληαη ζηηο ακπληηθέο θαη ζπγθπξηαθέο επηινγέο 

κείσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο (Freyssinet, 1981, ζην Κνπδήο, 2001)  
13

 Οη πνηνηηθέο- ιεηηνπξγηθέο επειημίεο είλαη εθείλεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο θαη πνπ αλαβαζκίδνπλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (Zarifian, 1983, ζην 

Κνπδήο, 2001) 
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Με πνην ηξφπν, φκσο, θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ν ζπλδπαζκφο εξγαζηαθήο 

θαη νηθνγελεηαθήο δσήο επεξεάδεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο επειημίαο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο;  

Δίλαη γλσζηφ φηη ε επειημία απνηειεί έλα απφ ηα δεηνχκελα ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ άιιε, είλαη επίζεο γλσζηφ φηη ε ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ (gender mainstreaming) ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο θαη, 

επνκέλσο, θαη ζηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη κία πξφθιεζε, ζε 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαζψο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ 

εθείλεο νη πνιηηηθέο πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηελ επειημία κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, πξνάγσληαο ηφζν ηελ ηζφηεηα 

ησλ επθαηξηψλ φζν θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κέζσ ξπζκίζεσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ ηφλσζε ηεο πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζχγρξνλσλ δηαζηάζεσλ 

ηεο –φπσο αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα-. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζηελ 

πξφθξηζε δειαδή πνιηηηθψλ πνπ επλννχλ ηελ επειημία ησλ κηζζψλ πξνο ηα θάησ, ηε 

δηεχξπλζε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ ή ηηο ζπκθέξνπζεο πξνο ηνπο εξγνδφηεο 

κνξθέο επέιηθηεο απαζρφιεζεο θαη δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ππάξμνπλ 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηε ζέζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζε ρακειφκηζζεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε 

άηππεο κνξθέο απαζρφιεζεο (Zέεο- Μειηψλε, 2005). 

Ζ ηειεπηαία δηαπίζησζε αθνξά θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ γπλαίθεο 

εξγαδφκελεο πνπ θαηαθεχγνπλ ζε λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο (π.ρ. κεξηθή 

απαζρφιεζε), πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπάζνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

βίν, θαζψο –φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί- ζπλερίδνπλ λα θέξνπλ ην θχξην βάξνο σο πξνο 

ηε ζπκκεηνρή ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο (νηθηαθέο εξγαζίεο, θξνληίδα παηδηψλ 

θαη εμαξηεκέλσλ κειψλ). Καηά ζπλέπεηα, απηή ε άληζε ζπκκεηνρή ζηελ άκηζζε 

εξγαζία έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο εξγαζηαθέο επηινγέο ησλ δχν θχισλ. Ζ ζρεδφλ 

θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζχλδεζε ηνπ αληξηθνχ θχινπ κε ηελ παξαγσγηθή θαη 

ακεηβφκελε εξγαζία δεκηνπξγεί εκπφδην αλαθνξηθά κε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ 

νηθνγέλεηα. Οη γπλαίθεο, επνκέλσο, γίλνληαη νη θχξηνη ‘πξνκεζεπηέο’ ηεο επειημίαο 

(European Commission, 2004). 

Μία πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ νξγαληθή δηαζχλδεζε ησλ ελλνηψλ ηεο επειημίαο 

(κέζσ ησλ λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο) θαη ηεο αχμεζεο ηεο γπλαηθείαο 

απαζρφιεζεο -θαη ηεο απαζρφιεζεο γεληθφηεξα- (κέζσ ηεο πξνψζεζεο πνηνηηθψλ 
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ξπζκίζεσλ γηα ην ζπλδπαζκφ νηθνγέλεηαο- εξγαζίαο) είλαη πξνθαλψο απηή πνπ 

εθθξάδεη έλαλ ινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε δηαθαηλφκελε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ 

απαζρφιεζεο θαη ηε κεηαθχιηζε ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ζχγρξνλα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζηνπο εξγαδνκέλνπο (Λχηξαο, 2000). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επέθηαζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο έρεη νδεγήζεη 

ζηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηε κείσζε ησλ δηαθξίζεσλ 

αλάκεζα ζηα δχν θχια, θαζψο πεξηνξίδεηαη ν απνθιεηζκφο ηεο γπλαίθαο απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο (Αβξακίθνπ, 2001)
14

. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε επηηπρήο 

ζχρεπμε ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή πξνυπνζέηεη ή ηνπιάρηζηνλ 

ελζαξξχλεη ηε ρξήζε επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο (Λπκπεξάθε θαη Μνπξίθε, 

1996), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αθνξνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο ακνηβήο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηαθξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ακνηβή θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. Κάηη ηέηνην ζα δηαηψληδε ηηο ππάξρνπζεο 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη, επηπιένλ, ζα νδεγνχζε ζε 

λέεο κνξθέο δηαθξίζεσλ κέζσ κίαο δηαίξεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ φρη πιένλ ζε 

εξγαδνκέλνπο θαη αλέξγνπο αιιά ζε πξνλνκηνχρνπο θαη πεξηθεξεηαθνχο 

εξγαδφκελνπο (εξγαδφκελνη θησρνί). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ξχζκηζε ησλ λέσλ κνξθψλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ πνπ ζα 

δηέπνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επειημίαο θαη αζθάιεηαο. Σαπηφρξνλα, ε επειημία ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν κε 

πνιιέο κνξθέο, δηάθνξεο ξίδεο θαη πνιιαπιά αίηηα πνπ έρεη επηδξάζεηο ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαηά εληαίν θαη θαζνιηθφ 

ηξφπν, αιιά απαηηείηαη κία εμεηδηθεπκέλε κεηαρείξηζε αλάινγα κε ηε κνξθή πνπ 

παξνπζηάδεηαη θάζε θνξά θαη ηε ξίδα ηεο. Παξάιιεια, γηα ηελ επηηπρία απηήο ηεο 

πνιηηηθήο ηζνξξνπίαο ζα ρξεηαζηεί ίζσο ζηαδηαθή αλακφξθσζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (Κνπθηάδεο, 2003). 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζην ζπλδπαζκφ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλεο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ εθηφο 

εξγαζίαο ρξφλνπ (σξάξηα ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ, ζρνιείσλ, παηδηθψλ ζηαζκψλ 

                                                 
14

 Βι. ζην www.kethi.gr 
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θ.ι.π.) κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα πξφηππα νξγάλσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ βίνπ 

θαη ην ζπλδπαζκφ κε ηνπο επέιηθηνπο ξπζκνχο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο.Δπηπιένλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά πεξίπησζε θαη νξηζκέλνη φξνη επηινγήο απφ ηνλ 

εξγαδφκελν πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 

δσήο (π.ρ. θιηκαθσηφ σξάξην) πνπ δε ζα αληηθάζθνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξηζεο, ελψ παξάιιεια ζα ζπλεπάγνληαλ κείσζε ησλ απνπζηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πεξηνξηζκφ ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε ελαξκφληζε νηθνγέλεηαο- εξγαζίαο πξέπεη λα ζπλδεζεί, ζε 

πξψην επίπεδν, κε κέηξα πνπ εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεη 

ε ηζνξξνπία επειημίαο θαη αζθάιεηαο θαη ζηνρεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο κέζσ επηινγψλ πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ παξαγσγηθή πνξεία 

ηεο επηρείξηζεο (θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο, θαηάξηηζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

ηερλνινγηθφο θαη νξγαλσηηθφο εθζπγρξνληζκφο) θαη δελ απνβιέπνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ 

εξγαηηθνχ θφζηνπο. Σα κέηξα απηά ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ζπιινγηθά δηαπξαγκαηεπκέλσλ ζπκθσληψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα 

επηινγήο θαη φρη επηβνιήο θαη λα ζπλδένληαη κε εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη 

ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα (Μειηψλε- Εσήο, 2005). 

ε δεχηεξν επίπεδν, ε ελαξκφληζε ζα πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζε ζεζκηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ ζα παξέρνπλ θίλεηξα εηζφδνπ θαη παξακνλήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο κέζσ παξεκβάζεσλ ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη ζην ζχζηεκα 

θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηα νπνία είλαη δηακνξθσκέλα κε βάζε ην πξφηππν ηνπ άληξα 

σο αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη θχξηνπ ππεχζπλνπ γηα ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

Παξάιιεια, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ελαξκφληζεο 

θαζίζηαηαη ε κειέηε ησλ ηδηαίηεξσλ ξφισλ, αμηψλ, πξνηχπσλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δχν θχια δξνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα κέηξα ζα ζπλδπαζηνχλ κε ηα ηα γπλαηθεία πξφηππα 

ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρφιεζε, ζηα ζπζηήκαηα θξνληίδαο θαη πξφλνηαο αιιά θαη κε 

ηηο πνιηηηθέο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ εηδηθφηεξα αιιά θαη ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ θαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ 

‘αζηηθνχ’ ρξφλνπ (Fagan, Burchell, 2002). 

πλεπψο, ν ζπλδπαζκφο επειημίαο θαη ζπλδπαζκνχ εξγαζίαο- νηθνγέλεηαο 

απνηειεί κία πξφθιεζε κε επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο. Βάζε γηα κία απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζα πξέπεη λα είλαη κία πνιηηηθή 
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πξνζαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηνπο λένπο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ 

θαη ζηνπο λένπο ηχπνπο εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα πξναρζεί ε θνλσληθή ζπλνρή θαη 

παξάιιεια ε αληαγσληζηηθφηεηα πςειήο πνηφηεηαο- θαη φρη ρακεινχ θφζηνπο 

(Κνπθηάδεο, 2003).  

 

6) πκπεξάζκαηα 

 

ην πιαίζην επίηεπμεο ηεο πξναγσγήο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο νη πνιηηηθέο γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή θαηέρνπλ θεληξηθφ ξφιν. Καη απηφ γηαηί απνηεινχλ έλα κέζν πνπ 

ζα νδεγήζεη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή αληξψλ θαη γπλαηθψλ ηφζν ζηελ νηθνγελεηαθή 

δσή φζν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζπλέπεηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ κέζσ ηνπ κνηξάζκαηνο ησλ επζπλψλ ζε νηθνγελεηαθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν.    

Ωζηφζν, γηα ηελ νπζηαζηηθή επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο είλαη αλαγθαίεο νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ νπζηαζηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ 

αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ δχν θχισλ ζηελ ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ (λνηθνθπξηφ) θαη 

ηνπ δεκνζίνπ (αγνξά εξγαζίαο). Σν πξφηππν ηνπ άληξα εξγαδφκελνπ –θνπβαιεηή 

(breadwinner) θαη ηεο γπλαίθαο πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηα νηθηαθά θαη ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, αλ θαη αλαηξέπεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, ζπλερίδεη λα 

ραξαθηεξίδεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο (Ηζπαλία, Διιάδα). 

Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε εθείλσλ ησλ κέηξσλ πνπ ζα άξεη ηηο αληζφηεηεο 

ζε ζρέζε κε ην κνίξαζκα ησλ επζπλψλ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θπξίσο κέζσ ηεο 

αλακφξθσζεο θνξνινγηθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη γεληθφηεξα θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, 

αιιά θαη γεληθφηεξα κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ δνκψλ ζηήξημεο θαη θξνληίδαο γηα ηα  

παηδηά
15

 θαη γηα ηα εμαξηψκελα άηνκα, κέζσ ηεο παξνρήο αδεηψλ θαη ζηα δχν θχια 

κε ειθπζηηθφηεξνπο φξνπο θαη, επηπιένλ, κέζσ ηεο πξνψζεζεο επέιηθησλ 

εξγαζηαθψλ ζρεκάησλ θαη επέιηθησλ δηεπζεηήζεσλ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν εξγαζίαο 

θαη ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο 

ππνδνκήο. Με ηα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελαξκφληζεο εμαζθαιίδεηαη ε είζνδνο 

                                                 
15

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεζε, ην Μάξηην ηνπ 2002, ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηελ ναξνρή 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο: έσο ην 2010 ηα θξάηε- κέιε ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θξνληίδαο 

παηδηψλ γηα ηνπιάρηζηνλ ην 33% ησλ παηδηψλ θάησ ησλ ηξηψλ (3) εηψλ θαη ην 90% ησλ παηδηψλ 

ειηθίαο κεηαμχ ηξηψλ (3) θαη έμη ή επηά (7) (ειηθία έληαμεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε).    
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ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ παξάιιεια εμππεξεηείηαη ν ζηφρνο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο θηψρεηαο.
16

    

Παξάιιεια, γηα ηελ νπζηαζηηθή επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ζα πξέπεη λα 

θαηαπνιεκεζνχλ νη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ην κηθξφηεξν βαζκφ αλαγλψξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

πξνζφλησλ, ηνλ θάζεην θαη νξηδφληην δηαρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά αλεξγίαο, ηελ –φρη πάληα εζειεκέλε- επηινγή εξγαζίαο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο θαη ηηο ρακειφηεξεο ακνηβέο
17

. Δίλαη ζαθέο φηη ε βειηίσζε ηεο 

‘πνζνηηθήο ζπκκεηνρήο’ ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί απαξαίηεην 

αιιά φρη επαξθή φξν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο. Υξεηάδνληαη , επηπιένλ, κεγάιεο 

βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηε θχζε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ θπξίσο 

κέζσ επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κέζσ ζρεδίσλ αλάπηπμεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη κέζσ επέιηθησλ πιάλσλ δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο (Webster, 2001). 

Οη παξαπάλσ βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηε θχζε θαη ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο 

εληάζζνληαη ζηνλ επξχηεξν ζηφρν ηεο επίηεπμεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

(«θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο») πνπ απνηειεί δεηνχκελν θαη ηαπηφρξνλα κέζν γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. πλαθφινπζα, νη πνιηηηθέο γηα ηελ ελαξκφληζε, νη νπνίεο 

απνηεινχλ κία απφ ηηο ζχγρξνλεο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο, απνθηνχλ δσηηθή 

ζεκαζία θαζψο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Τπφ ην πξίζκα ησλ λέσλ εμειίμεσλ, σζηφζν, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη 

άιινπο παξάγνληεο πνπ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο δπζρεξαίλνπλ ή πξνάγνπλ ηηο 

πνιηηηθέο ελαξκφληζεο θαη γεληθφηεξα ηηο πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο επειημίαο -θπξίσο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ- θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

ζπλδπαζκνχ ηεο κε ζπλζήθεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Δπλφεην είλαη φηη νη λέεο απηέο κνξθέο νξγάλσζεο ηφζν ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηνπ 

ρξφλνπ επλννχλ ηελ ελαξκφληζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Παξάιιεια, έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη είλαη απαξαίηεηε ε ξχζκηζε ησλ 

                                                 
16

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/reconcil_en.html.  
17

 Ο.π. 
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κνξθψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα πνπ βάιινπλ ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νδεγνχλ ζηελ άληζε κεηαρείξηζή ηνπο σο πξνο νξηζκέλα 

δηθαηψκαηα ή/θαη παξνρέο (Γηαλλαθνχξνπ, Γελδξηλφο, 2004). 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε ελαξκφληζε νηθνγέλεηαο- 

εξγαζίαο απνηειεί βαζηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο, γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο πξναγσγήο ηεο πνηφηεηαο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αλάδεημε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ην ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθήο- εξγαζηαθήο 

δσήο ζα πξέπεη λα απνηειεί επζχλε ηφζν ζπιινγηθή φζν  θνηλσληθή θαη αηνκηθή, 

ηδηαίηεξα ζην πιαίζην κίαο Δπξψπεο πνπ ζηνρεχεη ζην ζπλδπαζκφ ηνπ θνηλσληθνχ 

κνληέινπ θαη ηεο ζπλνρήο κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.         
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1) Δηζαγωγή 

 

 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

ελαξκφληζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή ππφ ην θσο ησλ 

αληίζηνηρσλ ξπζκίζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αξρηθά γίλεηαη κία γεληθή αλαθνξά 

ζηελ λνκνζεζία ηφζν ηεο Δ.Δ φζν θαη ηεο Διιάδαο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηε βάζε 

ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ: α) σξάξηα θαηαζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, β) δηαρείξηζε 

ρξφλνπ- άδεηεο, γ) δνκέο ζηήξημεο γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε παηδηά, ειηθησκέλνπο 

θαη αξξψζηνπο θαη δ) επηδφκαηα θαη παξνρέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο 

γεληθφηεξα.  

Μέζσ ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ αλαιχεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

αλαθνξηθά κε ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ελαξκφληζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο κε ζθνπφ λα 

θαηαλνεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έρνπλ ζεζπηζηεί κέηξα ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ 

ελαξκφληζε. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη, παξάιιεια κε ηελ αλάδεημε ησλ 

κέηξσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ελαξκφληζε, λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο θαη 

λα θαηαλνεζεί ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κίαο ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ζπλδπάδεη 

ηα κέηξα θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ, ψζηε λα ππάξμνπλ νπζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηζφξξνπεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ δχν θχισλ 

ζηελ νηθνγελεηαθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή.       
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2) Ζ λνκνζεζία γηα ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ
18

  

 

ε επξσπατθφ επίπεδν έρεη ζεζπηζηεί κία ζεηξά δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα ή έκκεζα κε ηελ ελαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. 

Δηδηθφηεξα, ε θνηλνηηθή Οδεγία 92/85/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη 

γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο απηά ηα κέηξα λα θαζηζηνχλ κεηνλεθηηθή ηε ζέζε 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα ζίγνπλ ηηο νδεγίεο πεξί ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ε Οδεγία 96/34/ΔΚ πνπ αθνξά ζηε ζπκθσλία- πιαίζην γηα ηε 

γνληθή άδεηα θαη ε Οδεγία 2002/73/ΔΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

απνηεινχλ ην βαζηθφ θνξκφ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ αλαθνξηθά κε ην ζπλδπαζκφ 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. 

Παξάιιεια, ε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ (1992) γηα ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ πνπ 

ελζαξξχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

επζπλψλ, θαζψο θαη επζπλψλ δηαπαηδαγψγεζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε θχιαμε ησλ 

παηδηψλ, ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (2000) γηα ηελ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θαη αλδξψλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή θαη ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (2000) γηα 

ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πνπ έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο 

πξφζβαζεο θαη ηελ πιήξε απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο γπλαίθεο 

θαη ηνπο άλδξεο, εληζρχνπλ ηελ ηάζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα θαηνρχξσζε 

ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηελ ελαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη εξγαζηαθήο 

δσήο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Κνηλνηηθφ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ (1989), είλαη απαξαίηεηε ε εληαηηθνπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ ακνηβή, ηνπο φξνπο 

εξγαζίαο, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Σέινο, ν Υάξηεο ησλ ζεκειησδψλ 

                                                 
18

 Βιέπε ζην Πεηξφγινπ, Π. (2001), Καιέο πξαθηηθέο γηα ην ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθήο δσήο θαη 

ζηαδηνδξνκίαο- Διιεληθή έθζεζε, Μειέηεο ΚΔΘΗ (www.kethi.gr). Δπίζεο, ζην Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, 

«Ζ ελαξκφληζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο αληξψλ θαη γπλαηθψλ: λνκνζεζία θαη 

πξάμε», Έθδνζε ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, ηεχρνο 78, Ηαλνπάξηνο- Ηνχληνο 

2005, θαζψο θαη ζην www.europa.eu.int.  

http://www.kethi.gr/
http://www.europa.eu.int/
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δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εγγπάηαη φηη «ε νηθνγέλεηα απνιακβάλεη 

λνκηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξνζηαζία» θαη δηαθεξχζζεη φηη  «θάζε πξφζσπν, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηελ νηθνγελεηαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή, 

έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ απφιπζε γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

κεηξφηεηα θαζψο θαη δηθαίσκα ακεηβφκελεο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη γνληθήο άδεηαο 

κεηά ηε γέλλεζε ή πηνζεζία ηνπ παηδηνχ.  

ην χληαγκα θαη ηε λνκνζεζία ηεο Διιάδαο δε γίλεηαη επζεία αλαθνξά ζηελ 

ελαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Ωο πιένλ ζπλαθήο πξνο ηελ 

έλλνηα απηή είλαη ν λ.1483/1984 κε ηίηιν «Πξνζηαζία θαη δηεπθνιχλζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο» πνπ κεηέθεξε ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηε 

χκβαζε 156 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, ν νπνίνο επεθηάζεθε θαη ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα (Γηάηαγκα 193/1988). 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηάζπαξηεο δηαηάμεηο γηα ην ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθήο θαη 

εξγαζηαθήο δσήο ζην έθην θεθάιαην ηνπ θψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Άξζξα 50-

53 ηνπ λ. 2683/1999), ζηηο ξήηξεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζε επίπεδν 

εζληθφ θαη θιαδηθφ –ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο κε ηζρπξά ζπλδηθάηα- θαη ζηελ 

απνζπαζκαηηθή θαη πεξίπινθε λνκνζεζία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αλέδεημε ην ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθήο- νηθνγελεηαθήο 

δσήο σο γεληθή αξρή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, κε ζπλέπεηα ηελ επζπγξάκκηζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνινγίαο κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ελαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δσήο απνηειεί ζπκπιήξσκα ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

Έηζη, ελψ ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ ζεσξνχζε ηελ πξνζηαζία ηεο 

κεηξφηεηαο σο ζπλέπεηα ηεο ζπληαζκαηηθήο αξρήο ηεο πξνζηαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο, 

ηψξα, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, γίλεηαη δεθηφ φηη απφ ηελ αξρή 

ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ απνξξέεη ε απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ σο πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εμέιημε ησλ γπλαηθψλ εμαηηίαο εγθπκνζχλεο ή 

κεηξφηεηαο. Ζ ζέζε απηή ελαξκνλίδεηαη κε ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ θαη ηελ θνηλνηηθή 

νδεγία γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε, βάζεη ηεο 

νπνίαο θάζε δπζκελήο κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ ζπλδεφκελε κε ηελ εγθπκνζχλε ή 

ηελ κεηξφηεηα ζπληζηά δηάθξηζε ιφγσ θχινπ.                
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3) Καηεγνξίεο λνκνζεηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ κέηξωλ γηα ηελ ελαξκόληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δωήο 

 

 

α) Χξάξηα θαηαζηεκάηωλ θαη ππεξεζηώλ (θνηλωληθή νξγάλωζε ηνπ ρξόλνπ)
19

 

 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ, ησλ ηξαπεδψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ 

ζρνιείσλ ζπκπίπηνπλ κε ηα σξάξηα εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε 

ελαξκφληζε ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή. 

Βάζεη ηνπ λ. 2224 (άξζξν 23) ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ είλαη ειεχζεξν, κε εμαίξεζε ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο. Οπζηαζηηθά, 

σζηφζν, ξπζκίδεηαη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

εξγνδνηηθψλ θαη ησλ εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Οη πξαγκαηηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο 

αθνινπζνχλ ην εμήο πξφγξακκα: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9.00- 20.00 ην ρεηκψλα 

θαη 9.00- 21.00 ην θαινθαίξη. ην πιαίζην απηφ, ππάξρεη ε επηινγή ζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο ή δηαθεθνκέλεο. Ζ ηειεπηαία αθνινπζεί ην παξαδνζηαθφ σξάξην 

ιεηηνπξγίαο (Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη άββαην 09.00 έσο 15.00 θαη Σξίηε, Πέκπηε 

09.00 έσο 14.00 θαη 17.00 έσο 20.00), ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Δκπνξηθφ 

χιινγν. Δίλαη, επνκέλσο, θαηαλνεηφ φηη ππφ ηελ πίεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηα 

σξάξηα ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πην επέιηθηα, θαζψο 

ιεηηνπξγνχλ θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, κε ζπλέπεηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ωζηφζν, ε κεγαιχηεξε ειεπζεξία πνπ πξνηείλεηαη αλαθνξηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ίζσο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ 

ελαξκφληζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ (Δίλαη γλσζηφ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηειείηαη απφ 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ νηθνγελεηαθή δνκή). 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ ξπζκίδεηαη βάζεη λνκηθά δεζκεπηηθψλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Γεπηέξα έσο Πέκπηε 

8.00 – 14.00 θαη Παξαζθεπή 8.00 – 13.30) δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο θαλνληθέο ψξεο 

εξγαζίαο. Ωζηφζν, ζηε ζπιινγηθή ζχκβαζε ησλ ηξαπεδψλ- ΟΣΟΔ ηνπ 1999 ππήξμε 
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ε πηινηηθή εθαξκνγή ησλ 35 σξψλ εξγαζίαο ηε βδνκάδα, ε νπνία ζηφρεπε ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξννπηηθήο κηαο γεληθήο κείσζεο ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζίαο 

ρσξίο κείσζε ακνηβψλ καδί κε κηα επέθηαζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ζε νιφθιεξν ην 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. Δπίζεο, ε χπαξμε απηφκαησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ (ΑΣΜ) 

εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζε 24σξε βάζε, γεγνλφο πνπ 

δηεθνιχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. 

Οη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαζψο θαη ηα θέληξα 

πγείαο αθνινπζνχλ σξάξην ιεηηνπξγίαο πνπ δελ εμαζθαιίδεη ην ζπλδπαζκφ 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Σα Τπνπξγεία εμππεξεηνχλ ην θνηλφ απφ ηηο 

12.00 έσο ηε 14.30, νη εθνξίεο απφ ηηο 8.00 έσο ηε 13.30 θαη ηα λνζνθνκεία απφ ηηο 

8.30 έσο ηε 13.30. Ωζηφζν, είλαη δπλαηή ε απφθηεζε θάπνησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

(πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ, 

αζθάιηζεο θ.α) απφ ην δεκφζην ηνκέα, ηα νπνία απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο 

θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο.  

Αζπκβαηφηεηα παξνπζηάδεηαη θαη αλάκεζα ζηηο θαλνληθέο ψξεο εξγαζίαο θαη 

ζηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. πγθεθξηκέλα, ηα λεπηαγσγεία, ηα δεκνηηθά θαη 

ηα γπκλάζηα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε 13.30. ην πιαίζην απηφ νη Γηεπζπληέο θαη ην 

ζσκαηείν ησλ δαζθάισλ ζε θάζε ζρνιείν απνθαζίδεη γηα ιηγφηεξεο ψξεο ζηηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο (ζπλήζσο κέρξη ηηο 12.45). Δπνκέλσο, πνιινί ζχιινγνη γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ νξγαλψλνπλ κεηά ην ηέινο ησλ επίζεκσλ ζρνιηθψλ σξψλ επηπιένλ 

πξναηξεηηθέο ςπραγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηδηαίηεξα καζήκαηα 

πνπ δηδάζθνπλ εηδηθνί επί πιεξσκή. Έλαο ζεκαληηθφο ζεζκφο πνπ ζπκβάιεη ζηελ 

ελαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο είλαη ηα νινήκεξα ζρνιεία, ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε ζπκβαηφηεηα κε ηηο θαλνληθέο ψξεο εξγαζίαο.  
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β) Άδεηεο- Γηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ 

 

                                                Ι) Άδειερ
20

 

 

 Άδεηα κεηξόηεηαο (κεη’ απνδνρώλ) 

Ζ άδεηα κεηξφηεηαο ξπζκίδεηαη απφ ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ, βάζεη ηεο νπνίαο 

νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 14 εβδνκάδσλ πξηλ ή/ θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ σο 

ειάρηζην φξην αλαθνξηθά κε ηελ άδεηα κεηξφηεηαο. 

Ζ νδεγία πξνβιέπεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ε εξγαδφκελε δηαηεξεί φια 

ηα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ηεο θαζψο θαη ηελ ακνηβή 

ηεο ή/ θαη έλα επίδνκα (ηνπιάρηζηνλ ίζν πξνο ην επίδνκα πνπ ζα εηζέπξαηε αλ ήηαλ 

πξνζσξηλψο αλίθαλε γηα εξγαζία), επηηξέπεη φκσο ζηα θξάηε κέιε λα εμαξηνχλ ηελ 

θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, πνπ δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα θαζνξίδνπλ πεξηφδνπο αλαθνξάο κεγαιχηεξεο ησλ δψδεθα κελψλ, 

ακέζσο πξηλ απφ ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνπ ηνθεηνχ. 

Ζ Οδεγία επηβάιεη επίζεο ζηα θξάηε κέιε λα ιακβάλνπλ κέηξα πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα απαγνξεπηεί ε απφιπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο 

κεηξφηεηαο, εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ γίλνληαη δεθηέο απφ ηηο εζληθέο 

λνκνζεζίεο ή/θαη πξαθηηθέο θαη δελ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ εξγαδφκελσλ 

γπλαηθψλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν εξγνδφηεο πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη δεφλησο 

ηελ απφιπζε γξαπηψο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, ε νπνία 

ζπλνςίδεηαη ζην άξζξν 52 ηνπ λ.2683/1999, ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ζην άξζξν 12 ηνπ λ.1469/1984 θαη 

ζηα άξζξα 8 θαη 11 ηνπ Γηαηάγκαηνο 176/1997 πνπ εθαξκφδεη ηελ νδεγία 92/85/ΔΚ,  

πξνβιέπεηαη άδεηα δεθαεπηά (17) εκεξνινγηαθψλ εβδνκάδσλ (νθηψ (8) πξηλ θαη 

ελληά (9) κεηά ηε ινρεία) γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπλντθφηεξεο 

ζπλζήθεο ηζρχνπλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ηξάπεδεο (δχν (2) επηπιένλ εβδνκάδεο 

απφ ην 1997). ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνβιέπνληαη πέληε (5) εκεξνινγηαθνί κήλεο 

(δχν (2) πξηλ θαη ηξεηο (3) κεηά ηε ινρεία), ελψ ζε πεξίπησζε πηνζεζίαο ηξεηο (3) 
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Γπλαίθαο, φ.π, θαζψο θαη ζην Εέεο, Μειηψλε, Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηε πκθηιίσζε 

Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο, 2005.    
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εκεξνινγηαθνί κήλεο ζηελ πεξίνδν ησλ έμη (6) πξψησλ κελψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πηνζεζίαο θαη εθφζνλ ην παηδί είλαη έσο έμη (6) εηψλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ειιεληθή 

λνκνζεζία ππεξβαίλεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ φζνλ αθνξά 

ζηελ έθηαζε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ 

απφιπζε. πγθεθξηκέλα ππάξρεη πξνζηαζία θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη 

επί έλα έηνο κεηά ηνλ ηνθεηφ ή θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο πνπ 

νθείιεηαη ζηνλ ηνθεηφ, ελψ ε ειάρηζηε πξνζηαζία ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην 

θαιχπηεη κφλν ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη ηεο 

γαινπρίαο. Δπηπξνζζέησο, θαη’ επηηαγή ηνπ θνηλνηηθνχ θαη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ε 

απφιπζε εγθχνπ είλαη δπλαηή κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

έγθεηηαη ζηε κεησκέλε απφδνζε ηεο εγθχνπ ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηεο, ελψ ζα πξέπεη 

ν ζπνπδαίνο ιφγνο λα παξαηίζεηαη ζην έγγξαθν ηεο θαηαγγειίαο, αιιηψο ε 

θαηαγγειία είλαη άθπξε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

θαηά ηελ νπνία ε δπζκελήο κεηαρείξηζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ αλαθνξηθά κε ηνπο 

φξνπο εξγαζίαο απνηειεί βιαπηηθή κεηαβνιή απαγνξεπκέλε απφ ηελ εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζεζπίζηεθε ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο σο ρξφλνπ πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο κε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ εξγνδφηε θαη 

εξγαδφκελνπαπφ ηελ ίδηα ηελ αζθαιηζκέλε. Δπίζεο, κε κηα πξφζθαηε δηάηαμε πνπ 

έρεη σο ζηφρν ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγνδνηψλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε ηεο άδεηαο 

κεηξφηεηαο, νη εξγνδφηεο πνπ πξνζιακβάλνπλ εξγαδνκέλνπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα αλαπιήξσζε εξγαδνκέλσλ ζε άδεηα κεηξφηεηαο 

επηρνξεγνχληαη ην θφζηνο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ 

πξνζιακβαλνκέλσλ.    

  

  Άδεηα ζειαζκνύ θαη θξνληίδαο λεπίνπ θαη παηδηνύ (κεη’ απνδνρώλ) 

Ωο δηαθνπή εξγαζίαο γηα ζειαζκφ λνείηαη ην δηθαίσκα απαιιαγήο ηνπ γνληνχ 

απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζε ηκήκα ηνπ εκεξεζίνπ σξαξίνπ ηνπ γηα ην ζειαζκφ ηνπ 

παηδηνχ θαη κέρξη κηα νξηζκέλε ειηθία ηνπ παηδηνχ. Σν δηθαίσκα απηφ έρεη ζεζπηζηεί 

ήδε απφ ηε χκβαζε 3 ηεο ΓΟΔ (1919) θαη παξακέλεη ζε ηζρχ κέζσ ηεο χκβαζεο 

103 ηνπ 1952 θαη ηεο χκβαζεο 183 ηνπ 2000. 
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ε εζληθφ επίπεδν –λ.2683/1999, Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε ηνπ 1993, 

πιινγηθέο πκβάζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ- νη φξνη γηα ην 

δηθαίσκα ηνπ ζειαζκνχ θαη ηεο άδεηαο γηα ηε θξνληίδα ηνπ βξέθνπο/ παηδηνχ δελ 

είλαη νη ίδηνη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα ηφζν σο πξνο ην φξην ειηθίαο ησλ 

πξνο θξνληίδα παηδηψλ φζν θαη σο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο (κεησκέλν 

σξάξην εξγαζίαο ή -ζην δεκφζην ηνκέα-  9κελε άδεηα).    

 

 Απαιιαγή από ηελ εξγαζία γηα πξνγελλεηηθέο εμεηάζεηο 

Ρπζκίδεηαη απφ ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ 

εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ηα θξάηε κέιε 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη έγθπνη εξγαδφκελεο 

λα απνιακβάλνπλ απαιιαγήο απφ ηελ εξγαζία γηα λα ππνβάιινληαη ζε εμεηάζεηο 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ, εθφζνλ απηέο νη εμεηάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηζρχεη απαιιαγή απφ ηελ εξγαζία 

γηα πξνγελλεηηθέο εμεηάζεηο.   

 

  Άδεηα παηξόηεηαο 

Ζ άδεηα παηξφηεηαο δε ξπζκίδεηαη απφ θάπνηα θνηλνηηθή νδεγία. Ωζηφζν, 

βάζεη ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (2000) ζρεηηθά κε ηελ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή, ελζαξξχλνληαη ηα θξάηε κέιε λα 

εθηηκήζνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο άδεηαο παηξφηεηαο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπίπηεη κε ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, ψζηε λα κπνξεί ν παηέξαο λα ζπκκεηέρεη ζηε 

θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, παξακέλνληαο ζην ζπίηη καδί κε ηε κεηέξα θαη ην άιιν παηδί ή 

παηδηά, αλ ππάξρνπλ. Ζ άδεηα απηή ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο. 

 

   Γνληθή άδεηα γηα αλαηξνθή παηδηνύ (άλεπ απνδνρώλ) 

ηελ Διιάδα, ε γνληθή άδεηα άξρηζε λα ρνξεγείηαη γηα πξψηε θνξά ην 1984 ζε 

επηρεηξήζεηο ή ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηνπιάρηζηνλ 100 εξγαδφκελνπο. Σν 

1988 επεθηάζεθε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Αξγφηεξα, ην 1993, ε γνληθή άδεηα 

επεθηάζεθε ζε επρεηξήζεηο ή ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζε δεκφζηεο 
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επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο κε ηνπιάρηζηνλ 50 εξγαδφκελνπο. Απφ ην 1998 

θαηαξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ζηφρν ηελ πιήξε ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 96/34/ΔΚ. 

Σν λνκηθφ ζψκα πνπ ζπλνςίδεη ηελ άδεηα γηα αλαηξνθή παηδηψλ είλαη ηα άξζξα 

5- φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 25 ηνπ λ. 2639/1998- θαη 6 ηνπ λ. 1483/1984, 

ην άξζξν 53 (1) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 51 (2) ηνπ λ. 2683/1999 

(Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο) θαη ην άξζξν 3 ηνπ Γηαηάγκαηνο 193/1988.  

χκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 96/34/ΔΚ ηεο 3
εο

 Ηνπλίνπ 1996 

ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία – πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα, πνπ ζπλήθζε απφ ηε UNICE, 

ηε CEEP θαη ηε CES, ε γνληθή άδεηα είλαη αηνκηθφ δηθαίσκα ησλ εξγανκέλσλ θαη 

ησλ δχν θχισλ, ιφγσ γέλλεζεο ή πηνζεζίαο παηδηνχ, ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπιάρηζηνλ επί ηξεηο (3) κήλεο θαη κέρξη κία νξηζκέλε ειηθία 

πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα νρηψ (8) έηε θαη ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

ηε δηθαηνδνζία ησλ θξαηψλ κειψλ αθήλεη ε Οδεγία ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ηεο 

γνληθήο άδεηαο (θαηά πιήξε ρξφλν, θαηά κεξηθφ ρξφλν, θαηά ηξφπν απνζπαζκαηηθφ ή 

κε ηε κνξθή ρξνληθήο πίζησζεο). Δπίζεο, ηα θξάηε κέιε ππνρξεψλνληαη λα ιάβνπλ 

ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηπρφλ απνιχζεηο 

εμαηηίαο ηεο αίηεζεο ή ηεο ιήςεο ηεο γνληθήο άδεηαο. Δπηπιένλ, ε Οδεγία 

δηαζθαιίδεη ηφζν ην δηθαίσκα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα επαλέιζεη ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ 

ή ζε ηζνδχλακε εξγαζία κε ηε ιήμε ηεο γνληθήο άδεηαο φζν θαη ηα θεθηεκέλα 

δηθαηψκαηα θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ είλαη ππφ θηήζε απφ ηνλ εξγαδφκελν θαηά 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο γνληθήο άδεηαο. 

Ζ γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ρνξεγείηαη γηα ηε θξνληίδα παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ 

κέζα ή έμσ απφ γάκν ή πηνζεηήζεθαλ θαη ηε δηθαηνχληαη γνλείο πνπ εξγάδνληαη έμσ 

απφ ην ζπίηη ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφζην ηνκέα.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο), ε 

δηάξθεηα ηεο άδεηαο, ε νπνία δίλεηαη ζε άληξεο θαη γπλαίθεο εξγαδφκελνπο θάζε 

επηρείξεζεο αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηέο, θζάλεη κέρξη 

3,5 κήλεο γηα θάζε γνλέα θαη ιακβάλεηαη ζην δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο 

κεηξφηεηαο θαη κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 3,5 εηψλ. Αλ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά ην δηθαίσκα είλαη απηνηειέο γηα θάζε παηδί, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη κεζνιαβήζεη έλαο πξαγκαηηθφο ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην 

εξγνδφηε απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο γνληθήο άδεηαο. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο, 

ρεξείαο, δηαδπγίνπ ή αλ ην παηδί έρεη γελλεζεί ρσξίο γάκν, ηε γνληθή άδεηα ηελ 
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παίξλεη ν γνλέαο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ θαη ε δηάξθεηά ηεο απμάλεηαη ζε 

έμη (6) κήλεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κηζζσηφο/ή έρεη ζπκπιεξψζεη έλα έηνο 

εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε θαη φηη ν άιινο γνλέαο εξγάδεηαη έμσ απφ ην ζπίηη. 

Ζ άδεηα απηή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ εξγνδφηε, αιιά παξαρσξείηαη κε βάζε 

ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ δηθαηνχρσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Σν δηθαίσκα ιήςεο ηεο 

γνληθήο άδεηαο γηα αλαηξνθή παηδηψλ δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ή λα επηζσξεπηεί 

ζε έλαλ γνλέα. ηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ζηελ ίδηα επηρείξεζε απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ πνηνο ζα θάλεη πξψηνο ρξήζε 

ηεο άδεηαο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηά ηε ιήμε ηεο γνληθήο άδεηαο ν 

εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα επαλέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ ζηελ ίδηα ή παξφκνηα ζέζε, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε απφ απηήλ πνπ είρε πξηλ πάξεη ηελ άδεηα 

αλαηξνθήο. 

Ζ γνληθή άδεηα αλαηξνθήο είλαη άλε απνδνρψλ. Γελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

παξνρή απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ λα αληηθαζηζηά ηελ απψιεηα κηζζνχ αθφκε 

θαη θαηά έλα κέξνο. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα πιεξψζνπλ ηηο 

εηζθνξέο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ηφζν ηηο δηθέο ηνπο φζν θαη ηνπ εξγνδφηε, γηα 

λα δηαηεξήζνπλ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πεξίνδνο 

απνπζίαο ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη 

γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο. 

Όζνλ αθνξά ζην δεκφζην ηνκέα, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνβιέπεηαη γνληθή 

άδεηα κέρξη δχν (2) ρξφληα γηα θάζε γνλέα γηα παηδηά κέρξη έμη (6) εηψλ. Ζ άδεηα 

παξαρσξείηαη ππνρξεσηηθά, αλ δεηεζεί θαη κπνξεί λα ιεθζεί ζπλερψο ή δηαθεθνκέλα. 

Ζ πεξίνδνο απνπζίαο δε ζεσξείηαη πεξίνδνο απαζρφιεζεο. Ο εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη 

λα επηζηξέςεη ζηελ ίδηα ζέζε, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο λφκηκεο κεηάζεζεο. Ζ 

δηαθνπή ηεο απαζρφιεζεο εμαηηίαο ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε γνληθή άδεηα 

δελ έρεη ηζρχ θαη εγθπξφηεηα.  

 

  Γνληθή άδεηα γηα παξαθνινύζεζε ζρνιηθήο επίδνζεο (κεη’ απνδνρώλ) 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη εξγαδφκελνη (πιήξνπο απαζρφιεζεο) θαη ησλ δχν 

θχισλ πνπ έρνπλ παηδηά κέρξη 16 εηψλ, ηα νπνία γελλήζεθαλ ζε γάκν ή έμσ απφ 

απηφλ ή πηνζεηήζεθαλ θαη παξαθνινπζνχλ καζήκαηα πξνζρνιηθήο, ζηνηρεηψδνπο ή 

κέζεο εθπαίδεπζεο, δηθαηνχληαη λα απνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ψξεο ή νιφθιεξε εκέξα 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ εκεξψλ (4) θάζε έηνο, γηα επίζθεςε ζην ζρνιείν 
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ησλ παηδηψλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο. Ζ άδεηα 

απνπζίαο ρνξεγείηαη θαη ζηνπο δχν γνλείο, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ θάζε 

θνξά πνηνο ζα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 

νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο εκέξεο (4) ην ρξφλν (άξζξν 9, λ. 

1483/84). Αλ ν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο δελ εξγάδεηαη, ε άδεηα δίλεηαη ζηνλ 

εξγαδφκελν γνλέα, αλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Αλαθνξηθά κε ην δεκφζην ηνκέα, δηθαηνχρνη ηεο άδεηαο απηήο είλαη νη γνλείο 

παηδηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην δεκνηηθφ ζρνιείν ή ην γπκλάζην. Ζ δηάξθεηά ηεο 

είλαη κεξηθέο ψξεο ή νιφθιεξε ηελ εξγάζηκε κέξα κέρξη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο 

κέξεο θάζε ρξφλν (άξζξν 53, λ. 2683/1999). 

Ο ρξφλνο απνπζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ινγίδεηαη 

σο πξαγκαηηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνδνρψλ, γηα ηε 

ρνξήγεζε εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο απνπζίαο θαη ηνπ επηδφκαηνο άδεηαο, θαζψο θαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απφιπζεο (άξζξν 14, λ.1583/84). 

 

 

  Μνλνγνλεϊθή άδεηα (κεη’ απνδνρώλ) 

Ζ άδεηα απηή αθνξά ηνπο/ηηο ρήξνπο-εο, ηελ άγακε κεηέξα θαη ηνλ άγακν 

παηέξα, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο έρεη αλαγλσξίζεη ηα παηδηά λφκηκα θαη έρεη ηελ 

επηκέιεηα. Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο είλαη έμη (6) εξγάζηκσλ εκεξψλ ην ρξφλν, πέξαλ 

απηήο πνπ δηθαηνχηαη ν γνλέαο απφ άιιεο δηαηάμεηο θαη αθνξά παηδηά κέρξη 12 εηψλ. 

Ο θνλέαο πνπ έρεη ηξία (3) παηδηά ή πεξηζζφηεξα δηθαηνχηαη άδεηα νθηψ (8) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ εξγνδφηε θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ γνλέα, ελψ δελ πξέπεη 

λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ αξρή ή ην ηέινο ηεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο.  

 

  Άδεηα γηα αζζέλεηα εμαξηεκέλωλ κειώλ (ρωξίο απνδνρέο) 

Σν ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Τπνπξγψλ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29
εο

 Ηνπλίνπ 2000 ζρεηηθά κε ηελ 

ηζφξξνπε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνγελεηαθή 

δσή ελζαξξχλεη ηα θξάηε- κέιε λα πξνβαίλνπλ ζε «κέηξα πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ 

ηζφξξνπε θαηαλνκή κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηεο θξνληίδαο 

ηέθλσλ, ειηθησκέλσλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη άιισλ εμαξηψκελσλ απφ 

απηνχο απφ απηνχο πξνζψπσλ». 
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ηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη, εθηφο απφ ηε γνληθή άδεηα, άδεηα γηα αζζέλεηα 

εμαξηεκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. 

Δηδηθά ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο παξέρεηαη άδεηα ρσξίο απνδνρέο κέρξη 2 έηε ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ πξνζσπηθψλ ιφγσλ (άξζξν 51, λ. 2683/1999).  

πγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.1483/1984, ηνπ ΠΓ 193/1988 θαη ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 2683/1999, ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο παηδηψλ ή 

άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο νη εξγαδφκελνη θαη ησλ δχν θχισλ δηθαηνχληαη λα 

παίξλνπλ κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ εξγνδφηε ηνπο άδεηα ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα είλαη 

κέρξη έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο γηα θάζε έηνο θαη ε νπνία κπνξεί λα δνζεί νιφθιεξε ή 

ηκεκαηηθά. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο απηήο απμάλεηαη ζε νρηψ (8) εξγάζηκεο 

εκέξεο γηα θάζε αλχπαληξν εξγαδφκελν γνλέα ή γηα θάζε εξγαδφκελν παληξεκέλν 

δεπγάξη κε δχν παηδηά θαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο ζηελ πεξίπησζε 

εξγαδφκελσλ γνλέσλ κε πεξηζζφηεξα απφ δχν παηδηά. 

Δμαξηψκελα άηνκα ζεσξνχληαη: α) ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ κέζα ζε γάκν ή 

εθηφο γάκνπ ή πηνζεηήζεθαλ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην 16
ν
 έηνο . Όξην ειηθίαο δελ 

ππάξρεη φηαλ πξφθεηηαη γηα παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή θξνληίδα εμαηηίαο ζνβαξήο 

ή ρξφληαο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο, β) νη ζχδπγνη πνπ δελ κπνξνχλ λα θξνληίζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο εμαηηίαο ζνβαξήο ή ρξφληαο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο, γ) γνλείο ή 

αλχπαληξνη/εο αδεξθέο πνπ δελ κπνξνχλ λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο εμαηηίαο 

ζνβαξήο ή ρξφληαο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο ή κεγάιεο ειηθίαο, κε ηελ πξνππφζεζε φηη 

βξίζθνληαη ππφ ηε θξνληίδα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ην εηήζην εηζφδεκά ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 300 θαηψηεξα εκεξνκίζζηα ην έηνο. 

Ζ άδεηα απηή απνηειεί πξνζσπηθφ δηθαίσκα πνπ δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζε 

ηξίηνπο, ελψ ν εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ην δηθαίσκα απηφ. ε πεξίπησζε 

πνπ θαη νη δχν εξγαδφκελνη εξγάδνληαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε, ε άδεηα παξέρεηαη ζε έλα 

γνλέα ηε θνξά. 

Αλ θαη δελ ππάξρεη άκεζν νηθνλνκηθφ θφζηνο ή θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

γηα ηνπο εξγνδφηεο, αθνχ δελ θαηαβάινληαη κηζζνί/ εκεξνκίζζηα ή εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο, ππάξρεη, σζηφζν, έλα έκκεζν 

θφζηνο πνπ θέξνπλ νη εξγνδφηεο, πρ ζηελ πεξίπησζε ακνηβήο αξραηφηεηαο ζηελ 

ππεξεζία ή απνδεκίσζεο γηα δηαθνπή, θαζψο ε πεξίνδνο απνπζίαο ζεσξείηαη ρξφλνο 

εξγαζίαο γηα θάζε ζθνπφ. 
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  Άδεηα ιόγω κεηάγγηζεο αίκαηνο θαη αηκνθάζαξζεο (κεη’ απνδνρώλ) 

Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο απηήο είλαη κέρξη 22 εκέξεο θάζε έηνο θαη ινγίδεηαη 

πέξαλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο (Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, άξζξν 8). 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη εηδηθή άδεηα κέρξη 22 εκέξεο ην ρξφλν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο ΟΣΑ νη νπνίνη έρνπλ παηδία πνπ 

ππνθέξνπλ απφ αζζέλεηεο θαη απαηηείηαη ηαθηηθή κεηάγγηζε αίκαηνο ή ρξεηάδεηαη 

πεξηνδηθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. 

 

  Άδεηα ιόγω ζαλάηνπ ζπγγελνύο (κεη’ απνδνρώλ) 

Ζ άδεηα απηή αθνξά ζην ζάλαην ζπδχγνπ, ηέθλνπ, αδεξθψλ θαη γνλέσλ θαη 

είλαη δηάξθεηαο δχν εκεξψλ (Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, άξζξν 9)                 

 

  

ΙΙ) Διασείπιζη σπόνος
21

 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ πνιηηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο είλαη ν 

ρξφλνο εξγαζίαο θαη ε νξγάλσζή ηνπ. Ο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο είλαη δηηηφο. Αξρηθά ζρεηίδεηαη κε ην αίηεκα ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε 

ηξηαληαπέληε (35) ψξεο ηελ εβδνκάδα ρσξίο αληίζηνηρε κείσζε ησλ απνδνρψλ. 

Σαπηφρξνλα, αθνξά ζηηο επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο, κε έκθαζε ζηελ κεξηθή 

απαζρφιεζε, θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

λέσλ απηψλ κνξθψλ (Katsimi, Tsakloglou, 2000). Καη νη δχν απηνί παξάκεηξνη 

ζέηνπλ ην δήηεκα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδφκελσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ηελ νηθνγέλεηα.  

Ζ λνκνζεζία γηα ην ρξφλν εξγαζίαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ζπλίζηαηαη θπξίσο 

απφ ηηο Οδεγίεο 93/104/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία πιαίζην γηα ηελ εξγαζία κεξηθήο 

απαζρφιεζεο πνπ ζπλήθζε απφ ηελ UNICE, ην CEEP θαη ηελ CES  θαη 97/81/ΔΚ 

ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2000/34/ΔΚ ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ 

                                                 
21

 Γηα έλα γεληθφ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηε λέα νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ εξγαζηαθφ 

βίν βιέπε ζην European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, A new 

organization of time over working life, 2003.   
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ρξφλνπ εξγαζίαο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ηνκείο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εμαηξνχληαλ απφ ηελ ηξνπνπνηεζείζα Οδεγία.  

πγθεθξηκέλα ε Οδεγία 93/104/ΔΚ πξνσζεί ηε ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 

απφ ηα θξάηε κέιε κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εβδνκαδηαίαο δηάξθεηαο εξγαζίαο 

ψζηε ν ρξφλνο εξγαζίαο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 48 ψξεο άλα επηαήκεξν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξσξηψλ, κε εμαηξέζεηο, σζηφζν, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο. Ζ Οδεγία 97/81/ΔΚ αθνξά ζηε ζέζπηζε ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία δπλαηνηήησλ εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο αιιά θαη γηα ηελ εμάιεηςε 

ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ κεξηθψο απαζρνινχκελσλ εξγαδνκέλσλ. 

ε εζληθφ επίπεδν ην αλψηαην φξην ησλ σξψλ εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ έλα 

θαηαθεξκαηηζκέλν θαη πεξίπινθν ζχζηεκα λνκηθψλ δηαηάμεσλ. Σν αλψηαην φξην, ην 

νπνίν αληηζηνηρνχζε ζε νθηψ (8) ψξεο ηελ εκέξα θαη ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, έρεη θαζνξηζηεί κε λφκν ηνπ 1932 (Γηάηαγκα 27.6/ 4.7.1932) θαη 

αθνξνχζε ηνπο εξγάηεο ηεο βηνκεραλίαο. Απηή ε ξχζκζε επεθηάζεθε αξγφηεξα ζε 

νιφθιεξε ηελ βηνκεραλία θαη ηε βηνηερλία. 

Σν αλψηαην φξην ησλ σξψλ εξγαζίαο κπνξεί λα κεησζεί θπξίσο κέζσ λνκηθά 

δεζκεπηηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη απνθάζεσλ δηαηηεζίαο. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ε Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε ηνπ 1984 θαζηέξσζε αλψηαην φξην 

ζαξάληα (40) σξψλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα. Ληγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο έρνπλ 

θαζηεξσζεί κε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ ηζρπξά ζπλδηθάηα, φπσο νη 

ηξάπεδεο. Δπηπιένλ, νη εζσηεξηθνί θαλφλεο θαη νη πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο θαζψο 

θαη νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κπνξεί λα πξνβιέπνπλ ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο 

θάζε εβδνκάδα. 

Ωζηφζν, πέξα απφ ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο, ην 

δήηεκα ηεο επέιηθηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο απνηειεί κία εμίζνπ 

ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή. πγθεθξηκέλα, κε ην Ν. 2874/ 2000 εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα 

εηήζηαο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ε νπνία σζηφζν δελ έρεη αμηνπνηεζεί. 

Δπνκέλσο, ε επειημία ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ 

εθαξκνγή ππεξσξηψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ βάξδηαο. Οη ιφγνη πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο πεγάδνπλ απφ ηελ 

απξνζπκία ηφζν ησλ εξγνδνηψλ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπλάςνπλ ζρεηηθέο 

ζπκθσλίεο, θαζψο νη κελ πξψηνη πξνηηκνχλ ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο δηεπζέηεζεο ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο εμαηηίαο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο παξέρνληαη, ελψ νη δεχηεξνη δελ 
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επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξηθνπή ησλ ππεξσξηψλ, θαζψο απνηεινχλ κία πεγή 

εηζνδήκαηνο. Παξάιιεια, αληηθείκελν ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο δελ έρνπλ 

απνηειέζεη κέηξα φπσο νη αηνκηθνί ινγαξηαζκνί ρξφλνπ ή ε πεξηνδηθή απμνκείσζε 

ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. (Γηαλλαθνχξνπ, 

2001, φπσο αλαθέξεηαη ζην Γηαλλαθνχξνπ, Γελδξηλφο, 2004).   

 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε κεξηθή απαζρφιεζε, ελψ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πθίζηαληαη γηα ηελ 

πξνζσξηλή απαζρφιεζε θαη γηα ηελ ηειεεξγαζία. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο (job sharing) δελ έρνπλ πηνζεηεζεί κέηξα γηα ηελ πξνψζεζή ηεο. 

Δηδηθφηεξα, ε κεξηθή απαζρφιεζε αλαγλσξίζηεθε λνκνζεηηθά ζηελ Διιάδα κε 

ην λ. 1892/1990, ν νπνίνο ηελ θαηνρχξσζε σο θαλνληθή κνξθή εξγαζίαο, 

ελαιιαθηηθή πξνο ηελ πιήξε θαη κε αλάινγεο εγγπήζεηο. Ωο κεξηθή απαζρφιεζε 

νξίζηεθε ε εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ή κεληαία απαζρφιεζε κε σξάξην κηθξφηεξν ηνπ 

θαλνληθνχ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν.  

Με ην λ.2639/1998 ηξνπνπνηείηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη ελαξκφληζε κε ηελ θνηλνηηθή Οδεγία 97/81/ΔΚ θαη ηαπηφρξνλα λα θπξσζνχλ 

ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε ηνπ 1993. 

Δπίζεο, κε ην λ.2639/1998 εηζάγεηαη ε επέθηαζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, δηεπξχλεηαη ν νξηζκφο ηεο κε απνηέιεζκα λα εληάζζεηαη  

ζηελ έλλνηα ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο θαη, επνκέλσο, 

λα επεθηείλνληαη θαη ζε απηήλ νη εηδηθέο εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ κεξηθή 

απαζρφιεζε θαη αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ κεξηθψο απαζρνινχκελσλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2003 ςεθίζηεθε ν λ. 3174 κε αληηθείκελν ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

(ΝΠΓΓ) θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα ηελ θάιπςε 

παξνρψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Σν 

ζεζκηθφ απηφ πιαίζην αλαζεσξήζεθε απφ ην λ. 3250/2004. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηειεεξγαζία έρεη ππνγξαθεί ζπκθσλία πιαίζην απφ ηελ 

ETUC, ηελ UNICE, ηελ UEAPNE θαη ην CEEP, βάζεη ηεο νπνίαο πξνβιέπνληαη ν 

νηθεηνζειήο ραξαθηήξαο ηεο ζχκβαζεο ηειεεξγαζίαο ηφζν γηα ηνλ εξγαδφκελν φζν 

θαη γηα ηνλ εξγνδφηε, ηα δηθαηψκαηα ησλ ηειεεξγαδνκέλσλ θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 
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εξγνδνηψλ. ε εζληθφ επίπεδν ππάξρνπλ απνζπαζκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ δελ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ ηειεεξγαζία αιιά θαιχπηνπλ θαη απηήλ. Πξφθεηηαη γηα ην άξζξν 

1 ηνπ λ. 1876/1990 γηα ηηο ειεχζεξεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ παξέρνπλ εξγαζία ππφ ζπλζήθεο εμάξηεζεο, θαη 

ην άξζξν 22 ηνπ λ. 1902/1990 πνπ πξνβιέπεη φηη ζηελ θνηλσλθή αζθάιηζε ππάγνληαη 

απηνδίθαηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ακείβνληαη θαη’ απνθνπήλ θαη εξγάδνληαη ζην 

ζπίηη ή ζε εξγαζηήξην εθηφο επηρείξεζεο.    

 

             

 

γ) Γνκέο ζηήξημεο 

 

εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζπλδπαζκνχ νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο απνηειεί ε χπαξμε δνκψλ ζηήξημεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο ζε παηδηά θαη γεληθφηεξα ζε εμαξηψκελα άηνκα (ειηθησκέλνη, άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο). Οη ππεξεζίεο παξνρήο θχιαμεο θαη θξνληίδαο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

παξέρνληαη απφ δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο θαη εζεινληηθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ ή 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ επζπλψλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε κέξηκλα ησλ εμαξηψκελσλ αηφκσλ, ελψ παξάιιεια 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο –γηα ηα 

παηδηά- θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, επηκφξθσζεο θαη 

ςπραγσγίαο θαη γεληθφηεξα θνηλσληθήο έληαμεο –γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο-. 

ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρνπλ ξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλσηέξσ επάισησλ νκάδσλ, παξέρνληαο ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

δνκψλ ζηήξημεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο. Δηδηθφηεξα, ν Κνηλνηηθφο 

Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ (1989) απνηειεί έλαλ επξχηεξν 

κεραληζκφ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ νκάδσλ απηψλ, ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ λέσλ (άξζξα 22 

θαη 23) θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ζηελ παξνρή θνηλσληθήο θαη 

ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο θαη 

δελ έρνπλ άιινπο πφξνπο δηαβίσζεο (άξζξν 25) θαη, επίζεο, ζηελ παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (άξζξν 26) 

(Ακίηζεο, 2001). 
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Δπίζεο, ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(αθειιαξφπνπινο, 2001) θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ κέζσ 

κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο δηαβίσζεο ηνπο (άξζξν 24) θαη ην 

δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ ειηθησκέλσλ κέζσ κέηξσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηά ηνπο (άξζξν 25). Σν δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 26, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνσζείηαη 

ε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ε ζπκκεηνρή ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηα παηδηά, ε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 1992 

ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ πξνσζεί πξσηνβνπιίεο εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ 

κειψλ κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ 

θαζψο θαη ησλ επζπλψλ δηαπαηδαγψγεζεο. Οη πξσηνβνπιίεο αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε 

θαη ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ θχιαμεο απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, απφ 

ζπιινγηθνχο ή αηνκηθνχο, ζηε ρνξήγεζε εηδηθψλ αδεηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο, 

ζηελ πξνψζεζε αιιαγψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ. Δπηπιένλ, νξίδνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο. πγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη ζε πξνζηηέο ηηκέο, λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκεο, λα είλαη δηαζέζηκεο ζε 

φιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηηο πεξηθέξεηεο, αζηηθέο θαη αγξνηηθέο, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

λα είλαη πξνζηηέο ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Θα πξέπεη, ηέινο, λα ζπλδπάδνπλ 

πγηεηλή θαη αζθαιή θχιαμε, ζηνηρεηψδε αγσγή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ παηδηψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ε Απφθαζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1994 ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ 

επλννχλ ηνπο ειηθησκέλνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηε γήξαλζε 

ηνπ πιεζπζκνχ, πξνσζεί ηελ εμαζθάιηζε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηνπξεπή 

θαη απηφλνκε δηαβίσζε ησλ ειηθησκέλσλ. Δπηπιένλ, ε Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 

2000/78/ΔΚ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε απαγνξεχεη νπνηαδήπνηε 

δηάθξηζε ιφγσ –κεηαμχ άιισλ- εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ειηθίαο. 

ηε βάζε ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα δνκέο ζηήξημεο 

πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζε παηδηά θαη ειηθησκέλνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

εμηζνξξφπεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επζπλψλ κέζσ ηεο παξνρήο 
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δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο θαη παξακνλήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη ηελ αλέιημή ηνπο. 

  

 

 

Ι) Δομέρ και ςπηπεζίερ θύλαξηρ παιδιών
22

 

 

  Γεκόζηνη
23

 παηδηθνί ζηαζκνί  

Ηδξχζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 (Ν.Γ. ηεο 27-10-1926), ελψ ην 1935 εηζάγεηαη 

εηδηθή λνκνζεζία γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο (Α.Ν. ηεο 2-11-1935 «Πεξί Δζληθψλ 

Παηδηθψλ ηαζκψλ», ΦΔΚ Α΄527). Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

ζηαζκψλ έιαβε ρψξα ην 1984 (Ν. 1431/1984). Σν 1992 (Ν. 2082: «Αλαδηνξγάλσζε 

ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη θαζηέξσζε λέσλ ζεζκψλ Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο») 

νξίδεηαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο σο αξκφδην γηα ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. Ωζηφζν, παηδηθνί ζηαζκνί κπνξεί λα ηδξπζνχλ θαη 

απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, απφ θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία, απφ 

εθθιεζηαζηηθνχο θνξείο, απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ππφ κνξθή 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ππ’ αξ. Γ2α/νηθ. 41108/88 Απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Πξφλνηαο) νη θξαηηθνί παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί 

εμαζθαιίδνπλ
24

 ηελ εκεξήζηα δηαηξνθή, δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία ζηα βξέθε 

θαη ηα λήπηα ησλ εξγαδφκελσλ γνληψλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Απεπζχλνληαη ζε ειηθίεο απφ νθηψ (8) κελψλ έσο ηελ ειηθία 

                                                 
22

 Αθνξνχλ ζε δεκφζηεο δνκέο θξνληίδαο 
23

 Παηδηθνί ζηαζκνί ιεηηνπξγνχλ θαη ζην πιαίζην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ππ’ αξ. Π2/νηθ. 2808/15-7-97 

(ΦΔΚ 645β) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο«Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Μνλάδσλ Φξνληίδαο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γηαπαηδαγψγεζεο» (βξεθηθψλ- παηδηθψλ- 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, κνλάδσλ θχιαμεο βξεθψλ θαη λεπίσλ) απφ θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

θεξδνζθνπηθνχ θαη κε ραξαθηήξα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ππ’ αξ. Γ2β/νηθ. 1570/22-4-99 

Τπνπξγηθή Απφθαζε, ΦΔΚ Β΄749), παξέρνληαο ππεξεζίεο θχιαμεο, θξνληίδαο, δηαπαηδαγψγεζεο θαη 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο έλαληη θαηαβνιήο δηδάθηξσλ. Δπίζεο, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 

γίλεηαη θαη ζην πιαίζην ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ (ππ’ αξ. Π2/νηθ. 2808/15-7-97 Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ππ’ αξ. Γ2β/νηθ. 5180/99 Απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Πξφλνηαο). 
24

 Σα βξέθε ειηθίαο απφ 8 κελψλ έσο 1,5 εηψλ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο θαη θαζαξηφηεηαο, 

ελψ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα γηα ηε λνεηηθή θαη θηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηα βξέθε ειηθίαο απφ 

1,5 έσο 3 εηψλ θαιχπηνπλ επίζεο αλάγθεο δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο, ελψ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη ηα λήπηα ειηθίαο απφ 3 εηψλ έσο ηελ εγγξαθή ηνπο ζην δεκνηηθφ 

παίξλνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη ςπρνθηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.   
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εγγξαθήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν
25

. Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ εμαξηάηαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ελψ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο απφ νηθνγέλεηεο 

πνιχηεθλεο ή νηθνλνκηθά αδχλαηεο. Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζε παηδηά νηθνλνκηθά αδχλαησλ νηθνγελεηψλ, κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ, ζε παηδηά ρσξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ, παηδηά γνλέσλ κε λνεηηθή ή θπζηθή 

αλαπεξία θ.ι.π. (Εέεο, Μειηψλε, 2005).      

 

Απφ ην 1994 (Ν. 2218/94, φπσο θσδηθνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 410/95 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 2503/97) πξνβιέθζεθε ε κεηαβίβαζε ησλ θξαηηθψλ 

ζηαζκψλ ζηνπο ΟΣΑ, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 2001 (λ. 2880/2001, ΦΔΚ Α΄ 9), θαη 

εγθξίζεθε πξφηππνο Καλνληζκφο (ππ’ αξ. Π2β/2827/17-7-1997 Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ 

νξγάλσζή ηνπο. Οη δεκνηηθνί ζηαζκνί δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηνπο 

βξεθηθνχο (6 κελψλ έσο 2,5 εηψλ), ζηνπο λεπηαθνχο (2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία 

εγγξαθήο ζην δεκνηηθφ θαη ζηνπο κεηθηνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο (6 κελψλ έσο 

ηελ ειηθία εγγξαθήο ζην δεκνηηθφ) θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο ησλ θξαηηθψλ ζηαζκψλ. 

Σέινο, ζπλαθείο ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ πξνλνηαθνχο νξγαληζκνχο γηα 

παηδηά ειηθίαο 2,5 έσο 5,5 εηψλ θαη αθνξνχλ νηθνγέλεηεο θαη εξγαδφκελεο κεηέξεο 

θαη παηέξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά θαη άιια πξνβιήκαηα (Εέεο- Μειηψλε, 

2005, Ακίηζεο, 2001). 

    

  Νεπηαγωγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία 

Απνηεινχλ ηκήκα ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαπαηδαγψγεζε, κφξθσζε, απαζρφιεζε 

θαη ςπραγσγία ησλ παηδηψλ απφ ηεζζάξσλ (4) εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθή ηνπο ζην 

γπκλάζην. Σαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχλ θαη πξνγξάκκαηα νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ θαη 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ηεο αγσγήο θαη ηεο 

κφξθσζεο θαη, παξάιιεια, λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξγαδφκελνη κε νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο -θαζψο ηα νινήκεξα λεπηαγσγεία θαη ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ έσο ηηο 

4κ.κ.-. Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

δηδάθηξσλ ( Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, 2005, Εέεο- Μειηψλε, 2005). 

                                                 
25

 Οη θξαηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο 2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ζην 

δεκνηηθφ θαη νη θξαηηθνί βξεθνλεπηαθνί ζε παηδηά ειηθίαο 8 κελψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ζην 

δεκνηηθφ.  
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  Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (ΚΓΑΠ) 

Λεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ζηφρν λα ζπλδπάζνπλ 

ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε κε ηελ είζνδν ησλ γνληψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ειηθίαο πέληε (5) 

έσο δψδεθα (12) κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ ηέρλε, ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο, ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξνο ρξφλνο ζηηο εξγαδφκελεο 

κεηέξεο, κε απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ελαξκφληζεο νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο. 

ηηο δνκέο απηέο δελ πιεξψλνληαη δίδαθηξα. Δπίζεο, επεηδή εληνπίδεηαη κεγάιε 

δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο 

δνκέο απηέο, ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ( 

Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, 2005, Εέεο- Μειηψλε, 2005). 

 

  Παηδηθέο εμνρέο 

Ζ ίδξπζε ησλ παηδηθψλ εμνρψλ
26

 δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 749/1948 

«Πεξί παηδηθψλ εμνρψλ θαη εηδηθψλ εζηηψλ ζηηήζεσο παίδσλ» θαη ηνπ Π.Γ. ηεο 24-6-

1949 «Πεξί νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο παηδηθψλ εμνρψλ». Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία 

ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ηελ ππ’ αξ. 1277/ 8-3-1989 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Πξφλνηαο. Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ, ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ 

εζεινληηθνχ θνξέα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ ίδξπζε ησλ εμνρψλ. Αμίδεη, επίζεο, 

λα ζεκεησζεί φηη πξνβιέπεηαη θαη ε ιεηηνπξγία εμνρψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά 

κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξφθεηηαη γηα παηδηθέο εμνρέο εηδηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο δηέπνληαη 

απφ ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε ζηειέρσζε ηνπο 

απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 

 

 

 

                                                 
26

 Ζ γεληθή αξκνδηφηεηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Ωζηφζν, πξνγξάκκαηα παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ πινπνηνχληαη θαη απφ άιια 

Τπνπξγεία (π.ρ Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Τπνπξγείν Δζληθήο Ακχλεο θ.α.) 
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ΙΙ) Δομέρ ζηήπιξηρ για ηοςρ ηλικιωμένοςρ
27

 και ηοςρ αππώζηοςρ 

  

  Ο ζεζκόο ηωλ ΚΑΠΗ 

 

Σα Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ) απνηεινχλ θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ αλνηθηήο θξνληίδαο
28

 πξνο ειηθησκέλνπο, επηδηψθνληαο ηελ 

παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Τπήξμαλ ε πξψηε παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο αλνηθηήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα, ε 

νπνία έιαβε ρψξα ην 1979 απφ θνξείο ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα. ηε ζπλέρεηα ν ζεζκφο 

ηππνπνηήζεθε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εληάρζεθε ζην πιαίζην ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (λ. 1416/1984)
29

. 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ησλ ΚΑΠΖ απνηεινχλ έλα 

ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε ηηο 

πξνλνηαθέο ππεξεζίεο αλνηθηνχ ηχπνπ (Ακίηζεο, 1993, Ακίηζεο, 2001). ηηο 

ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα θαη ζπκβνπιεπηηθή γηα 

ηε ρξήζε παξνρψλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ε 

θπζηθνζεξαπεία θαη εξγαζηνζεξαπεία, ε θνηλσληθή εξγαζία, ε βνήζεηα ζην ζπίηη γηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα απηνεμππεξέηεζεο θαη ε νξγαλσκέλε ςπραγσγία θαη 

επηκφξθσζε. 

Ο ζεζκφο ησλ ΚΑΠΖ ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ησλ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ, πξνσζψληαο ηελ απηνλνκία ηνπο 

θαζψο θαη ηελ ηζφηηκε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

αλαβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ηφζν ησλ ειηθησκέλσλ φζν θαη ηεο νηθνγελεηάο 

ηνπο θαη επηηπγράλεηαη ε δηεπθφιπλζε ηεο ελαξκφληζεο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηαθψλ κε 

ηηο εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

Αθνξνχλ ζε δεκφζηεο δνκέο ζηήξημεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο. Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηνπ 

ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα ιεηηνπξγνχλ Μνλάδεο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ- πξφθεηηαη 

γηα κνξθέο θιεηζηήο πεξίζαιςεο- (Ν. 2345/95 «Οξγαλσκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο πξνζηαζίαο απφ 

θνξείο θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»).  
28

 Παξάιιεια κε ηελ αλνηθηή θξνληίδα ππάξρνπλ θαη ππεξεζίεο θιεηζηήο ή ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο, 

νη     νίθνη επγεξίαο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηέγαζεο, δηαηξνθήο, ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο (Ν.Γ. 162/73). 
29

 χκθσλα κε ην αξ. 68 Ν. 1416/1884 ε ιεηηνπξγία ησλ ΚΑΠΖ έρεη αλαηεζεί ζηνπο θνξείο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ιακβάλνπλ ηαθηηθέο επρνξεγήζεηο απφ ηε θεληξηθή δηνίθεζε.    
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 Τν Πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη» 

 

Σν πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη» γηα ειηθησκέλνπο εγθαηληάζηεθε  ην 1994 

(ππ’ αξ. Π4β/νηθ. 2217/27-4-94 «Έγθξηζε εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο παξνρήο 

βνήζεηαο ζην ζπίηη» Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ) θαη άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζε πηινηηθφ επίπεδν ην 1996 (ππ’ αξ. 

Π4Β/νηθ. 4514/12-8-1996 «Δθαξκνγή πηινηηθνχ πξνγξάκαηνο ‘Βνήζεηα ζην ζπίηη’ 

ζην δήκν Πεξηζηεξίνπ» Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο.  

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ην νπνίν πινπνηείηαη κε ηελ επζχλε ησλ 

ΟΣΑ, παξέρνληαη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα ηα πξνλνηαθά δηθαηψκαηα ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ θαη ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο, 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη θπζηθνζεξαπείαο ζην ζπίηη. Δπίζεο, πξνζθέξνληαη 

ππεξεζίεο επξχηεξεο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο (π.ρ ςψληα, πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ, 

νηθηαθέο εξγαζίεο, ζπληξνθηά, βνήζεηα ζηελ αηνκηθή πγηεηλή) θαη δηεπθφιπλζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη δηαζχδεζε κε άιιεο ππεξεζίεο Τγείαο- 

Πξφλνηαο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ.  

Σέινο, ην 2000 δηεπξχλζεθε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα 

ζην ζπίηη» κε ηελ έληαμε εηδηθψλ ππεξεζηψλ ηειεβνήζεηαο, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη 

ζε ειηθησκέλα άηνκα (ππ’ αξ. Π1Γ/νηθ. 4128/18-10-2000).   

 

δ) Δπηδόκαηα θαη παξνρέο   

 

Οη νηθνγελεηαθέο παξνρέο, δειαδή θάζε είδνπο παξνρή πνπ απνζθνπεί ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

βαξψλ εμππεξεηεί έλα δηηηφ ζθνπφ, ν νπνίνο αθνξά ηφζν ζηελ δεκηνπξγία ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

γελλεηηθφηεηαο. Απηνί νη ζηφρνη είλαη αιιειέλδεηνη, θαζψο ηα κέηξα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε αλαθέξνληαη ζηελ 

θάιπςε ησλ απμεκέλσλ εμφδσλ θαη ζηε δηάζεζε ηνπ αλαγθαίνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

γελλεηηθφηεηαο (Παπαξξεγνπνχινπ –Περιηβαλίδε, 2005). Δπνκέλσο, ε ρνξήγεζε 

επηδνκάησλ θαη παξνρψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο δηεπθνιχλνπλ ην ζπλδπαζκφ 
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νηθνγελεηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ βίνπ, αθνχ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

απμεκέλνπ θφζηνπο δσήο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε θξνληίδα ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

αιιά θαη ησλ εμαξηψκελσλ αηφκσλ γεληθφηεξα. Πεξαηηέξσ, ε νηθνλνκηθή ζηήξημε 

ηεο νηθνγέλεηαο κέζσ επηδνκάησλ θαη παξνρψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά –ζε 

ζπλδπαζκφ κε κία δέζκε κέηξσλ- σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο γελλεηηθφηεηαο, δίλνληαο 

έλα θίλεηξν ζηα λέα δεπγάξηα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ απφθηεζε παηδηψλ.  

Με βάζε ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ θαη ζην πιαίζην ηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηεο κεηξφηεηαο παξέρεηαη επίδνκα ηνθεηνύ θαη κεηξόηεηαο. 

Σν κελ πξψην ρνξεγείηαη ζηηο άκεζα θαη ζηηο έκκεζα αζθαιηζκέλεο ηνπ ΗΚΑ, ελψ ην 

δεχηεξν παξέρεηαη κφλν ζηηο άκεζα αζθαιηζκέλεο (Τπνπξγείν Δξγαζίαο & 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Γ.Γ.Κ.Α, 2003). Σν επίδνκα ηνθεηνχ απνηειεί κία εθάπαμ 

παξνρή πνπ θαιχπηεη ηηο δαπάλεο πεξίζαιςεο ζε καηεπηήξην ή λνζνθνκείν. Σν χςνο 

ηνπ επηδφκαηνο παξνπζηάδεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ
30

 

(Κξεκαιήο, 1985). Σν επίδνκα κεηξφηεηαο ρνξεγείηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

ζπκπιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ (200) εκεξψλ αζθάιηζεο ζηα δχν 

πξνεγνχκελα ρξφληα πξηλ απφ ηελ πηζαλή εκέξα ηνπ ηνθεηνχ (άξζξν 39 Α.Ν. 

1846/51) θαη ηζνχηαη κε ηξηάληα (30) εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, 

πξνζαπμεκέλν κε 10% γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο
31

. 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ γνλέσλ παξέρεηαη επίδνκα νηθνγελεηαθώλ 

βαξώλ απφ έλαλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΑΔΓ, ηνλ Γηαλεκεηηθφ Λνγαξηαζκφ 

Οηθνγελεηαθψλ Δπηδνκάησλ (ΓΛΟΔΜ)
32

, ν νπνίνο ρνξεγεί επηδφκαηα ζε κηζζσηνχο 

πνπ παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ (άξζξν 3, ΝΓ 

3868/58) γηα ηελ θάιπςε αλήιηθσλ παηδηψλ, παηδηψλ ειηθίαο έσο 22 εηψλ πνπ 

ζπνπδάδνπλ θαη αλάπεξσλ παηδηψλ αλεμαξηήησο ειηθίαο θαζψο θαη εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ (π.ρ. δηθαηνχρνη πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία ή ζε δηάζηαζε, πνπ ζπληεξνχλ 

πνιχηεθλε νηθνγέλεηα θ.α). Δπηπιένλ πξνυπφζεζε
33

 γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο είλαη ε ζπκπιήξσζε πελήληα (50) εκεξψλ αζθάιηζεο ζην 

πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο (Βαηζή Κ- Κνπκπαξνχιε Α- Υαηδεπαλαγηψηνπ Μ, 

                                                 
30

 ηελ πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ ι.ρ. είλαη ην 30πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε (άξζξν 

31, Α.Ν. 1846/51, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 5, Ν. 825/78). 
31

 ε πεξίπησζε πνπ νη εξγνδνηηθέο παξνρέο θαη νη παξνρέο ηνπ ΗΚΑ δελ θαιχπηνπλ ηηο απνδνρέο πνπ 

ε αζθαιηζκέλε ζα έπαηξλε αλ εξγαδφηαλ ζην δηαζηεκα απηφ, κπνξεί λα ιάβεη ζπκπιεξσκαηηθφ 

εθάπαμ επίδνκα κεηξφηεηαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ. 
32

 Ζ ζχζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ απηνχ πξνβιέπεηαη απφ ην Ν.Γ. 3868/58 
33

 Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο απφ ην ΓΛΟΔΜ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα 

λνκνζεηήκαηα φπσο: ην ΝΓ 3868/58, ην ΒΓ 20/23 12.59, ν Ν 1346/83, ν Ν 1414/84, ην ΠΓ 412/ 85, ην 

ΠΓ 123/96. 
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2004). Σν πνζφ ηνπ επηδφκαηνο ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ θαη 

ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο
34

.  

ηηο δεκφζηεο ππεξέζηεο ην επίδνκα νηθνγελεηαθώλ βαξώλ αθνξά γνλείο 

άγακσλ παηδηψλ θάησ απφ 18-19 εηψλ ή θάησ απφ 24 εηψλ εάλ ζπνπδάδνπλ ή 

παηδηψλ νπνηαζδήπνηε ειηθίαο πνπ είλαη αλίθαλα γηα εξγαζία ιφγσ θπζηθήο ή 

λνεηηθήο αλαπεξίαο. Σν επίδνκα θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ. 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη παξνρέο νξίδνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζε 

πνζνζηφ ησλ βαζηθψλ κηζζψλ. πλήζσο ην επίδνκα γάκνπ είλαη ην 10% ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ θαη ην επίδνκα ησλ παηδηψλ ην 5% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ γηα θάζε παηδί (Εέεο- 

Μειηψλε, 2005). 

ηε πξνψζεζε ηεο ελαξκφληζεο ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή 

ζπκβάιιεη ην επίδνκα γηα βξεθηθέο θαη λεπηαθέο ππεξεζίεο, ην νπνίν φκσο παξέρεηαη 

απφ κεξηθνχο εξγνδφηεο θπξίσο ζην δεκφζην ηνκέα π.ρ. ηξάπεδεο (ζπιινγηθή 

ζχκβαζε γηα ην 1999 ηεο ΟΣΟΔ). 

Ωζηφζν, πέξα απφ ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα αζθαιηζηηθνχ ηχπνπ, 

πξνβιέπεηαη κία ζεηξά παξνρψλ γηα ηε ζηήξημε ησλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ θαη 

κεηέξσλ (επίδνκα ηξίηνπ παηδηνύ, ηζόβηα ζύληαμε πνιύηεθλεο κεηέξαο, κεληαίν 

πνιπηεθληθό επίδνκα) θαζψο θαη ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ (π.ρ. επίδνκα 

θνηλωληθήο πξόλνηαο γηα γνλέα κνλνγνλεϊθήο νηθνγέλεηαο)
35

. Δπηπιένλ, δηάθνξα κέηξα 

έρνπλ ζεζπηζηεί ζην πιαίζην ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, φπσο ε κείσζε θφξνπ ιφγσ 

παηδηψλ πνπ «ζπλνηθνχλ κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηνπο βαξχλνπλ», ε νπνία 

θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, κε ζηφρν ηφζν ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ νηθνγελεηαθψλ βαξψλ φζν θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ απφθηεζε παηδηψλ. 

Αμίδεη, ηέινο, λα αλαθεξζεί φηη πξνβιέπνληαη επηδφκαηα γηα άηνκα κε 

αλαπεξία κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ίδησλ θαη, ζπλαθφινπζα ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο θέξνπλ ζπλήζσο ηελ επζχλε γηα ηε θξνληίδα ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρνξεγείηαη επίδνκα 

παξαπιεγηθώλ θαη ηεηξαπιεγηθώλ κε βάζε ην νπνίν, έρνληαο ζπκπιεξψζεη ρίιηεο 

(1000) εκέξεο αζθάιηζεο, νη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ κεληαίν ζπκπιεξσκαηηθφ 

επίδνκα πνπ αληηζηνηρεί ζην 20πιάζην ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ ελφο 

                                                 
34

 Καλνληθά απνθιείεηαη ε ζπξξνή επηδνκάησλ νηθνγελεηαθψλ βαξψλ απφ ην ΓΛΟΔΜ θαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κξεκαιήο Κ, Γίθαην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 

Αζήλα, 1985. 
35

 Γηα ηα επηδφκαηα πνιπηέθλσλ θαη κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ βιέπε Κνληηάδεο Ξ, Μεηακνξθψζεηο 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, Αζήλα, 2001. 
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αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. Δπίζεο, ηα άηνκα κε πνζνζηό αλαπεξίαο 100%, ηα νπνία έρνπλ 

αλάγθε ζπλερνύο θξνληίδαο από ηξίην πξόζωπν δηθαηνύληαη κεληαίν ζπκπιεξωκαηηθό 

επίδνκα.    

 

4) πκπεξάζκαηα  

 

Δμεηάδνληαο ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο δηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ Διιάδα ε 

πξνψζεζε ηεο ελαξκφληζεο βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε δηάζπαξησλ κέηξσλ, ηα νπνία 

ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ ζηήξημεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο θαζψο θαη ζηελ ελαξκφληζε ησλ ρξφλσλ εξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Πξάγκαηη, δνκέο φπσο ην νινήκεξν ζρνιείν ή ην πξφγξακκα «βνήζεηα ζην ζπίηη», νη 

νπνίεο εληάζζνληαη ζην αλσηέξσ πιαίζην, ζπκβάιινπλ ζηελ ελαξκφληζε 

νηθνγελεηαθψλ θαη εξγαζηαθψλ επζπλψλ, αιιά δελ επαξθνχλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη αζπκβαηφηεηα κεηαμχ σξαξίσλ θαηαζηεκάησλ, 

ππεξεζηψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ κε απνηέιεζκα ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο 

ππάξρνλησλ ζεζκψλ (νινήκεξν ζρνιείν, θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ) αιιά θαη 

ηελ εηζαγσγή λέσλ κέηξσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζπλάξζξσζε ησλ ρξφλσλ δσήο 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, είλαη 

αλαγθαία ε ζέζπηζε κέηξσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ην ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ή ηεο επέιηθηεο 

δηαρείξηζήο ηνπ, πηνζεηψληαο, πέξα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο βάξδηαο, ησλ ππεξσξηψλ 

θαη ηνπ επέιηθηνπ σξαξίνπ, ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ φπσο νη 

αηνκηθνί ινγαξηαζκνί ρξφλνπ θαη ε ζπκπηεζκέλε εξγάζηκε εβδνκάδα.  

Παξάιιεια, ε πηνζέηεζε κέηξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη  ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο εηήζηαο δηεπζέηεζεο ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο (Ν. 2874/2000) ζα απνηειέζεη έλα αθφκε βήκα γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο εμηζνξξφπεζεο εξγαζηαθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζα 

ζπκβάιεη θαη ε ελίζρπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηηο επέιηθηεο 

κνξθέο εξγαζίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ επειημίαο θαη αζθάιεηαο θαη λα αξζνχλ νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Ωο πξνο ηηο άδεηεο, είλαη αλάγθε λα απνηεινχλ απφιπηα δηθαηψκαηα -θαη φρη 

απιά κία δπλαηφηεηα- ηφζν γηα ηνπο άληξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο κε ζηφρν ηελ 
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απνθπγή ηεο δηαίσληζεο ηεο αληίιεςεο φηη ε ελαξκφληζε απνηειεί απνθιεηζηηθά 

γπλαηθείν δήηεκα. Όζνλ αθνξά ηηο κε ακεηβφκελεο άδεηεο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη 

έλα ζχζηεκα απνδεκίσζεο, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, 

θαζψο είλαη γλσζηφ, παξά ηελ έιιεηςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

αδεηψλ απηψλ, θαη δε θαηά θχιν, φηη νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ησλ αδεηψλ απηψλ. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηε γνληθή άδεηα, ε έιιεηςε απνδνρψλ 

θαηά ηε ρνξήγεζή ηεο επηηείλεηαη απφ ηελ έιιεηςε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, αιιά θαη 

απφ ην θφβν φηη, αλ ηειηθά ρνξεγεζεί, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία βιαπηηθή κεηαβνιή 

ησλ φξσλ εξγαζίαο θαηά ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία.  

Αιιά θαη ζην πιαίζην ησλ ακεηβφκελσλ αδεηψλ, φπσο ε άδεηα κεηξφηεηαο, 

ππάξρεη αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ αληζνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, εθφζνλ ζηελ πξάμε νη εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη πην 

δηζηαθηηθνί ζηε ρνξήγεζή ηεο, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία ζηε ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή επλντθψλ θνξνινγηθψλ 

κέηξσλ θαη ε επηδφηεζε επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαπιήξσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε άδεηα κεηξφηεηαο. 

Πεξαηηέξσ, ζην πιαίζην ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνλνηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο ησ δχν θχισλ, είλαη αλαγθαία 

ε ελίζρπζε ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο 

ειηθησκέλνπο/αξξψζηνπο ηφζν ζε δεκφζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, λεπηαγσγεία θαη 

γεξνθνκεία αιιά φζν θαη θαη’ νίθνλ. Δπίζεο, ε επηινγή ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ 

παξνρήο θξνληίδαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζέζπηζε επλντθψλ θνξνινγηθψλ 

ξπζκίζεσλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ν ζηφρνο ηεο ελαξκφληζεο εμππεξεηείηαη κέζσ κεκνλσκέλσλ 

θαη δηάζπαξησλ κέηξσλ κε ζπλέπεηα ηε κε νπζηαζηηθή επίηεπμε ηνπ ζπλδπαζκνχ 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ηε δηαηψληζε ησλ αληζνηήησλ σο πξνο 

ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ακεηβφκελε θαη κε ακεηβφκελε 

εξγαζία. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη ε δηαηχπσζε κίαο ζπζηεκαηηθήο θαη 

ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα ζπλδπάδεη φια εθείλα ηα κέηξα πνπ ζα αθνξνχλ θαη 

ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξνψζεζεο ηεο ελαξκφληζεο πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. 
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1) Δηζαγωγή 

 

ην θεθάιαην απηφ πξνζεγγίδνληαη νη πξαθηηθέο γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ κε ηνλ επαγγεικαηηθφ βίν ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζηφρν 

ηελ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο 

εξγαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ γνληψλ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ αηφκσλ πνπ επηδηψθνπλ 

λα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο εξγαζηαθέο επζχλεο κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ηξφπν δσήο, ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

πξαθηηθψλ γηα ηελ ελαξκφληζε, επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ησλ επεξγεηηθψλ επηδξάζεσλ 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ 

απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηελ επηρείξεζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζηειέρσζε κίαο εηαηξείαο θαη γεληθφηεξα ζηελ αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ πειαηψλ. πλέπεηα ησλ αλσηέξσ 

είλαη ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ πξαθηηθψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθψλ ζπκπξάμεσλ ηεο Κνηλνηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο Equal
36

 θαη πεξηπησζηαθέο κειέηεο (case studies)
37

 απφ ην ρψξν ησλ 

βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ, βαζίδεηαη ζε πέληε ελφηεηεο: α)Δπειημία: νξγάλσζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο εξγαζίαο- άδεηεο, β)Τπεξεζίεο θξνληίδαο θαη κέξηκλαο, γ)Τπεξεζίεο 

ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο, δ)Δλαξκφληζε ρξφλσλ δσήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 

ε)ηξαηεγηθέο θαη κέηξα γηα ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο.  

Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ ππήξμε ε θαηάδεημε 

ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ ελαξκφληζε 

νηθνγελεηαθνχ θαη εξγαζηαθνχ βίνπ κέζσ δχν βαζηθψλ κνληέισλ: ηνπ επξσπατθνχ 

θαη ηνπ αγγινζαμνληθνχ. ην κελ πξψην έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξναγσγή ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θπξίσο κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε γεληθφηεξε ζηήξημε 

ηεο νηθνγέλεηαο, κε απνηέιεζκα ηελ παξάιιειε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

(επξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν). ην δεχηεξν, αληίζηνηρα, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

εηζαγσγή επέιηθησλ εξγαζηαθψλ κνληέισλ θαη ζηελ πξνψζεζε κίαο 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, κε ζπλέπεηα ηελ 

                                                 
36 Βιέπε ζην www.europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/etg4_en.cfm  
37 Βιέπε ζην www.employersforwork-lifebalance.org.uk  

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equal/activities/etg4_en.cfm
http://www.employersforwork-lifebalance.org.uk/
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πξναγσγή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο σο θχξηνπ παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ζην πιαίζην αλαδήηεζεο θαηλνηφκσλ 

πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ ελαξκφληζε ε Διιάδα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε 

ηνπ νδεγνχ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηε ζπκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δσήο
38

 θαη εηδηθφηεξα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ εθαξκνγή θαιψλ 

πξαθηηθψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, δελ παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, κε 

ζπλέπεηα ηελ αδπλακία έληαμεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηηο ππφ εμέηαζε ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηηο δεθαηέζζεξηο (14) επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα –κε κέζν φξν πεξίπνπ 926 εξγαδφκελνπο- κφιηο ην 0,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη κεξηθψο απαζρνινχκελνη. Δπηπιένλ, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο, αλ θαη ην 63% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη εθαξκφδεη επέιηθηεο 

κνξθέο εξγαζίαο, φπσο ην επέιηθην σξάξην εξγαζίαο σο πξνο ηελ ψξα πξνζέιεπζεο 

θαη απνρψξεζεο, ε κεξηθή απαζρφιεζε, ε ηειεξγαζία, ε ζπλνιηθή δηεπζέηεζε ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ε θαηαλνκή ζέζεσλ εξγαζίαο, νη κνξθέο απηέο εθαξκφδνληαη ζε 

πνζνζηά πνπ δελ μεπεξλνχλ ην 1%. Δμαίξεζε απνηειεί ην επέιηθην σξάξην πνπ 

δειψζεθε απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο θαη πνπ νπζηαζηηθά ζπλήζσο εμππεξεηεί 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ, φπσο παξαηεξείηαη, εθαξκφδεηαη ζε ηκήκαηα ηα 

νπνία έρνπλ ζπλερέο σξάξην ιεηηνπξγίαο (π.ρ. ππνδνρή, εμππεξέηεζε πειαηψλ θ.ι.π.) 

κε απνηέιεζκα λα επηβάιιεηαη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή επέιηθησλ κνξθψλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη δελ ηελ κεηξά, ελψ νη ππφινηπνη 

απάληεζαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πςειή, ρσξίο, σζηφζν, λα 

αλαθέξεηαη ν ηξφπνο κέηξεζεο. Αιιά, αθφκε θαη αλ αθνινπζείην έξεπλα γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε επέιηθησλ 

εξγαζηαθψλ κνξθψλ, ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπηνχλ 

εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ (1%) ησλ εξγαδνκέλσλ, ην νπνίν θάλεη ρξήζε ησλ 

κνξθψλ απηψλ.  

  Αλαθνξηθά κε ηηο άδεηεο παξαηεξείηαη φηη εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία πνπ 

επηβάιιεη ηελ ππνρξεσηηθή ρνξήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ αδεηψλ φπσο ε άδεηα 

κεηξφηεηαο, ινρείαο θαη εγθπκνζχλεο, γάκνπ, δηαθνπψλ, ε γνληθή άδεηα, εηδηθέο 
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άδεηεο θαη ε ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα. Δπίζεο, ρνξεγνχληαη άδεηεο φπσο ε εθπαηδεπηηθή 

θαη ε άδεηα γηα εζεινληηθή εξγαζίαο νη νπνίεο είλαη άλεπ απνδνρψλ. Παξάιιεια, 

παξαηεξείηαη φηη νη γπλαίθεο εξγαδφκελεο θάλνπλ κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ αδεηψλ νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηε ζηήξημε ησλ εμαξηψκελσλ 

αηφκσλ, ελψ νη άληξεο αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ην ζπλδηθαιηζκφ. Σέινο, ην 

πνζνζηφ ρνξήγεζεο κε ππνρξεσηηθψλ απφ ηε λνκνζεζία αδεηψλ είλαη αλάινγν κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο –φζν πεξηζζφηεξα άηνκα απαζρνινχληαη ηφζν πεξηζζφηεξεο 

είλαη θαη νη κε ππνρξεσηηθέο άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη-. 

Οη επηρεηξήζεηο δήισζαλ φηη γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ 

νηθνγέλεηα δηαζέηνπλ ηκήκα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ρσξίο, σζηφζν, λα 

εθπνλνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ αηνκηθά ζρέδηα αλάπηπμεο κε 

βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θάζε εξγαδνκέλνπ. Δπηπιένλ, αλ θαη 

εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο, απηά πξνζαλαηνιίδνληαη σο 

επί ην πιείζηνλ ζηελ πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ 

θπξίσο ηεο πινπνίεζεο ελδνεπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο πεξηζζφηεξνη άληξεο. Ζ ζπκθηιίσζε νηθνγέλεηαο 

θαη εξγαζίαο απνηειεί αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά 

ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ επηηξνπή ηζφηεηαο πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα 

απηά –κφιηο ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ζηηο επηηξνπέο ησλ νπνίσλ δε ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ-.  

Γεληθφηεξα, θάπνηεο θαιέο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξεηαη φηη πηνζεηήζεθαλ 

αθνξνχλ ζην επέιηθην σξάξην, ζηελ αιιαγή αληηθεηκέλνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο κε 

βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ πξφζιεςε κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Κπξίσο σο πξνο ηε ζηήξημε φζσλ παξέρνπλ θξνληίδα ζε παηδηά, ειηθησκέλνπο θαη 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξνζθέξνληαη θάιπςε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ θφζηνπο 

γηα θαηαζθήλσζε, δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηε κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θαη 

πξνο ηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη δηάθνξεο άιιεο παξνρέο (π.ρ. επηδφηεζε κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εγαδνκέλνπο, παξνρή αζθάιεηαο δσήο, ζρνιηθά βνεζήκαηα 

γηα ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ), νη νπνίεο απμάλνληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σέινο, νη επηρεηξήζεηο αλακέλνπλ πεξηζζφηεξε ζηήξημε θαη θίλεηξα απφ ηελ 

πνιηηεία πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ζέκαηα φπσο ε κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο, ε 

ελίζρπζε ησ ππνδνκψλ παξνρήο θξνληίδαο, ε ςπρνινγηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή 

ζηήξημε ησλ γνλέσλ, ε ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε γχξσ απφ ζέκαηα ελαξκφληζεο, 
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ε επηδφηεζε ζέζεσλ γηα ηηο γπλαίθεο πνπ απνπζηάδνπλ ιφγσ εγθπκνζχλεο, ε παξνρή 

θηλήηξσλ θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηε ελίζρπζε ησλ δνκψλ θξνληίδαο θαη 

ζηήξημεο. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζπκπεξαζκάησλ, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ην 

γεγνλφο φηη ζηελ έξεπλα ζπκκεηείρε πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, ζα 

κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο εθαξκφδνληαη ειάρηζηα 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο –κε βαζηθή κνξθή απηή ηνπ επέιηθηνπ σξαξίνπ σο πξνο ηελ 

πξνζέιεπζε θαη ηελ απνρψξεζε-, ε πιεηνςεθία ησλ αδεηψλ παξέρεηαη θπξίσο ζε 

γπλαίθεο, ελψ ε ζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζε άηνκα ηεο 

νηθνγέλεηά ηνπο γίλεηαη κέζσ θάπνησλ εηδηθψλ παξνρψλ, νη νπνίεο απμάλνληαη 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, ππφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ 

ζπκπεξαζκάησλ, ππάξρεη αλάγθε ελίζρπζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ελαξκφληζεο θαη 

πξνψζεζεο θαιψλ πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηεο Διιάδαο κε ζηφρν ηφζν ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

αληγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.   

 

 

2) Πξαθηηθέο κε άμνλα ηελ επειημία ζηελ εξγαζία: Οξγάλωζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο 

εξγαζίαο- Άδεηεο 

 

Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε κείσζε ησλ εμφδσλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζηειέρσζε θαη ζπγθξάηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά απνπζηψλ απφ 

ηελ εξγαζία, ε κείσζε ησλ, ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν 

θαη ησλ πειαηψλ απνηεινχλ απνηειέζκαηα- κεηξήζηκα ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο- ηεο 

εηζαγσγήο κέηξσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ εμηζνξξφπεζεο ηνπ νηθνγελεηθνχ κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ βίν. Απηφ αλαδεηθλχεηαη θπξίσο κέζσ ησλ πεξηπησζηαθψλ κειεηψλ 

(case studies) πνπ αθνξνχλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη εζηηάδνπλ 

θπξίσο ζε κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέιηθηε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο 

εξγαζίαο θαζψο θαη κε ηελ πηνζέηεζε πνηθίιισλ αδεηψλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε 

ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ψζηε λα δσζνχλ δπλαηφηεηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ (π.ρ θάιπςε 

αλαγθψλ γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε, γηα ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ, 
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γηα θξνληίδα παηδηψλ θαη εμαξηεκέλσλ αηφκσλ) θαη, παξάιιεια, λα απνηξαπεί ε 

έμνδνο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ θαη πςειήο ηερλνινγίαο 

BT
39

, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο πνιιψλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζε ζρέζε κε ηε 

θξνληίδα παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, άξξσζησλ θαη γεληθφηεξα εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, 

πξνρψξεζε ζηελ εηζάγσγε επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο κε ζεκαληηθφηεξε απηή ηεο 

ηειεξγαζίαο αθνινπζνχκελε απφ ηελ κεξηθή απαζρφιεζε θαη ηελ θαηαλνκή ζέζεο 

εξγαζίαο (job sharing). Έηζη, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 2004 θαηαγξάθεθαλ πάλσ απφ ελλέα 

ρηιηάδεο (9000) ηειεξγαδφκελνη, πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο (5000) κεξηθψο 

απαζρνινχκελνη θαη ζρεδφλ πεληαθφζηνη (500) job sharers. Σα νθέιε πνπ απνθφκηζε 

ε ελ ιφγσ εηαηξεία πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ παξακνλήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηελ εηαηξεία (πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) ιίξεο εμνηθνλνκήζεθαλ 

εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ γηα ηηο αλάγθεο ζηειέρσζεο ηεο εηαηξείαο), θαζψο 

ην 98% ησλ γπλαηθψλ επέζηξεςαλ ζηελ εηαηξεία κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο 

κεηξφηεηαο, ελψ ρίιηνη (1000) εξγαδφκελνη παξέκεηλαλ ζηελ ΒΣ ηα ηειεπηαία δχν (2) 

ρξφληα εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο. Παξάιιεια, ην πνζνζηφ 

απνπζηψλ ιφγσ αζζέλεηαο έθηαζε ην 20% θάησ απφ ην κέζν φξν ηεο Μ.Βξεηαλίαο. 

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά 15- 31% γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ ην ζπίηη θαη επηζεκάλζεθε φηη νη ηειεξγαδφκελνη ρεηξηζηέο ηνπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ απαληνχλ ζε 20% πεξηζζφηεξα ηειεθσλήκαηα απφ ηνπο 

ζπλάδειθνχο ηνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ρψξν ηεο εηαηξείαο. Σέινο, νη 

ηειεξγαδφκελνη παξνπζηάδνληαη σο 7% πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο, ε δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ κεηψζεθε 

θαηά 22%, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαη ζηελ ζπλερφκελε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο, θαη ηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο 

κεηψζεθαλ, εθφζνλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ελφο ηειεξγαδνκέλνπ αλέξρεηαη ζηηο ηξεηο 

ρηιηάδεο (3000) ιίξεο εηεζίσο, φηαλ έλαο εξγαδφκελνο ζε γξαθείν ζην θεληξηθφ 

Λνλδίλν ‘θνζηίδεη’ δεθανθηψ ρηιηάδεο (18.000) ιίξεο ην ρξφλν. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα θάζε ηειεξγαδφκελνο λα εμνηθνλνκεί γηα ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία 

απαζρνιείηαη θαηά κέζν φξν έμη ρηιηάδεο (6000) ιίξεο εηεζίσο.  

                                                 
39 www.employersforwork-lifebalance.org.uk/case_studies/bt.htm   
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Με ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε θαη ζπγθξάηεζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζηειερψλ ε 

θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Eli Lilly and Company Limited (Lilly UK)
40

 πηνζέηεζε, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πξαθηηθέο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ εξγαζηαθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηέο εζηηάδνπλ θπξίσο ζε επέιηθηα 

εξγαζηαθά ζρήκαηα (θαηαλνκή ζέζεο εξγαζίαο, ηειεξγαζία, κεξηθή απαζρφιεζε, 

κεησκέλν σξάξην, θιηκαθσηφ σξάξην, term time working) θαη ζε δηαιείκκαηα 

θαξηέξαο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο άδεηεο (κεηξφηεηαο, παηξφηεηαο, πηνζεζίαο, 

γνληθή) θαζψο θαη εζεινχζηα έμνδν απφ ηελ εξγαζία γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (v-

time: voluntary time off for a short period of time), sabbaticals θ.α. Μέζσ ηεο 

πηνζέηεζεο ησλ αλσηέξσ κέηξσλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε νηθνγέλεηαο- εξγαζίαο 

επηηεχρζεθε ε κείσζε ησλ εμφδσλ ζηειέρσζεο ηεο εηαηξείαο, ε αλχςσζε ηνπ εζηθνχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ην 

δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη ε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ εηαηξεία KPMG 
41

 έζεζε σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο εξγαζίαο θαη 

νηθνγέλεηαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο κίαο επέιηθηεο εξγαζηαθήο ζηξαηεγηθήο, ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα 

ηνλσζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξηζεο. Σα κέηξα πνπ εηζήρζεζαλ αθνξνχλ 

ζηελ πηνζέηεζε ηνπ θιηκαθσηνχ σξαξίνπ (ε εξγαζία εμειίζζεηαη θαηά ηηο ψξεο 

αηρκήο (10.00- 4.00), ελψ ε έλαξμή ηεο ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ 8.00 θαη 10.00 π.κ θαη 

ε ιήμε ηεο κεηαμχ 4.00 θαη 6.00 κ.κ), ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ηεο θαηαλνκήο 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ηεο ηειεξγαζίαο, ηεο ‘αγνξάο’ δηαθνπψλ έσο ηξηάληα πέληε (35) 

κέξεο ην ρξφλν πέξα απφ ηελ ππάξρνπζα άδεηα δηαθνπψλ, ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ 

(έσο ηξεηο (3) κήλεο), ησλ δηαιεηκκάησλ θαξηέξαο (απφ ηξεηο (3) κήλεο έσο ηξία (3) 

ρξφληα). Δπίζεο, ε ΚΡΜG ππνζηεξίδεη ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα δηαθφςνπλ 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ εξγαζία ηνπο κε ζηφρν ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ 

θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, πξνζθέξνληαο ηελ 

επηινγή γηα ιήςε κεηξηθήο, παηξηθήο, γνληθήο θαη πξνζσπηθήο άδεηαο θαζψο θαη 

άδεηαο πηνζεζίαο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξαθηηθψλ 

ζπλίζηαληαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πην πηζηνχ θαη παξαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηελ 

                                                 
40 www.employersforwork-lifebalance.org.uk/case_studies/eli.htm  
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πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο επηρείξηζεο, ζην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αλαθνξηθά 

κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο θαιήο θήκεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ London Borough of Camden
42

, αλαγλσξίδνληαο φηη νη άδεηεο γηα ηε θξνληίδα 

εμαξηψκελσλ αηφκσλ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ, φηη 

ππάξρεη αλάγθε, πξψηνλ, κείσζεο ησλ εμφδσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο 

απνπζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ αζζέλεηαο θαη, δεχηεξνλ, βειηίσζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηφζν γηα ηνπο πειάηεο φζν θαη γηα ην ίδην ην πξνζσπηθφ θαη, 

επηπιένλ, φηη ρξεηάδεηαη λα πξνάγεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηε ζηειέρσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πξνέβε ζηελ ράξαμε κίαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξνάγεη ηελ ελαξκφληζε 

ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ 

επηινγψλ γηα επειημία. πγθεθξηκέλα, νη λέεο κνξθέο επέιηθηεο εξγαζίαο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εξγαζία ζην ζπίηη, ηελ θαηαλνκή ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ 

ζπκπηεζκέλε εβδνκάδα εξγαζίαο, ηελ εζεινχζηα κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο, ην 

term- time working, ην annual hours scheme, θαζψο θαη λέεο επηινγέο αδεηψλ φπσο 

έλα ζρέδην γηα δηαιείκκαηα θαξηέξαο. Σα παξαπάλσ κέηξα νδήγεζαλ ζηελ θαηά 2,5% 

κείσζε ησλ εμφδσλ απφ ηηο απνπζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ αζζέλεηαο, ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Με ζηφρν λα παξακείλεη έλαο ‘εξγνδφηεο επηινγψλ’ (employer of choice) ε 

εηαηξεία Marks & Spencer
43

 επηδηψθεη λα αλαπηχζζεη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο πνπ 

πξνσζνχλ ην ζπλδπαζκφ ηεο εξγαζίαο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο 

θαη επηινγέο γεληθφηεξα. Γηα ην ιφγν απηφ ελζαξξχλνληαη πνιηηηθέο νη νπνίεο 

ππεξβαίλνπλ ηηο ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ελαξκφληζε θαη αθνξνχλ 

γεληθφηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη εηδηθφηεξα ηνπο γνλείο, ηνπο παξέρνληεο θξνληίδα 

θαη ηνπο θνηλσληθά δξαζηεξηνπνηεκέλνπο. Πξφθεηηαη γηα κέηξα φπσο ηα επέιηθηα 

εξγαζηαθά κνηίβα, ε άδεηα θαξηέξαο, ε άδεηα γηα επείγνπζεο νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο, ε γξακκή ππνζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία απεπζχλνληαη πξνο φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Δηδηθφηεξα γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο ππάξρεη ε άδεηα κεηξφηεηαο, παηξφηεηαο (δχν εβδνκάδεο 

κεη’ απνδνρψλ) θαη πηνζεζίαο, ε γνληθή άδεηα (δελ πεξηνξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

                                                 
42 www.employersforwork-lifebalance.org.uk/case_studies/camden.htm    
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εβδνκάδεο ην ρξφλν), ην ζρέδην δηαθνπήο γηα ηελ αλαηξνθή παηδηνχ (κεηά απφ πέληε 

(5) ρξφληα εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε άληξεο θαη γπλαίθεο κπνξνχλ λα απνπζηάζνπλ 

κέρξη θαη πέληε (5) ρξφληα), ε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε ζπλνδεία παηδηνχ ηελ πξψηε 

κέξα ζην ζρνιείνπ. Οη παξέρνληεο θξνληίδα κπνξνχλ λα πάξνπλ ηελ άδεηα γηα 

εμαξηψκελα άηνκα, ελψ ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ηα θνηλά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηαιεηκκάησλ απφ ηελ εξγαζίαο ηνπο. Ζ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξαθηηθψλ 

ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επηινγψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο (bigger recruitment pool). 

Με ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ζην λέν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ε Penguin
44

 πξφζζεζε ζηελ ππάξρνπζα δέζκε αδεηψλ ηε ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε θαη ηελ άδεηα γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ 

απνπζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 1,67%. Δπίζεο, ε εηαηξεία PricewaterhouseCoopers
45

, 

επηδηψθνληαο λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη δσήο, ηδηαίηεξα θάησ 

απφ ην βάξνο ησλ απμεκέλσλ σξψλ εξγαζίαο, ψζηε λα πξνζειθχζεη άηνκα κε πςειά 

πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο, ιακβάλνληαο, παξάιιεια, ππφςε ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο 

πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο, πξνρψξεζε ζηελ εθαξκνγή επέιηθησλ κνξθψλ 

εξγαζίαο θαη δηαιεηκκάησλ θαξηέξαο. Απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ κέηξσλ ππήξμαλ 

ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (60% ησλ εξγαδνκέλσλ-  ζε 

ζρέζε κε 40% ην 1999- δήισζαλ επραξηζηεκέλνη κε ηελ εμηζνξξφπηζε δσήο θαη 

εξγαζίαο) θαη ησλ πνζνζηψλ επηζηξνθήο ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ κεηά ηε ιήμε 

ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο (80% ην 2003 έλαληη 40% ην 1998). 

 

3) Πξαθηηθέο κε άμνλα ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη κέξηκλαο εμαξηώκελωλ 

αηόκωλ 

 

Ζ εκπεηξία θαη νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ αλαδείρζεθαλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Δqual αθνξνχλ -εθηφο ησλ άιισλ- ζηε ζηήξημε γηα ηε 

θξνληίδα παηδηψλ, ειηθησκέλσλ θαη γεληθφηεξα εμαξηψκελσλ αηφκσλ. Οη πξνθιήζεηο 

ζηνλ ηνκέα απηφ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο επέιηθηεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ, 

ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ λέσλ δνκψλ θαη ηχπσλ 

νηθνγέλεηαο (π.ρ. κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα) αιιά θαη ηηο επξχηεξεο εμειίμεηο 

                                                 
44 www.employersforwork-lifebalance.org.uk/case_studies/penguin.htm 
45 www.employersforwork-lifebalance.org.uk/case_studies/pwc.htm 
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αλαθνξηθά κε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Δπνκέλσο, βαζηθνί παξάκεηξνη γηα ηελ 

ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή είλαη ε θαηάξηηζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ 

αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο, ε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ 

ηνπο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνθίι ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηα κέηξα 

πξφιεςεο θαηά ηεο επηζθαινχο θαη αδήισηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ, 

θαζψο ν ηνκέαο ηεο θξνληίδαο έρεη ζπλδεζεί κε ην γπλαηθείν θχιν. Σέινο, 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο είλαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ επέιηθηε νξγάλσζε εξγαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη κε κε ηππηθά θαη αθαλφληζηα σξάξηα 

(π.ρ εξγαδφκελνη ζε ζνππεξκάξθεη θαη πνιπθαηαζηήκαηα, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

θ.α.).  

ην πιαίζην θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ αηφκσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θξνληίδαο, ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε FOGAflex (Λνπμεκβνχξγν)
46

 θαη ε αλαπηπμηαθή 

ζχκπξαμε Accueil de l’enfance (Βέιγην)
47

 πινπνίεζαλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

«δεχηεξεο επθαηξίαο» ζηελ παξνρή θξνληίδαο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηκεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία αθνξνχζαλ αλέξγνπο κε ρακειφ επαγγεικαηηθφ πξνθίι 

θαη πξνγελέζηεξε εκπεηξία ζηελ παξνρή αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Απνηέιεζκα ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ ππήξμε ηφζν ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ νκάδα 

ζηφρν φζν θαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Δπίζεο, ζηελ Ηζπαλία ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε DELOA
48

 πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο άλεξγσλ γπλαηθψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, αλαθχθισζε, 

θεπνπξηθή, ρεηξνηερλίεο, ζέαηξν θ.ι.π).  

Με ζηφρν ηφζν ηελ θαηάξηηζε αηφκσλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο θξνληίδαο φζν θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ, ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε The National Flexi- 

Work Partnership (Ηξιαλδία)
49

 ζρεδίαζε έλα πξφγξακκα πνπ απεπζπλφηαλ ζε 

λεψηεξνπο θαη ειηθησκέλνπο άληξεο θαη ζηφρεπε ζηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο 

                                                 
46 LU-3, φπσο αλαθέξεηαη ζην Εέεο-Μειηψλε, 2005 
47

 Bfr-27, φπσο αλαθέξεηαη ζην Εέεο-Μειηψλε, 2005 
48 ETG4- EXA- 008- EN DELOA (ES 188) θαη 

 www.europa.eu.int/comm/employment_social/equal/practical-examples/opport-miracle-galicial_en.cfm 
49 ETG4- EXA- 005- EN National Flexi-Work Partnership (IE-19) θαη 
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θξνληίδαο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ελψ πεξηιάκβαλε θαη πξαθηηθή άζθεζε 

ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο.  

ην πεδίν ηεο πηζηνπνίεζεο πξνγελέζηεξεο κάζεζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε FOGAflex (Λνπμεκβνχξγν)
50

 

αλέπηπμε έλα πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε άηνκα ηα νπνία ελδηαθέξνληαη λα 

επαλεληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξέρνληαο ππεξεζίεο θξνληίδαο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ αθνξνχζε ζε άηνκα πνπ δηέθνςαλ ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπο βίν εμαηηίαο νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, κε ζπλέπεηα λα έρνπλ 

εκπεηξία ζην ρψξν ηεο θξνληίδαο παηδηψλ θαη εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ζε εξγαδνκέλνπο 

θαη εξγαδνκέλεο πνπ εξγάδνληαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ θαη’ νίθνλ 

ππεξεζίεο, αιιά θαη ζε εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνινχληαη παξαλφκσο ή αηχπσο ζηνλ 

ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή είλαη ε παξέκβαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αλαγλσξηζκέλνπ 

επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο, ην νπνίν ζα 

ελζσκαησζεί ζην εζληθφ ζχλνιν ζπλαθψλ επαγγεικάησλ. Κπξίσο φζνλ αθνξά ζηνπο 

αδήισηνπο εξγαδνκέλνπο, ε απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο ζα 

νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία αζθαιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηελ πξνζέιθπζε 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα απαζρφιεζεο, αιιά θαη 

ζηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.     

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αληξψλ θαη ζηελ άξζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηνκέα παξνρψλ θξνληίδαο ε αλαπηπμηαθή 

ζχκπξαμε SOS- mx- Health & Care Sector Mainstreaming Laboratory
51

 (Γαλία)  

ζπλεξγαδφκελε κε κία ζρνιή θηλεκαηνγξάθνπ ζρεδίαζε κία ηειενπηηθή ζεηξά, ε 

νπνία παξνπζηάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηνλ ηνκέα γεξηαηξηθήο θξνληίδαο κε 

πξσηαγσληζηέο ηφζν άληξεο φζν θαη γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Δπηπιένλ, πινπνίεζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζπκβνχισλ απαζρφιεζεο κε ζηφρν ηελ 

παξνπζίαζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ν ηνκέαο θξνληίδαο αλαθνξηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ απαζρνινπκέλσλ (καθξνρξφληα απαζρφιεζε, 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο θ.ι.π). 
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Δπίζεο, ζηελ Πνξηνγαιία ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε VIVER
52

, ζε κία 

πξνζπάζεηα ηεο λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή αιιά θαη λα δηεπξχλεη ηνπο 

νξίδνληεο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηα ζηελά φξηα ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο, 

ελζαξξχλεη ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο απφ ειηθησκέλνπο άληξεο θαη 

γπλαίθεο ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο, λεπηαγσγεία θαη θνηλνηηθά θέληξα.  

εκαληηθή πηπρή ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνηειεί θαη ε 

πξνζθνξά επέιηθηεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θξνληίδαο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θαλφλεο πνπ ζα δηαθπιάζζνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο θξνληίδαο θαη δε ζα ζίγνπλ ηελ 

αζθάιεηά ηνπο ράξηλ ηεο επειημίαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο. ην πιαίζην απηφ ε 

αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε DONNA A DONNA (Ηηαιία)
53

 δεκηνχξγεζε έλα 

ζπλεηαηξηζηηθφ νξγαληζκφ ηνλ νπνίν ζηειερψλνπλ εξγαδφκελνη εηδηθεπκέλνη ζηνλ 

ηνκέα ηεο θξνληίδαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα εξγάδνληαη κε κε 

ηππηθφ θαη αθαλφληζην σξάξην κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε θπξίσο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηα ζνχπεξκαξθεη, ζηα πνιπθαηαζηήκαηα, ζηα λνζνθνκεία θαη αιινχ αιιά θαη ησλ 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ. 

Δπίζεο, ζηε Γαιιία ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε GEPETTO
54

 έρεη αλαπηχμεη έλα 

κνληέιν παξνρήο θξνληίδαο παηδηψλ κέρξη δεθαηξηψλ (13) εηψλ. Οη ππεξεζίεο 

πξνζθέξνληαη ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε ζην νηθείν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη 

θαιχπηνπλ αλάγθεο πνπ αδπλαηνχλ λα θαιπθηνχλ απφ ηηο ππάξρνπζεο δνκέο 

ζηήξημεο. 

ην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο επηζθαινχο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θξνληίδαο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ θαη, επνκέλσο, θαιχηεξσλ θαη 

πνηνηηθφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ψζηε λα απμεζεί ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα απηφ 

θαη λα ηθαλνπνηεζεί ε απμεκέλε δήηεζε ππεξεζηψλ θξνληίδαο, δεκηνπξγνχληαη 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε πξνγξάκκαηα ζηήξημεο γηα ηε 

δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα θξνληίδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε DELOA
55

 ηεο Ηζπαλίαο ε 

νπνία πξνσζεί ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη δεκηνπξγίαο δνκψλ ζηήξημεο, ζπλεξγαδφκελε ζηελά 
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κε ηνπο δήκνπο θαη ηηο ηνπηθέο ελψζεηο θαη αληιψληαο πφξνπο θαη απφ ην Leader 

Plus. 

ηε νπεδία ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε Stockholm Partnership for the 

Development of Social Economy
56

 πξνζθέξεη, ζην πιαίζην θαηάξηηζεο γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο, 

γλψζεηο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Παξάιιεια, βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο αλαθνξηθά κε ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο γεξκαληθήο αλαπηπμηαθήο 

ζχκπξαμεο  Gender Mainstreaming in the Information Society
57

 δεκηνπξγήζεθε έλα 

θέληξν εκεξήζηαο θξνληίδαο ζε έλα εκπνξηθφ θέληξν, ζην νπνίν ζηεγάδνληαη 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πνιπκέζσλ. Σν εγρείξεκα απηφ αλέιαβαλ 

γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, ζπληδηνθηήηξηεο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε, νη νπνίεο 

εξγάδνληαη ζηηο  αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή επέιηθησλ θαη 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο κίαο νηθνλνκηθά 

βηψζηκεο επηρείξεζεο.  

 

4) Πξαθηηθέο κε άμνλα ηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο 

 

ην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ κε ηηο επαγγεικαηηθέο επζχλεο 

θαη ππνρξεψζεηο ππάγνληαη, πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ ζηήξημεο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζε παηδηά, ειηθησκέλνπο θαη γεληθφηεξα εμαξηψκελα 

άηνκα, θαη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζε δηάθνξεο νηθηαθέο εξγαζίεο (πιχζηκν, 

θαζάξηζκα, ςψληα θ.ι.π), ζηελ ζπλνδεία παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ξαληεβνχ ζε γηαηξνχο, ζρνιείν θαη εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θ.ι.π. Δπίζεο, έκθαζε δίλεηαη θαη ζηε ιεηηνπξγία κέζσλ κεηαθνξάο 

γηα ηε ζχλδεζε πεξηνρψλ πνπ δελ εμππεξεηνχληαη απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα 

ζπγθνηλσληψλ. Ζ έιιεηςε ελφο δηθηχνπ επηθνηλσλίαο ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ 

θπξίσο ησλ επάισησλ νκάδσλ φπσο νη γπλαίθεο θαη νη ειηθησκέλνη, ηε κείσζε ηεο 
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αλάπηπμεο θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη, επηπιένλ, ηε δπζθνιία εχξεζεο εξγαζίαο 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε πεξηνρέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Με ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο κέζσ ηεο πξναγσγήο 

ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε DELOA (Ηζπαλία)
58

 αχμεζε 

ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ αγνξάδνληαο κηθξά ιεσθνξεία πνπ ζα 

εμππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα θέληξα 

θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκπξαμεο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη λα κεηαηξαπεί ην πηινηηθφ απηφ ζρέδην ζε κηθξή επηρείξεζε πνπ ζα εμππεξεηεί 

ην ζχλνιν ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

Ζ ηζπαληθή επίζεο αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε Tempora
59

 ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε 

ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο ζπγθνηλσληψλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ ππεξεζία 

ζπγθνηλσληψλ ηεο Βαξθειψλεο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζχκπξαμε επηδηψθεη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ελαξκφληζεο νηθνγελεηαθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ βίνπ, πξνζαξκφδνληαο ηα δξνκνιφγηα ησλ ιεσθνξείσλ ζηηο αλάγθεο 

ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ, ψζηε λα ππάξμεη ε ζχλδεζε κε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

βξίζθνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο κε νηθνγελεηαθέο 

επζχλεο (ζρνιεία, λνζνθνκεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο, θέληξα θξνληίδαο παηδηψλ θαη 

ειηθησκέλσλ θ.ι.π). Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο 

δνπλ νη πνιίηεο θαη βηνκεραληθψλ δσλψλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη. 

Ζ αλσηέξσ ζχκπξαμε, κεηά απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε εθαηφ (100) 

πεξίπνπ επηρεηξήζεηο, δηαπίζησζε φηη ε παξνρή νηθηαθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελαξκφληζε νηθνγέλεηαο- εξγαζίαο. Ζ εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ελζσκάησζε ζηηο πνιηηηθέο ελαξκφληζεο ππεξεζηψλ φπσο 

πιχζηκν, ςψληα, ζπληήξεζε θαη επηδηνξζψζεηο, θξνληίδα παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ, 

κεηαθνξά θ.ι.π πξνήιζε απφ δέθα (10) επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο 

γχξσ απφ ηε Βαξθειψλε. 

Ζ παξνρή νηθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ελαξκφληζεο, θαζψο 
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εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο 

ηνπο. Παξάιιεια, ε αχμεζε ζηε δήηεζε ππεξεζηψλ θξνληίδαο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

νινέλα θαη κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπκβάιιεη 

ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Δπεηδή, σζηφζν, νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα απηφ δελ 

εληάζζνληαη ζηελ ηππηθή αγνξά εξγαζίαο, νξγαλψλνληαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

θαηά ηε ιήμε ησλ νπνίσλ ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλν απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα νηθηαθνχο βνεζνχο απφ ηελ αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε 

Articulation of Life Times (Γαιιία)
60

 ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ θαη νη 

νπνίνη αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα φπσο ε ζπληήξεζε ηνπ ζπηηηνχ, ε αγνξά ηξνθήο θαη 

πξνεηνηκάζηαο γεπκάησλ θαη ε θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη παηδηψλ. 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ζχλδεζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επξχηεξσλ αλαγθψλ ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ, 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε VIVER
61

 επηθεληξψζεθε 

ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι: ηνπ δηαγελεαθνχ εκςπρσηή, 

αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ζα απνηειεί ε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ αλαγθψλ 

ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ, ησλ παηδηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ εμαξηψκελσλ αηφκσλ, 

θαηαξηίδνληαο ζρέδηα θαη αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε 

κείσζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ γεληψλ. 

 

 5) Πξαθηηθέο κε άμνλα ηελ ελαξκόληζε ηωλ ρξόλωλ δωήο θαη παξνρήο 

ππεξεζηώλ 

 

Ζ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπ εληάζζεηαη ζε έλα λέν 

πιαίζην πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηε κεηάβαζε ζε κία θνηλσλία ππεξεζηψλ κε 

απνηέιεζκα ηελ θάιπςε λέσλ αλαγθψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ 

ειαζηηθνπνίεζε ησλ σξαξίσλ εξγαζίαο φζν θαη κε ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ ηξφπσλ 

δσήο ησλ αλζξψπσλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν εληνπίδεηαη αζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηα 

σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ (ζρνιεία, λνζνθνκεία 

θ.ι.π) θαη ησλ λέσλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία έληαζεο 
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κεηαμχ δχν νκάδσλ: εθείλσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη εθείλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο. 

Απφ ηηο πην θαηλνηφκεο πξαθηηθέο γηα ηε ζηήξημε ηεο ελαξκφληζεο νηθνγέλεηαο 

θαη εξγαζίαο κέζσ ηεο ζχδεπμεο ρξφλσλ δσήο, εξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 

είλαη ηα ιεγφκελα ‘γξαθεία ρξφλνπ’ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν άιινηε ζην πιαίζην εηδηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ –φπσο ηζρχεη ζηελ Ηηαιία- θαη άιινηε ζην πιαίζην πξσηνπβνπιηψλ απφ 

δήκνπο θαη πεξηθέξεηεο. θνπφο ησλ γξαθείσλ απηψλ είλαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ζπγθνηλσληψλ, ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ψζηε λα 

αμηνπνηείηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ν ρξφλνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δε απηψλ πνπ 

είλαη γνλείο ή παξέρνπλ θξνληίδα ζε εμαξηψκελα άηνκα (ειηθησκέλνπο, άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο), αιιά θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ αηφκσλ πνπ επηδηψθνπλ ηνλ 

θαιχηεξν ζπλδπαζκφ πξνζσπηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη πξνζσπηθψλ γνχζησλ θαη 

επηινγψλ κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  

Γηα ηε εμαζθάιηζε κίαο θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηακεία 

one stop ζε δηάθνξεο γεηηνληέο ελφο κεγάινπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ ζην Παξίζη γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε γνλείο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, δηεπθνιχλνληαο ηνπο ζηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

θαη εμνηθνλνκψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ρξφλν γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γνλείο. ην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο Coordination des temps de vie dans les territories 

(Γαιιία)
62

, εθαξκφδνληαη επίζεο ε ιεηηνπξγία ζπλερνχο ιεσθνξεηαθήο γξακκήο ηελ 

πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ πνπ ζπλδέεη δηάθνξεο πεξηνρέο κε ην εκπνξηθφ θέληξν, ε 

νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη ν ζπλδπαζκφο 

ηνπο κε παξνρέο θχιαμεο παηδηψλ θαη δσξεάλ κεηαθίλεζε θαη ε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν πνπ απεπζχλνληαη ζε γνλείο, παηδηά θαη 

ειηθησκέλνπο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Ζ αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε Rennes –egalite des temps (Γαιιία)
63

 επηδηψθεη, 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ εηαηξεία αζηηθήο αλάπηπμεο, ηελ επηηξνπή γηα ηελ 

                                                 
62 FR-NAT-2001-1433, φπσο αλαθέξεηαη ζην Εέεο-Μειηψλε, 2005 
63 www.europa.eu.int/comm/employment_social/equal/practical-examples/opport-rennes_en.cfm  
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αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ ηεο Rennes, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, ην θέληξν πιεξνθφξεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη 

ην παλεπηζηήκην, λα θαηαπνιεκήζεη ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ εμαηηίαο ησλ αθαλφληζησλ 

σξαξίσλ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. Απηφ πξνσζείηαη κέζσ δηάθνξσλ ππεξεζηψλ φπσο 

ε παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηα εηθαζηηθά δξψκελα, ησλ νπνίσλ ε παξαθνινχζεζε 

δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο, ε χπαξμε ελαξκνληζκέλσλ 

δξνκνινγίσλ ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη ε ιεηηνπξγία one stop shops γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

ηελ Ηηαιία ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε Prato
64

 ζρεδίαζε έλα εξγαζηήξη ρξφλνπ 

κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ελαξκφληζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη 

ηεο εξγαζίαο. Σν εξγαζηήξη, ζην νπνίν θάζε πνιίηεο κπνξεί λα πξνζθχγεη γηα λα βξεη 

ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα πξνζεγγίζεη ην ρξφλν θαη ηε δηαρείξηζή ηνπ κέζα απφ κηα 

λέα νπηηθή θαη λα αλαδεηήζεη ζηήξημε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

ζρεηηθά κε ην ρξφλν, πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ ‘ελαξκνλίδνληαη κε ην ρξφλν’ ησλ 

πνιηηψλ. πγθεθξηκέλα, ην πξσί ιεηηνπξγνχλ ππεξεζίεο ζηήξημεο ειηθησκέλσλ θαη 

αλέξγσλ, ην απφγεπκα ππεξεζίεο θχιαμεο θαη θξνληίδαο παηδηψλ θαη ην βξάδπ 

δηεμάγνληαη ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εχξεζε λέσλ ιχζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

ελαξκφληζε ησλ νηθνγελεηθψλ κε ηηο εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο επίηεπμεο ηεο ελαξκφληζεο νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

επζπλψλ είλαη ε δέζκεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηθψλ αξρψλ, κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ) γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη 

κηα πην ηθαλνπνηεηηθή εμηζνξξφπεζε δσήο θαη εξγαζίαο.  

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε ηηαιηθή αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε Prato
65

 ζεψξεζε 

ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ησλ εξγνδνηψλ ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ γηα 

ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο 

εξγαζίαο –νηθνγέλεηαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ηδέα βαζίδεηαη ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία (time 

manager). ηα θαζήθνληα ηνπ ππάγνληαη ε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

                                                 
64 IT-G-TOS-010, φπσο αλαθέξεηαη ζην Εέεο-Μειηψλε, 2005 

 
65 φ.π. 
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κε ηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ γηα 

ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, κε ηε δηαζθάιηζε ηαρπδξνκηθψλ, ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ 

ππεξεζηψλ θ.ι.π.  

Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ ελψζεσλ είλαη αηζζεηή θαη ζην 

πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο The National Flexi- Work Partnership
66

 

(Ηξιαλδία). πγθεθξηκέλα ε πλνκνζπνλδία Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγνδνηψλ ηεο 

Ηξιαλδίαο (ΗΒΔC)
67

 ζπλέβαιε ζηε δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ εθαξκνγή 

λέσλ κνληέισλ επέιηθηεο εξγαζίαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζπλδπαζκφ νηθνγέλεηαο- 

εξγαζίαο. Παξαδείγκαηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε θαζηέξσζε ηεο «επέιηθηεο 

Παξαζθεπήο» ζε κία επηρείξεζε, ε έξεπλα γηα ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο επηπξφζζεησλ 

κέηξσλ φζνλ αθνξά ηηο εξγαδφκελεο πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, ε 

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο θ.ι.π. 

 

 

6) ηξαηεγηθέο θαη κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηωλ ζηεξενηύπωλ γηα ηνπο 

ξόινπο ηωλ δύν θύιωλ 
 

Δίλαη γεγνλφο φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επφδσζε ησλ αζθνχκελσλ 

πνιηηηθψλ ελαξκφληζεο εξγαζηαθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ είλαη ε πηνζέηεζε 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ ζηεξενηχπσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ. ην πιαίζην ηεο  Κ.Π 

Δqual έρνπλ αλαδεηρηεί κία ζεηξά απφ κέηξα φπσο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο, ζπλεληεχμεηο θαη δηάρπζε ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αληξψλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζε ‘κε παξαδνζηαθέο’ ζέζεηο εξγαζίαο, εθπνκπέο ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν), εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.ι.π, ηα νπνία 

ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφξξνπε θαηαλνκή κεηαμχ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εξγαζίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ άγρνπο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

ην πιαίζην ηεο πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο έρνπλ αλαιεθζεί 

πξσηνβνπιίεο απφ δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο φπσο ε Journey along cultures 

                                                 
66 φ.π. 
67 Βιέπε ζην www.worklifebalance.ie θαη ζην www.ibec.ie    

http://www.worklifebalance.ie/
http://www.ibec.ie/
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(Οιιαλδία)
68

, ζπληνληζηήο ηεο νπνίαο είλαη ην Τπνπξγείν Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, 

θαη ε Madrid, A city for reconciliation (Ηζπαλία)
69

.  

ηελ κελ πξψηε ζρεδηάζηεθε κία εθζηξαηεία κε ηίηιν «Οη άληξεο παίξλνπλ ην 

πξνβάδηζκα» κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ έλαξμε εζληθνχ 

δηαιφγνπ. Αξρηθά ππήξμε έλαο θαηαηγηζκφο δηαθεκίζεσλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ην 

ξαδηφθσλν πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο –ε 

νπνία απνηέιεζε ζεκαληηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη δηάρπζεο 

θαιψλ πξαθηηθψλ- talk shows, θ.α  κέζσ ησλ νπνίσλ παξνπζηάζηεθαλ, ζε πξψην 

επίπεδν, νη πην ζπλήζεηο δηθαηνινγίεο ησλ αληξψλ γηα ηελ απνθπγή ηεο αλάιεςεο 

επζπλψλ ζην πιαίζην ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη, ζε δεχηεξν επίπεδν, ηα πνιηηηζκηθά 

δηιήκκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη ηφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο. 

ην ίδην πλεχκα θηλήζεθε θαη ε εθζηξαηεία ηεο δεχηεξεο αλαπηπμηαθήο 

ζχκπξαμεο, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ζε εηδηθέο 

νκάδεο ζηφρνπο φπσο νη λένη, νη θνηηεηέο, ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, πξνζσπηθφ 

ηκεκάησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γπλαίθεο, κέζσ νξγάλσζεο δηαγσληζκνχ 

δηεγήκαηνο θαη θαζηέξσζεο δηάθνξσλ ινγφηππσλ πξνο ππνθίλεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Ζ ίδηα αλαπηπμηαθή ζχκπαμε (Madrid, A city for reconciliation) 

δηνξγάλσζε ζπλέδξηα γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν λα πεηζζνχλ νη άληξεο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ άκηζζε νηθηαθή εξγαζία. Δπίζεο, δηνξγαλψζεθε θακπάληα κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ νηθνγέλεηαο- εξγαζίαο. Απηφ επηηεχρζε θπξίσο κέζσ 

ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηε λνκνζεζία πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

ζπκθηιίσζε θαη γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ 

ελαξκφληζεο. 

Πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο ελαξκφληζεο ζηνρεχνπλ θαη νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηάρπζε ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αληξψλ πνπ αζρνινχληαη ζε ‘κε 

παξαδνζηαθέο’ ζέζεηο εξγαζίαο. Αμηφινγν, ζην πιαίζην απηφ, είλαη ην παξάδεηγκα ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζχκπξαμεο SOS mx- Health and Care Sector Mainstreaming 

Laboratory (Γαλία)
70

, νη δξάζεηο ηεο νπνίαο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε αληξψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Γηαπηζηψλνληαο ην έιιεηκκα πνπ ππάξρεη ζε ζεηηθά αληξηθά πξφηππα ζηνλ αλσηέξσ 

                                                 
68 NL-2001-EQG-0011, φπσο αλαθέξεηαη ζην Εέεο-Μειηψλε, 2005 
69 ES-ES00354, φπσο αλαθέξεηαη ζην Εέεο-Μειηψλε, 2005 
70 φ.π. 
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ηνκέα ε ελ ιφγσ αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε πξνρψξεζε ζε ζπλεληεχμεηο ησλ 

απαζρνινχκελσλ αληξψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζίαο, δίλνληαο έκθαζε ζηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Οη ζπλεληεχμεηο απηέο 

παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ ηχπν θαζψο θαη ζε ζρεηηθέο εθπνκπέο. Δπίζεο, δεκηνχξγεζε 

έλα ζψκα δεκφζησλ ζπδεηεηψλ, νη νπνίνη  πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

θξνληίδαο, κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζηνλ ηνκέα 

θξνληίδαο ζε ζρέζε κε ηε ζχλζεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ σο πξνο ην θχιν, ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο άληξεο εξγαδφκελνπο. 

Καηλνηφκν πξφγξακκα ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ζε δεκνηηθά θαη γπκλάζηα 

έρεη εθαξκφζεη ε αλαπηπμηαθή ζχκπξαμε Tempora
71

 ζηελ Ηζπαλία κε ζθνπφ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ζηεξενηχπσλ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία. Σν πξφγξακκα απηφ 

εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο σο κέζνδν θαηαλφεζεο ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ (καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία). Δηδηθφηεξα, απνηειείηαη απφ δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο φπσο ην ζπίηη (εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ θαζαξηζκνχ ηνπ 

ζπηηηνχ), ηελ θνπδίλα (πξνεηνηκαζία γεχκαηνο, ζπζηαηηθά θαη βαζηθέο έλλνηεο 

καγεηξηθήο θ.α.), ηελ έλδπζε (αγνξέο, θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ νη εηηθέηεο 

ησλ ξνχρσλ θ.α.), θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ γίλεηαη κία πξνζπάζεηα 

παξνπζίαζεο ησλ βαζηθψλ νηθηαθψλ θαζεθφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επηζηεκνληθά 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ (π.ρ. ζην κάζεκα γηα ην καγείξεκα δηδάζθεηαη παξάιιεια 

θαη ην κάζεκα ηεο ρεκείαο κε αθνξκή ηελ εμέηαζε ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ 

αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάκημε ησλ δηάθνξσλ ζπζηαηηθψλ). Βαζηθή 

ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ απνηειεί ε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ 

θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπππ ζθέςεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ θχιν. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο κε ακεηβφκελεο 

εξγαζίαο θαη ηεο αλάιεςεο, θαηά ζπλέπεηα, πεξηζζφηεξσλ θαζεθφλησλ ζην πιαίζην 

ηνπ ρψξνπ ηεο κε ακεηβφκελεο εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ αληξψλ. 

 

7) πκπεξάζκαηα 

Ζ πξνψζεζε ηεο ελαξκφληζεο νηθνγελεηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ βίνπ κέζσ 

θαιψλ πξαθηηθψλ, ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Equal θαη ζε επίπεδν 

πεξηπησζηαθψλ κειεηψλ (case studies) επηρεηξήζεσλ, αλαδεηθλχεη ηε ζπκβνιή ηνπο 

                                                 
71 φ.π. 
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ζηελ πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

θαζψο ηνπο παξέρνληαη δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ θαη επηινγέο 

επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνζσπηθέο 

επηινγέο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ε εθαξκνγή 

θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ ελαξκφληζε νδεγεί ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ απνπζηψλ, ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

γπλαηθψλ πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηελ άδεηα κεηξφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ επηρείξεζε- κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πξφζιεςεο θαη θαηάξηηζεο-. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε 

ηδηαίηεξε ζαθήλεηα ζηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν, απνδεηθλχεηαη φηη ζπληεινχλ ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Καη ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαθαίλεηαη φηη ε ελαξκφληζε 

ζπλδέεηαη κε ηε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη ηεο 

ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Δδψ, σζηφζν, ζην 

πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δνκψλ ζηήξημεο θαη παξνρήο θξνληίδαο θαη ζηελ δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ 

θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γηα ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο -κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία αζθαιέζηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ 

ζέζεσλ-, ζηελ ελαξκφληζε ησλ ρξφλσλ δσήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δίλαη εκθαλέο, επνκέλσο, φηη αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ δχν κνληέισλ –ηνπ αγγινζαμνληθνχ θαη ηνπ 

επξσπατθνχ- ε πξναγσγή ηεο ελαξκφληζε απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ πξαθηηθψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηδηαίηεξα επλντθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ζπγθξηλφκελα κε ηελ Διιάδα, ηα αλσηέξσ 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή θαιψλ πξαθηηθψλ ελαξκφληζεο, 

νδεγνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ελζσκάησζεο κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, θξαηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ κε 

ζηφρν ηελ ελεκέξσζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο έληαμεο ηεο ελαξκφληζεο σο βαζηθήο παξακέηξνπ γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο.     
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ελαξκφληζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο αηδέληαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δίλαη κέξνο ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

Έλσζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη κία απφ ηηο ζχγρξνλεο δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί κνριφ γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εξγαιείν ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Βξίζθεηαη, επνκέλσο, ε ελαξκφληζε ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ, ηδηαίηεξα ππφ ην 

πξίζκα ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο θαη ηεο επηδίσμεο ηεο Έλσζεο λα ζπλδπάζεη θαη 

λα εμηζνξξνπήζεη, ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ επξσπατθνχ κνληέινπ, ηνπο 

νηθνλνκηθνχο κε ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο, ψζηε παξάιιεια κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα λα δηαζθαιηζηεί θαη ε ζπλνρή ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο. 

ήκεξα ε έλλνηα ηεο ελαξκφληζεο δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά γπλαηθείν 

δήηεκα. ρεηίδεηαη κε ηελ ηζφξξνπε ζπκκεηνρή ηφζν ησλ αληξψλ φζν θαη ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ ακεηβφκελε θαη κε ακεηβφκελε εξγαζία. Με άιια ιφγηα αθνξά ζηελ 

πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ησλ επαγγεικαηηθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη πξνζσπηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δχν θχισλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ή ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. Με 

θηλεηήξην δχλακε ηελ αλάγθε ηεο κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

απαζρφιεζε, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο Έλσζεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη, 

παξάιιεια, λα εληζρπζνχλ ηα θνηλσληθναζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα ζην πιαίζην ηεο 

δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο, ε ελαξκφληζε γίλεηαη θεληξηθφο ζηφρνο ησλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ απαζρφιεζε. Σαπηφρξνλα, ελαξκνλίδεηαη κε ηηο λέεο 

ηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επειημία ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ζηελ 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Ζ ελαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο απνηειεί, επνκέλσο, 

βαζηθή παξάκεηξν ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ηζφηεηα, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ 

πξναγσγή ηεο ζε επηκέξνπο ζηφρν ηνπ ηέηαξηνπ ππιψλα ηεο Δπξσπατθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε (Δ..Α.), ν νπνίνο αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ απαζρφιεζε. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, αλαδεηθλχεη ηελ 

ελαξκφληζε ζε αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ θχινπ ζε φια ηα κέηξα θαη 

ηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο (gender mainstreaming).  

Ζ ελζσκάησζε ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ ζηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο θαηέζηεζε 

ζαθέο φηη γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο είλαη αλαγθαίεο νξηζκέλεο 
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πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ νπζηαζηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ 

αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ δχν θχισλ ζηελ ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ (λνηθνθπξηφ) θαη 

ηνπ δεκνζίνπ (αγνξά εξγαζίαο), θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο. 

Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε εθείλσλ ησλ κέηξσλ πνπ ζα άξεη ηηο αληζφηεηεο 

ζε ζρέζε κε ην κνίξαζκα ησλ επζπλψλ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, κέζσ ηεο δηεχξπλζεο 

ησλ πεδίσλ παξέκβαζεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε θνξνινγηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη γεληθφηεξα θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο. Σα δεηνχκελα, δειαδή, ζα πξέπεη λα είλαη, αξρηθά, ε θαηαλφεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ακεηβφκελεο θαη κε ακεηβφκελεο εξγαζίαο κέζα ζην ζπλνιηθφ 

πιαίζην νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο θαη, ελ ζπλερεία, ε 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηα γπλαηθεία πξφηππα 

ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρφιεζε, ζην πιαίζην ηφζν ηεο νξγάλσζεο ηεο θξνληίδαο θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξφλνηαο φζν θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο. 

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη απηφ πνπ επηρεηξείηαη ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελαξκφληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα 

ηελ απαζρφιεζε θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη  

ηεο ελίζρπζεο ησλ δνκψλ ζηήξημεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα κεηαβαιιφκελα πξφηππα 

ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

εμηζνξξφπεζε κεηαμχ επειημίαο θαη αζθάιεηαο θαη, επνκέλσο, λα πξναρζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα πςειήο πνηφηεηαο θαη φρη ρακεινχ εξγαζηαθνχ θφζηνπο.  

ηελ Διιάδα, ππφ ην θσο ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζπλδπαζκνχ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δσήο, παξαηεξείηαη ε χπαξμε δηάζπαξησλ κέηξσλ, ηα νπνία ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ 

ελίζρπζε ησλ δνκψλ ζηήξημεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαζψο θαη ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ ρξφλσλ εξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Δίλαη ζαθέο φηη δνκέο 

φπσο ην νινήκεξν ζρνιείν ή ην πξφγξακκα «βνήζεηα ζην ζπίηη», νη νπνίεο 

εληάζζνληαη ζην αλσηέξσ πιαίζην, ζπκβάιινπλ ζηελ ελαξκφληζε νηθνγελεηαθψλ θαη 

εξγαζηαθψλ επζπλψλ, αιιά δελ επαξθνχλ. Γεγνλφο είλαη φηη ρξεηάδεηαη ε δηαηχπσζε 

κίαο ζπζηεκαηηθήο θαη ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα ζπλδπάδεη φια εθείλα ηα 

κέηξα πνπ ζα αθνξνχλ θαη ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξνψζεζεο ηεο ελαξκφληζεο -

άδεηεο θαη δηαρείξηζε ρξφλνπ, σξάξηα θαηαζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, δνκέο ζηήξημεο, 



 81 

παξνρέο θαη επηδφκαηα- πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

νηθνλνκίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηηο άδεηεο, είλαη αλάγθε λα απνηεινχλ απφιπηα 

δηθαηψκαηα θαη φρη απιά κία δπλαηφηεηα, ε νπνία παξέρεηαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ 

ηνλ εξγνδφηε (φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζφρξνλεο κε ην κεησκέλν σξάξην 

άδεηαο κε απνδνρέο ζην ηδησηηθφ ηνκέα). Δπίζεο, νη άδεηεο ρξεηάδεηαη λα παξέρνληαη, 

αλαιφγσο κε ηε θχζε ηνπο, θαη ζηα δχν θχια (φπσο π.ρ. ε ελληάκελε άδεηα κε 

απνδνρέο, ε νπνία ρνξεγείηαη κφλν ζηηο εξγαδφκελεο ζην δεκφζην ηνκέα πνπ δελ 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ), κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο δηαίσληζεο ηεο 

αληίιεςεο φηη ε ελαξκφληζε απνηειεί απνθιεηζηηθά γπλαηθείν δήηεκα. Ηδηαίηεξα σο 

πξνο ηελ παξνρή  αδεηψλ γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, θαζψο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ κε ακεηβφκελσλ αδεηψλ -κε εμαίξεζε ηελ ελληάκελε άδεηα ησλ γπλαηθψλ θαη ην 

κεησκέλν σξάξην ζην δεκφζην ηνκέα, ην κεησκέλν σξάξην θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

ηζφρξνλεο πξνο απηφ άδεηαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ άδεηα παηξφηεηαο θαη ηελ άδεηα 

γηα επίζθεςε ζην ζρνιείν- είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα απνδεκίσζεο, 

έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θαζψο είλαη γλσζηφ, παξά ηελ 

έιιεηςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ αδεηψλ απηψλ, θαη δε θαηά 

θχιν, φηη νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ αδεηψλ απηψλ. 

Δηδηθφηεξα σο πξνο ηε γνληθή άδεηα, ε έιιεηςε απνδνρψλ θαηά ηε ρνξήγεζή ηεο 

επηηείλεηαη απφ ηελ έιιεηςε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, αιιά θαη απφ ην θφβν φηη, αλ 

ηειηθά ρνξεγεζεί, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ εξγαζίαο 

θαηά ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία. Αιιά θαη ζην πιαίζην ησλ ακεηβφκελσλ αδεηψλ, 

φπσο ε άδεηα κεηξφηεηαο, ππάξρεη αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ αληζνηήησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, εθφζνλ ζηελ πξάμε νη εξγνδφηεο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη πην δηζηαθηηθνί ζηε ρνξήγεζή ηεο, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία ζηε 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή επλντθψλ 

θνξνινγηθψλ κέηξσλ θαη ε επηδφηεζε επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαπιήξσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε άδεηα κεηξφηεηαο. 

εκαληηθφ ξφιν θαηέρεη θαη ε εηζαγσγή ηεο επειημίαο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαη 

ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. ην πιαίζην ησλ λέσλ εμειίμεσλ είλαη αλαγθαία ε 

ζέζπηζε κέηξσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ην ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δσήο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ή ηεο επέιηθηεο δηαρείξηζήο ηνπ, 

πηνζεηψληαο, πέξα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο βάξδηαο, ησλ ππεξσξηψλ θαη ηνπ επέιηθηνπ 
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σξαξίνπ, ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ φπσο νη αηνκηθνί 

ινγαξηαζκνί ρξφλνπ θαη ε ζπκπηεζκέλε εξγάζηκε εβδνκάδα. Παξάιιεια, ε 

πηνζέηεζε κέηξσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρεη  ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο εηήζηαο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο (Ν. 

2874/2000) ζα απνηειέζεη έλα αθφκε βήκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο εμηζνξξφπεζεο εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

επζπλψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζα ζπκβάιεη θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηηο επέιηθηεο κνξθέο 

απαζρφιεζεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα 

απνθεπρζεί, θαηά ζπλέπεηα, ν εγθισβηζκφο ηνπο ζε επηζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο, ε 

αθακςία κηζζψλ θαη ε αδπλακία επαγγεικαηηθήο αλέιημεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

επλνεζεί ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, θπξίσο ηεο γπλαηθείαο, ελψ παξάιιεια ζα 

θαηαπνιεκεζνχλ νη δηαθξίζεηο σο πξνο ην ξφιν θαη ηε ζέζε ησλ δχν θχισλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

Πεξαηηέξσ, ζην πιαίζην κηαο ζπλεθηηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο, είλαη 

αλαγθαία ε χπαξμε κέηξσλ πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο γηα 

ηα παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο/αξξψζηνπο ζε δεκφζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, 

λεπηαγσγεία θαη γεξνθνκεία αιιά θαη θαη’ νίθνλ. Σαπηφρξνλα, ε πξνζθπγή ζε 

ηδησηηθέο ππεξεζίεο παξνρήο θξνληίδαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζέζπηζε 

επλντθψλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα πξνσζεζεί έλαο 

δηεπξπκέλνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο νηθνγέλεηαο, ψζηε λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

κνξθέο θαη λα δηαζθαιηζηνχλ επαξθείο θνηλσληθέο παξνρέο γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, 

πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, νηθνγέλεηεο κε εμαξηψκελα άηνκα).  

ην επίπεδν ησλ πξαθηηθψλ αλαδεηθλχνληαη δχν κνληέια, ην επξσπατθφ θαη ην 

αγγινζαμνληθφ, κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε εθπιήξσζε ησλ ίδησλ ζηφρσλ: ηεο 

αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ αλαηγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηαθνξά έγγεηηαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη, φζνλ αθνξά ηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν, ζηελ 

εηζαγσγή επέιηθησλ κνξθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνζσπηθέο επηινγέο θαη λα ζπλδπαζηνχλ νη επαγγεικαηηθέο κε 

ηηο νηθνγελεηαθέο θαη γεληθφηεξα πξνζσπηθέο επζχλεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα 

βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. ην επίπεδν 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 
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δνκψλ ζηήξημεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ επειημίαο θαη αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ζηειερψλνπλ 

ηηο ππεξεζίεο απηέο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία πνηνηηθφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο σο 

εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη, ζπλαθφινπζα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κε φξνπο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Αλεμάξηεηα, σζηφζν, απφ ηηο δχν 

πξνζεγγίζεηο, θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ε ελαξκφληζε απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηδηαίηεξα επλντθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο κεηψλεηαη ην εξγαζηαθφ άγρνο 

κέζσ ηεο παξνρήο επηινγψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζπλδπαζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο κε 

ηελ επαγγεικαηηθή δσή, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηε κείσζε ησλ 

απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία θαη γεληθφηεξα ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

επηρείξεζε- κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξφζιεςεο θαη θαηάξηηζεο-. Σα 

αλσηέξσ απνηειέζκαηα θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εηζαγσγή αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ 

θαη ζην ρψξν ηεο Διιάδαο, θαζψο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ζην πιαίζην ηνπ 

νδεγνχ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηε ζπκθηιίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ κε ηηο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, κηθξά βήκαηα έρνπλ ζεκεησζεί σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο –κε βαζηθή κνξθή απηή ηνπ επέιηθηνπ σξαξίνπ σο 

πξνο ηελ πξνζέιεπζε θαη ηελ απνρψξεζε-. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ αδεηψλ 

παξέρεηαη θπξίσο ζε γπλαίθεο, ελψ ε ζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζε 

άηνκα ηεο νηθνγέλεηά ηνπο γίλεηαη κέζσ θάπνησλ εηδηθψλ παξνρψλ, νη νπνίεο 

απμάλνληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.  

πλεπψο, ππφ ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πεδίν ηεο ελαξκφληζεο νηθνγελεηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ 

βίνπ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ζε επίπεδν λνκνζεζίαο θαη πξαθηηθψλ, νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ ελαξκφληζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηφζν ηεο ελεξγνπνίεζεο ππαξρνπζψλ 

ξπζκίζεσλ (π.ρ. εηήζηα δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο) φζν θαη ηεο αληηκεηψπηζεο 

ειιείςεσλ θαη θελψλ (π.ρ. ξχζκηζε επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο). Δπίζεο, είλαη 

αλαγθαίν λα εμαζθαιηζηνχλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαξθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα σο πξνο ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ.  

Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ, παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, 

είλαη θαη ε χπαξμε εληαηηθνχ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ζηελ πξάμε, θαζψο 
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παξαηεξείηαη φηη αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ειιεληθή λνκνζεζία ππεξβαίλεη ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ (π.ρ. άδεηα κεηξφηεηαο), απηφ δελ είλαη 

ηθαλφ λα νδεγήζεη ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ε χπαξμε επλντθψλ 

θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζχζηεκα παξνρψλ θαη επηδνηήζεσλ 

θαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ελίζρπζε ησλ δνκψλ ζηήξημεο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηελ ελζσκάησζε πξαθηηθψλ 

ελαξκφληζεο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Λακβάλνληαο, επνκέλσο, ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νη πνιηηηθέο ηεο ελαξκφληζεο ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή 

δσή σο κέξνο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαξηψλ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ζα απνηειέζνπλ ζην κέιινλ ζεκαληηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο θαη βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ ελαξκφληζε, επνκέλσο, ζα 

εληζρχζεη κε ηε ζεηξά ηεο ηελ ‘ελαξκφληζε’ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

φξσλ κε ζηφρν ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία ηελ επξσπατθήο θνηλσλίαο.   
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