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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ
Σν Έξγν: «Ιζόηεηα ησλ Φύισλ ζην Δξγαηηθό Γπλακηθό: Η ζπκθηιίσζε
ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή/ηδησηηθή δσή ζηηο Διιεληθέο
Βηνκεραλίεο» πινπνηήζεθε απφ ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ)
(πληνληζηήο Φνξέαο), ζε ζπλεξγαζία κε ην Πάληεην Παλεπηζηήκην (Δξγαζηήξην
πνπδψλ Φχινπ), ηνλ χλδεζκν Βηνκεραληψλ Αηηηθήο-Πεηξαηά (ΒΑΠ) θαη ην Κέληξν
Αξηζηείαο Παλεπηζηεκίνπ Ηζιαλδίαο (EDDA) (δηκεξείο ζρέζεηο), κε ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

Αθαδεκατθή

Έξεπλα

ζηνπο

ηνκείο

πξνηεξαηφηεηαο

«Γηαθνξεηηθφηεηα, Αληζφηεηεο θαη Κνηλσληθή Δλζσκάησζε» ΥΜ ΔΟΥ πεξηφδνπ
2009-2014.
Κχξην ζηφρν ηνπ Έξγνπ απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ
ζηάζεσλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ θαη εξγνδνηψλ/-ηξηψλ ζε ζέκαηα ζπκθηιίσζεο
επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο δσήο θαη ε θαηαγξαθή πξνηάζεσλ
πνιηηηθήο γηα ηε δηεπθφιπλζή ηεο. Δηδηθφηεξα, ην Έξγν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
απνπζία ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο πνιηηηθέο γηα ηε βηνκεραλία, γεγνλφο πνπ
εληζρχεη ηηο έκθπιεο αληζφηεηεο, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία, επεδίσμε: α) λα αλαιχζεη θείκελα πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε
ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο/νηθνγελεηαθήο δσήο, θαη β) λα
δηεξεπλήζεη κέζσ εθπφλεζεο πξσηνγελνχο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο, θαζψο
θαη δεπηεξνγελνχο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο Υξήζεο Υξφλνπ
(ΔΛΣΑΣ),

ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ

ππνρξεψζεσλ πνπ πηνζεηνχλ νη εξγαδφκελεο, ηηο ζρεηηθέο ζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ/ηξηψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ζηηο βηνκεραλίεο ηνπο.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ πινπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο δξάζεηο:
 πιινγή, επηζθφπεζε θαη αλάιπζε θεηκέλσλ πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθήο, ηδησηηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο.
 Παξαγσγή αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ρξφλνπ,
ελζσκαηψλνληαο ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα,
κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
(ΔΛΣΑΣ).
 Γηεμαγσγή

πξσηνγελνχο

έξεπλαο

(πνηνηηθήο

θαη

πνζνηηθήο)

ζε

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηφζν γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή
βηνκεραλία φζν θαη εξγνδνηψλ/-ηξηψλ.
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 Αλάπηπμε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο γηα
ηε

βειηίσζε

ηεο

ζπκθηιίσζεο

ηεο

επαγγεικαηηθήο,

ηδησηηθήο

θαη

νηθνγελεηαθήο δσήο.
 Αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ
ησλ ειιεληθψλ βηνκεραληψλ θαη ησλ βηνκεραληψλ ηεο Ηζιαλδίαο κε ηε
ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αξηζηείαο EDDA.
 Πξνψζεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο αξηζηείαο ζην πεδίν ηεο Έξεπλαο γηα ην
Φχιν.
Απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα:
 Οιηζηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, κέζσ ηεο

ζπλδπαζηηθήο αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ.
 Καηαγξαθή πξνηάζεσλ πνιηηηθήο, νη νπνίεο απαληνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ

εξγαδνκέλσλ ζηηο Διιεληθέο Βηνκεραλίεο θαη ησλ εξγνδνηψλ/-ηξηψλ, βάζεη
ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή/ηδησηηθή δσή.
 Πξνψζεζε θαη πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο

επαγγεικαηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο δσήο.
 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε εξγνδνηψλ/-ηξηψλ θαη θνξέσλ γηα ηελ

αλάπηπμε πνιηηηθψλ ηζφηεηαο, κε έκθαζε ζηε ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθψλ
θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.
 Δλίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο,

θαζψο θαη εκπινπηηζκφο ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ζε ζέκαηα ζρεηηθά
κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ.

6

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη αλάιπζε ησλ
πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο
δσήο ζηε ρψξα καο θαη απνηειεί κέξνο ηνπ Έξγνπ «Ηζφηεηα Φχισλ ζην Δξγαηηθφ
Γπλακηθφ: πκθηιίσζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο/Ηδησηηθήο Εσήο», ην
νπνίν πινπνηείηαη απφ ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ) (ζπληνληζηήο
θνξέαο) ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην πνπδψλ Φχινπ ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνλ χλδεζκν Βηνκεραληψλ Αηηηθήο-Πεηξαηψο (ΒΑΠ) κε πφξνπο
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ.
Ζ κειέηε πεξηγξάθεη ηηο εμειίμεηο θαη ην ηζρχνλ πιαίζην πνιηηηθήο φζνλ αθνξά
ηα κέηξα ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο δσήο ζηε
ρψξα καο, ζπλδένληαο ηα κε ηηο αληίζηνηρεο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν,
ζπζρεηίδεη ην ειιεληθφ κνληέιν θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ζπκθηιίσζεο κε ηα
επηθξαηνχληα κνληέια ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ζεκεηψλεη ηηο επηζηεκνληθέο αλαθνξέο
θαη ζπδεηήζεηο γηα ην ζέκα απηφ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία,
εληνπίδεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα θελά ηφζν φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο φζν θαη ηελ έξεπλα
θαη θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Ζ νπηηθή ηνπ θχινπ δηαηξέρεη φιε ηε
ζπδήηεζε, ελψ ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ηδηαηηέξσο ζηηο επηπηψζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο θαη
γεληθφηεξα ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην εξγαζηαθφ ζηάηνπο ησλ γπλαηθψλ.
Ζ κειέηε δηαπηζηψλεη φηη παξά ηα πνηθίια θαη φλησο ζεκαληηθά κέηξα
ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο δσήο πνπ έρνπλ ιεθζεί ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νπζηαζηηθέο αληζφηεηεο παξακέλνπλ αλάκεζα ζηα δχν θχια
φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ απαζρφιεζήο ηνπο, ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ηνπο, ηελ
εξγαζηαθή ηνπο εμέιημε θαη ηηο ακνηβέο απφ ηελ εξγαζία. Απηφ απνδίδεηαη θπξίσο ζην
γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ δελ θαηφξζσζαλ, αθελφο, λα
αληηκεησπίζνπλ επαξθψο ην δήηεκα ηεο θξνληίδαο ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ θαη,
αθεηέξνπ, λα ζέζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ πην νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηελ νηθνγελεηαθή θξνληίδα θαη ζηηο επζχλεο ηνπ
λνηθνθπξηνχ.
ηηο

αδπλακίεο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

πνιηηηθψλ

θαη

κέηξσλ

ζπκθηιίσζεο

ζπγθαηαιέγνληαη: ε έιιεηςε κνξθψλ εξγαζηαθήο επειημίαο πνπ κπνξνχλ λα
επηιέγνπλ νη εξγαδφκελνη/-εο θξνληηζηέο/-ηξηεο, ν απνθιεηζκφο ή ε δπζθνιία
πξφζβαζεο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ ζε παξνρέο, ην πςειφ θφζηνο θαη
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νη αλεπάξθεηεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνηξέπνπλ ηνπο πνιίηεο
απφ ηε ρξήζε ηνπο, ε έιιεηςε ζπλεθηηθψλ θξίθσλ αλάκεζα ζηα κέηξα, ψζηε λα
αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη λα αιιεινεληζρχνληαη θαη νη αληζφηεηεο πνπ εκπεξηέρεη
ην ζχζηεκα θαη νη νπνίεο πξνθαινχλ έλα αίζζεκα άληζεο κεηαρείξηζεο αλάκεζα
ζηνπο/ζηηο εξγαδφκελνπο/-εο.
ζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο, παξφιν πνπ ζηε δηαηχπσζε ηνπο νη
πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο θαηά θαλφλα αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα ηα δχν θχια, ζηελ
πξάμε ε αμηνπνίεζε ηνπο γίλεηαη θαη‟ εμνρήλ απφ ηηο γπλαίθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη
πνιηηηθέο απηέο δελ θαηφξζσζαλ λα επεξεάζνπλ επαξθψο θαη άξα λα αιιάμνπλ
θαζνξηζηηθά ηηο παξαδνζηαθέο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο σο πξνο ηνλ ξφιν ησλ δπν
θχισλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εξγαζία. πγθεθξηκέλα, νη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο δελ
εκπεξηέρνπλ ξπζκίζεηο, κεραληζκνχο θαη θίλεηξα πνπ ζα ελίζρπαλ ηε κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηελ νηθνγελεηαθή θξνληίδα. Απηή ε έιιεηςε ζπκβάιιεη ζηελ
αλαπαξαγσγή ηεο άληζεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ θαη δε ησλ κεηέξσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη εμεγεί ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ ηηο αληζφηεηεο θχινπ ζηηο ακνηβέο θαη ηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε.
ε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξαηεξνχκε φηη ελψ ην
ζεζκηθφ πιαίζην βειηηψζεθε νξηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, νη θξαηηθνί πφξνη
πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά κε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ
θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Δίλαη επηχρεκα φηη ηελ
πεξίνδν απηή κπφξεζαλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, φπσο ην
Πξφγξακκα «Δλαξκφληζε Δξγαζηαθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο», πνπ θάιπςε ηηο
αλάγθεο (δσξεάλ) παξνρήο θξνληίδαο ζε παηδηά θαη λήπηα ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
νηθνγελεηψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα.
Απηφ βέβαηα πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ζνβαξά είλαη ε πξφζβαζε ζε
ηδησηηθέο ππεξεζίεο εληφο ή εθηφο νηθίαο. Σα νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα ππέζηεζαλ
ηεξάζηηα κείσζε θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηφξηζε ηε δπλαηφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ
λα αγνξάδνπλ ηδησηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο φπνπ νη δεκφζηεο δελ πθίζηαληαη ή δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νη νηθνγέλεηεο
ζέηνπλ. Σα αδηέμνδα θξνληίδαο έρνπλ ζίγνπξα νδεγήζεη πνιιά λνηθνθπξηά πνπ πξηλ
ηελ θξίζε αλήθαλ ζηηο κεζαίεο ηάμεηο θαη ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα ζπξξηθλψζεθε
αηζζεηά ζε νηθνγελεηαθέο ή αηνκηθέο απνθάζεηο πνπ απμάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ
γπλαηθψλ ζηε θξνληίδα ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ θαη ηελ νηθηαθή εξγαζία ζπλνιηθά.
Αιιά θαη κέζα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο παξαηεξνχληαη θαηλφκελα κε
αμηνπνίεζεο ησλ γνληθψλ αδεηψλ ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο απφιπζεο, ελψ ηελ πεξίνδν
απηή

παξαηεξήζεθαλ

επίζεο

απμεκέλα

θξνχζκαηα

θαηαζηξαηήγεζεο

ησλ
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δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ κεηέξσλ, φπσο θαηαγξάθνπλ νη αξκφδηεο δεκφζηεο
αξρέο.
ηνλ ηνκέα ηεο ηεθκεξίσζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ηα θελά πνπ
δηαπηζηψλνληαη

είλαη

κεγάια.

νηθνγελεηαθήο/πξνζσπηθήο

Σν

δσήο

πεδίν
δελ

ηεο

ζπκθηιίσζεο

απνηέιεζε

έλα

εξγαζηαθήο

πεδίν

θαη

εξεπλεηηθήο

πξνηεξαηφηεηαο ζηε ρψξα καο. Πνιχ ιίγεο είλαη νη πεξηπηψζεηο εξεπλψλ κε
πξσηεχνληα ζηφρν ην πεδίν απηφ θαη απηέο ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ρξεκαηνδνηήζεηο
θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, φπσο θαη ζε πνιιά άιια πεδία πνιηηηθήο, δελ
ππάξρνπλ κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίπησζεο ησλ πνιηηηθψλ εθηφο θαη πάιη, εάλ
απηέο ζπλδένληαη κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα φπνπ ηέηνηεο κειέηεο
απνηεινχλ πξνυπφζεζε. Δπηπιένλ, ε ζηαηηζηηθή ηεθκεξίσζε πνπ παξέρεηαη απφ ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο ζπρλά δελ είλαη πιήξεο, επαξθήο θαη αμηφπηζηε θαη δελ
επηηξέπεη λα εμαρζνχλ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα βνεζνχζαλ ηε δηακφξθσζε
ησλ πνιηηηθψλ.
Ζ κειέηε ηέινο πξνηείλεη εξεπλεηηθέο δξάζεηο ζε ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο
δηαπηζηψλεη αλάγθεο θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο θαη κεγαιχηεξεο εκβάζπλζεο θαη
εηζεγείηαη πνιηηηθέο θαη κέηξα πνπ ζεσξεί φηη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο
ζπκθηιίσζεο ηνλίδνληαο σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ηελ πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ
πξέπεη λα απνδνζεί ζην ζέκα. Σαπηφρξνλα ζεκεηψλεηαη ε ζεκαζία ηνπ επξχηεξνπ
νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη
θπξίσο ζηελ (ηζφηηκε θαηά θχιν) αμηνπνίεζή ηνπο.

9

ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε
ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο δσήο απνηεινχλ ην
Παθέην Δξγαζίαο 2 ηνπ Έξγνπ «Ηζφηεηα Φχισλ ην Δξγαηηθφ Γπλακηθφ: πκθηιίσζε
ηεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο/Ηδησηηθήο Εσήο».
θνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ζηελ
αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηε ζπκθηιίσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο δσήο. Σν Έξγν επηθεληξψλεηαη ζηηο
πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο
εμεηάδνληάο ηηο απφ ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ. Ηδηαηηέξσο εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο
θξίζεο ζηηο πνιηηηθέο απηέο, ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη, κέζσ
απηψλ, γεληθφηεξα ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην εξγαζηαθφ ζηάηνπο ησλ γπλαηθψλ.
Σν παθέην εξγαζίαο 2 αθνξά ζηελ θαηάζεζε κειέηεο πνπ έρεη σο ζηφρνπο:
 Σε ζπιινγή θαη επηζθφπεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε
ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή/ηδησηηθή δσή ζηελ
Διιάδα.
 Σελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ
νηθνγελεηαθή/ηδησηηθή δσή.
 Σελ εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα θαη έλα
παξάξηεκα:
ην Κεθάιαην 1 παξνπζηάδνληαη, κε βάζε ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία,
ηα δηάθνξα κνληέια ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο δσήο
κε ηα νπνία ζπγθξίλεηαη ην ειιεληθφ κνληέιν. Δμεηάδεηαη ηδηαηηέξσο πψο ην ειιεληθφ
κνληέιν ζπκπεξηθέξζεθε ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο.
ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ ηζρπνπζψλ πνιηηηθψλ
ζπκθηιίσζεο ζηελ Διιάδα θαη ησλ εμειίμεσλ θαη ηάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Οη
εμειίμεηο εληάζζνληαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ζπδήηεζεο θαη εμειίμεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
απαζρφιεζε, ηε ζπκθηιίσζε θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηηο δηεζλείο ηάζεηο θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο
ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γχξσ απφ ηα ζέκαηα απηά, φπσο έρνπλ θπξίσο δηακνξθσζεί
ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ.
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Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη ηα δηάθνξα κέηξα ζπκθηιίσζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ
(γνληθέο θαη ινηπέο άδεηεο θξνληίδαο, ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο
θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία,
πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζε επίπεδν επηρείξεζεο). Γηα θάζε έλα απφ ηα κέηξα,
πεξηγξάθεηαη ε ηζρχνπζα θαηάζηαζε, νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ηάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο
ηδηαηηέξσο ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο θαη ε λνκηθή βάζε ησλ ηζρπνπζψλ ξπζκίζεσλ.
Δμεηάδεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα άληιεζεο αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε
ρξήζε ηνπο, νη φπνηεο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπο, ν βαζκφο αμηνπνίεζήο ηνπο θαη
ηδηαηηέξσο ε θαηά θχιν αμηνπνίεζή ηνπο (φπνπ είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο), ε εθηηκνχκελε ή θαη κε έξεπλεο δηαπηζηνχκελε επίπησζε ησλ
πνιηηηθψλ ηδηαηηέξσο ζηηο γπλαίθεο θαη, ηέινο, ηα θελά θαη νη αδπλακίεο ηφζν ζε ζρέζε
κε ηηο πνιηηηθέο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή κε απηά ηα ζέκαηα έξεπλα. Έκθαζε
δίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, φπσο απηή κπνξεί λα δηαπηζησζεί κέζσ θπξίσο ησλ επίζεκσλ νξγάλσλ
ειέγρνπ ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο (εθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ηεο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο γηα ηελ Διιάδα).
Σέινο, εμεηάδεηαη θαηά πφζν νη ξπζκίζεηο δηαηεξνχλ έλαλ έκθπιν ραξαθηήξα,
απεπζπλφκελεο θπξίσο ζε γπλαίθεο θξνληίζηξηεο ή είλαη νπδέηεξεο σο πξνο ην θχιν
ή ελζαξξχλνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ θξνληηζηψλ ηφζν σο πξνο ηε
δηαηχπσζε φζν θαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο.
ην Κεθάιαην 3 γίλεηαη κηα γεληθή απνηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ
επηπηψζεσλ ηνπο ηδηαηηέξσο ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο. Δμεηάδνληαη ε επίπησζε ηεο
θξίζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ, θαζψο
θαη ζηηο πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο.
ην Κεθάιαην 4 εμεηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή
επηζθφπεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο ηφζν γηα
ηηο πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο φζν θαη γηα ηνπο ηνκείο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζεο.
ην Παξάξηεκα επεμεγνχληαη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειέηε θαη
παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε.
Σέινο, ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν παξαηίζεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή
επηζθφπεζε ζηα ζέκαηα ζπκθηιίσζεο, ε νπνία αθνξά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη
πεξηιακβάλεη, πέξαλ ησλ γλσζηψλ αλαθνξψλ, πιεξνθνξίεο εάλ ε ζπγθεθξηκέλε
βηβιηνγξαθηθή πεγή δηαηίζεηαη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε εληνπηζκνχ ηεο θαη ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
Χο πξνο ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηε κειέηε
ζεκεηψλνπκε ηα αθφινπζα:
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 ιεο νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηα δεδνκέλα φπσο απηά είραλ δηακνξθσζεί
ζην ηέινο ηνπ 2015.
 Χο πξνο ηελ νξνινγία, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα, απηή
αθνξά φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειέηε ή ζρεηίδνληαη κε ην
πεξηερφκελφ

ηεο.

ρξεζηκνπνηεζνχλ

πνπ

απηφ

επίζεκεο

ήηαλ

δηεζλείο

εθηθηφ,
ή

έγηλε

ειιεληθέο

πξνζπάζεηα
πεγέο

ή

λα

πεγέο

αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλψλ δηθηχσλ θαη νξγαληζκψλ.
 Χο πξνο ηε βηβιηνγξαθία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα, απηή αθνξά
ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο.
 Σέινο, σο πξνο ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, απηή αθνξά βηβιηνγξαθηθέο
πεγέο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα ρξφλσλ πνπ ζίγνπλ κε έλαλ άκεζν ή έκκεζν
ηξφπν ζέκαηα ζπκθηιίσζεο κε αλαθνξά ηελ Διιάδα. Οη πεγέο απηέο, νη
νπνίεο είλαη ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο, είηε αθνξνχλ κφλν ηε
Διιάδα, είηε είλαη κειέηεο κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη
ε Διιάδα.
Θεσξνχκε αθφκα ρξήζηκν, ζην εηζαγσγηθφ απηφ θείκελν, λα δηεπθξηλίζνπκε γηα
ηνλ/ηελ αλαγλψζηε/-ηξηα ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν «ζπκθηιίσζε» (ζπλήζσο ζηα
αγγιφθσλα θείκελα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «reconciliation» ή «balance»). Παξ‟ φιν
πνπ o φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε πνηθίια έγγξαθα
δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα λα ραξαθηεξίζεη ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ αληαπνθξίλνληαη
ζηελ θνηλσληθή απαίηεζε γηα επηθξάηεζε ελφο θαζεζηψηνο θξνληίδαο ην νπνίν
άκεζα ζηεξίδεη ην ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθήο, νηθνγελεηαθήο θαη ηδησηηθήο δσήο
(European Commission 2005, ηξαηεγάθε 2006), απνπζηάδεη έλαο επίζεκνο θαη
θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο.
Ο φξνο ζπκθηιίσζε δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία αιιά
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηε λνκνζεζία γηα ηελ θνηλσληθή
αζθάιηζε θαη ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο. Χζηφζν, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο
αλαγλψξηζε έγθαηξα φηη ζα έπξεπε ε ειιεληθή λνκνζεζία λα ελαξκνληζηεί κε ηελ
Κνηλνηηθή Αξρή, ε νπνία ζεσξνχζε ηε ζπκθηιίσζε σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο ηζφηεηαο
ησλ θχισλ θαη έγηλε θαηαλνεηφ φηη γηα ηε δσή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζα έπξεπε λα
ιεθζνχλ κέηξα πνπ λα απεπζχλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο γπλαίθεο θαη ιηγφηεξν ζηνπο
άλδξεο (Moussourou 2005, Koukoulis - Spiliotopoulou 2003, Moussourou and
Petroglou 2005).
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε «ζπκθηιίσζε» παξαπέκπεη ζηνλ
αξκνληθό ζπλδπαζκό ακεηβόκελεο θαη κε ακεηβόκελεο εξγαζίαο, φπνπ:
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 Ζ κε ακεηβφκελε εξγαζία ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ επζχλε θξνληίδαο
παηδηψλ θαη άιισλ εμαξηεκέλσλ κειψλ θαη επηηειείηαη θπξίσο απφ ηηο
γπλαίθεο, θαη
 Οη εξγαδφκελνη/-εο κε απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θξνληίδαο –πεξηζζφηεξν
γπλαίθεο απ‟ φ,ηη άλδξεο– αδπλαηνχλ λα ζπλδπάζνπλ επηηπρψο ηνπο δχν
ηνκείο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επεκεξίαο ηνπο θαη ηελ αλαπαξαγσγή
αληζνηήησλ θχινπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Σα πξνβιήκαηα «ζπκθηιίσζεο» πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελεο/-νη κε
απμεκέλεο

ππνρξεψζεηο

ζηε

ρψξα

καο

θαζηζηνχλ

αλαγθαία

αθελφο

ηελ

απνηίκεζε/αμηνιφγεζε, απφ κηα νιηζηηθή ζθνπηά, ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνιηηηθήο
θαη θαηεγνξηψλ κέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ απνθαινχκελε «πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο»,
αθεηέξνπ ηελ θξηηηθή επαλεμέηαζε φρη κφλν ηνπ κίγκαηνο αιιά θπξίσο ηεο ινγηθήο
ηφζν ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ φζν θαη ηνπ ζπλνιηθνχ κίγκαηνο. Ζ
απνηίκεζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηνλ φπνην επαλαζρεδηαζκφ θηινδνμεί λα ζέζεη
ηηο βάζεηο γηα κηα ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλε θαη ζπλεθηηθή πνιηηηθή.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΟΝΣΔΛΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ, ΜΟΝΣΔΛΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ:
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΡΙΗ

Αλακθηζβήηεηα ηε κεγαιχηεξε επηξξνή σο πξνο ηελ ηαμηλφκεζε ησλ
επξσπατθψλ θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ ζε δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα επεκεξίαο, παξά ηελ
θξηηηθή πνπ ηνπ αζθήζεθε, είρε ν Esping-Andersen, o νπνίνο κε βαζηθφ εξγαιείν
αλάιπζεο ην κείγκα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ζηελ επηινγή ησλ πνιηηηθψλ, θαηέηαμε ηα
θξάηε

ζε

ηξία

δηαθνξεηηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ

θαζεζηψηα

επεκεξίαο:

ην

θηιειεύζεξν, ην ζπληεξεηηθό-θνξπνξαηηζηηθό θαη ην ζνζηαιδεκνθξαηηθό
(Esping-Andersen 1990, 1999). Καη‟ απηφλ ηνλ ζεσξεηηθφ:
Σν θηιειεχζεξν πξφηππν ραξαθηεξίδεη ηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο. ηεξίδεηαη
θαη ζηεξίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο αγνξάο, πξνηείλνληαο πεξηνξηζκέλε θξαηηθή
παξέκβαζε θαη δείρλνληαο πξνηίκεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ θάιπςε
θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Δπηιέγεη έλαλ ζηελφ νξηζκφ γηα ηα δηθαηψκαηα ζε δεκφζηεο
παξνρέο, επηθεληξψλνληαο ζε ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα ηα νπνία απεπζχλνληαη ζηα
πην επάισηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ρξεζηκνπνηψληαο εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηε
ιήςε ηνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ
ηε θνξνινγία. Δπίζεο, παξέρεη ρακειέο βαζηθέο ζπληάμεηο θαη επηπξφζζεηε θάιπςε
κέζα απφ επαγγεικαηηθά ή ηδησηηθά πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο.
Σν ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θαζεζηψο είλαη ηαπηφζεκν κε ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο.
Σν ζχζηεκα απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ θαζνιηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν
απφ ηε θνξνινγία. Υαξαθηεξίδεηαη απφ γελλαηνδσξία σο πξνο ην επίπεδν ησλ
παξνρψλ ηνπ, ελψ δίλεη έκθαζε ζηελ ηζφηεηα. Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζπλδέεηαη κε
θαζνιηθά δηθαηψκαηα ζηηο παξνρέο, νη ζηνρεπκέλεο ζε εηδηθέο αλάγθεο θαη νκάδεο
παξνρέο δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, ελψ θαηαβάιιεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα
λα πεξηνξηζηεί ε εμάξηεζε ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο ιχζεηο ηεο αγνξάο.
Σν θνξπνξαηηζηηθφ θαζεζηψο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο ρψξεο θπξίσο ηεο
επεηξσηηθήο Δπξψπεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηάηκεζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ.
Βαζίδεηαη ζ' έλα αληαπνδνηηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην νπνίν
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο δηαηήξεζεο
ησλ δηαθνξψλ ζην θνηλσληθφ ζηάηνπο θαη ηηο παξνρέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ. Σαπηφρξνλα, ζεσξεί ηελ νηθνγέλεηα σο θχξην πάξνρν
θξνληίδαο θαη βαζηθά ππεχζπλε γηα ηελ επεκεξία ησλ κειψλ ηεο, ελψ είλαη
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πξνζαλαηνιηζκέλν ζην κνληέιν νηθνγέλεηαο ηνπ άλδξα-θνπβαιεηή. Οη δεκφζηεο
παξνρέο βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ
ραξαθηήξα, θαιχπηνληαο ηα θελά, φπνπ ε νηθνγέλεηα αδπλαηεί λα ην πξάμεη.
Μηα απφ ηηο βαζηθέο θξηηηθέο πνπ αζθήζεθε ζηελ ηππνινγία ηνπ EspingAndersen αθνξά ζηε δπζθνιία έληαμεο ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ ζε θάπνην απφ ηα
θαζεζηψηα επεκεξίαο πνπ πξνηείλεη. Ο Esping-Andersen (1999) ππνζηεξίδεη φηη νη
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο λφηηαο θαη επεηξσηηθήο Δπξψπεο δελ είλαη αξθεηά κεγάιεο γηα
λα αηηηνινγείηαη έλα μερσξηζηφ, κεζνγεηαθφ θαζεζηψο επεκεξίαο. Παξ‟ φια απηά,
άιινη ζεσξνχλ φηη ην θνηλσληθό κνληέιν ηεο Νόηηαο Δπξώπεο απνηειεί έλαλ
ηδηαίηεξν ηχπν ηαμηλφκεζεο ησλ θαζεζηψησλ επεκεξίαο. Αλαθέξεηαη θαη σο «ν
ηέηαξηνο θφζκνο ηνπ πξνλνηαθνχ θαπηηαιηζκνχ» επεηδή ζεσξείηαη σο κηα παξαιιαγή
ησλ

ζπληεξεηηθψλ

λνηηνεπξσπατθφ

θαζεζηψησλ

θνηλσληθφ

επεκεξίαο

κνληέιν

ηεο

επεηξσηηθήο

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

Δπξψπεο.

Σν

αλαιπηέο/-ηξηεο

σο

ππνιεηκκαηηθφ, δηφηη είλαη ειιεηκκαηηθφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή (πξνλνηαθήο)
πνιηηηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, ελψ είλαη ειιεηκκαηηθή θαη ε δηάζεζε πφξσλ
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (Ferrera 1996, Lewis 1992, O‟Connor
1993, Orloff 1993, Leibfried 1993, Esping-Andersen 1999, Karamessini 2007,
2008α).
Καηά

ηνπο/ηηο

ζπγγξαθείο

απηνχο/-έο,

ην

θνηλσληθφ

κνληέιν

ησλ

λνηηνεπξσπατθψλ θξαηψλ επηηξέπεη ηελ επηβίσζε ζηνηρείσλ ηεο παξαδνζηαθήο
νηθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ εθηεηακέλε παξνρή θξνληίδαο ζην πιαίζην ηεο
(επξχηεξεο) νηθνγέλεηαο. Ζ ηζρπξή νηθνγελεηαθή ινγηθή θαη ζηξαηεγηθή, ε εζηθή θαη
πξαθηηθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο
απνδπλακψλνπλ ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζε ζέκαηα θξνληίδαο θαη πξφλνηαο θαη ηελ
εκθαλίδνπλ ειιεηκκαηηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ απμεκέλε θξαηηθή ππνζηήξημε ζηα
ζνζηαιδεκνθξαηηθά θαζεζηψηα επεκεξίαο.
Οη θεκηλίζηξηεο θνηλσληνιφγνη επεδίσμαλ ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζχκθσλα
κε λέα θξηηήξηα, εληάζζνληαο ην θχιν ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ θαζεζηψησλ επεκεξίαο
αλάινγα κε ην ηζρχνλ νηθνγελεηαθφ κνληέιν θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ ζπκθηιηψλνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή (Walby 1994, Boje and Leira 2000, Hobson,
Lewis and Birte 2002, ηξαηεγάθε 2006). Σν νηθνγελεηαθφ κνληέιν απνηέιεζε ηε
βάζε γηα ηηο ηππνινγίεο ησλ έκθπισλ θξαηψλ. Σν πξφηππν νηθνγέλεηαο ηνπ άλδξαθνπβαιεηή/γπλαίθαο λνηθνθπξάο απνηέιεζε ην θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ησλ θξαηψλ γηα
ηε Lewis (1992), ε νπνία ηα θαηέηαμε ζε εθείλα κε δπλαηφ ην πξφηππν ηνπ
θνπβαιεηή–strong breadwinner, ζε εθείλα κε ηξνπνπνηεκέλν ην πξφηππν ηνπ
θνπβαιεηή-moderate breadwinner θαη ζε εθείλα κε αζζελέο ην πξφηππν ηνπ
θνπβαιεηή-weak breadwinner. Σα θξάηε κε δπλαηφ ην νηθνγελεηαθφ πξφηππν ηνπ
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άληξα-θνπβαιεηή ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε θξαηηθψλ ππεξεζηψλ παξνρήο
παηδηθήο θξνληίδαο θαη πξνσζνχλ ηε γπλαηθεία ζπκκεηνρή ζηε κεξηθή απαζρφιεζε.
Σα θξάηε κε ηξνπνπνηεκέλν ην νηθνγελεηαθφ πξφηππν ηνπ άλδξα θνπβαιεηή
αλαγλσξίδνπλ ηνλ δηπιφ ξφιν ησλ γπλαηθψλ σο ζπδχγσλ-κεηέξσλ θαη κηζζσηψλ κε
πιήξε απαζρφιεζε. Σέινο, ηα θξάηε κε αζζελέο νηθνγελεηαθφ πξφηππν ηνπ άλδξαθνπβαιεηή πξνσζνχλ ηελ νηθνγέλεηα δχν εξγαδφκελσλ-θνπβαιεηψλ, απμάλνληαο ηε
δεκφζηα παξνρή ππεξεζηψλ παηδηθήο θξνληίδαο. Ζ νπεδία θαη ε Γαλία αλήθνπλ
ζηα θξάηε κε αζζελέο κνληέιν άλδξα-θνπβαιεηή, ε Γαιιία ζε απηά κε
ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν άλδξα-θνπβαιεηή, ελψ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηξιαλδία θαη
ε Ν. Δπξψπε ζε απηά κε ηζρπξφ κνληέιν ηνπ άλδξα-θνπβαιεηή. ηελ ηειεπηαία
νκάδα αλήθεη θαη ε Διιάδα (Lewis 1992, Lewis 1993, Lewis 2002, Ostner 1994,
ηξαηεγάθε 2006).
Πην πξφζθαηα, ε Daly (2011) ππνζηήξημε φηη ε εμαηνκίθεπζε (individualization),
σο ν αληίζεηνο πφινο ηεο νηθνγελεηνπνίεζεο (familization), είλαη έλλνηεο πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ ζχγρξνλσλ
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θξαηψλ επεκεξίαο. Οη δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα
απνηππψζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο απηέο αθνξνχλ ην θαηά πφζν νη ρξήζηεο/-ηξηεο
αληηκεησπίδνληαη σο άηνκα ή σο κέιε νηθνγελεηψλ, ην θαηά πφζν ν πξνηηκψκελνο
ρψξνο θξνληίδαο είλαη εληφο ή εθηφο ηεο νηθνγέλεηαο, ηoλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη
ε νηθνγέλεηα σο ζεζκφο θαη σο ζρέζεηο ζπκβίσζεο θαη ηoλ ηξφπν πνπ
αληηκεησπίδεηαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ.
Ζ πξνζσπηθή απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ έλα πξφζζεην θξηηήξην γηα ηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ θνηλσληθψλ
πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ. Οη Bianchi, Casperand θαη Petola (1996) ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο
ηξεηο ηππνινγίεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ηνπ Esping-Andersen γηα λα εμεγήζνπλ ην
κέζν επίπεδν ηεο γπλαηθείαο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο θαη απαζρφιεζεο ζε δηάθνξεο
αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο. Καηέιεμαλ ζην φηη, ζηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά
θαζεζηψηα, νη γνληθέο άδεηεο κε απνδνρέο θαη ε δεκφζηα παξνρή παηδηθήο θξνληίδαο
εληζρχνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηέξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη σο εθ
ηνχηνπ

θαη

ηελ

νηθνλνκηθή

ηνπο

ζέζε

ζηελ

νηθνγέλεηα.

Σα

ζπληεξεηηθά-

θνξπνξαηηζηηθά θαζεζηψηα είλαη αθξηβψο ην αληίζεην, δειαδή απνζαξξχλνπλ ηηο
γπλαίθεο απφ ηελ εξγαζία ελψ, νη πνιηηηθέο ησλ θηιειεχζεξσλ θαζεζηψησλ είλαη
νπδέηεξεο σο πξνο ηε γπλαηθεία απαζρφιεζε.
Μηα άιιε ηαμηλφκεζε κε βάζε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ βαζίδεηαη ζηα θνηλσληθά
δηθαηψκαηα θαη δηαθξίλεη δχν πξφηππα θνηλσληθνχ θξάηνπο (Sainsbury 1996): ην
πξψην έρεη επίθεληξν ηνλ άληξα θνπβαιεηή θαη ην δεχηεξν ην άηνκν. Σα θξάηε πνπ
πξνσζνχλ ην πξφηππν ηνπ άληξα θνπβαιεηή εθαξκφδνπλ πνιηηηθή δηαθξίζεσλ,
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αλαγλσξίδνληαο

θνηλσληθά

δηθαηψκαηα

ζηνπο

εξγαδφκελνπο

αξρεγνχο

ηνπ

λνηθνθπξηνχ, πξνσζνχλ πνιηηηθέο ζηήξημεο ηεο αλδξηθήο απαζρφιεζεο, ην
κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ είλαη δηεπξπκέλν, ελψ ε παξνρή θξνληίδαο
ζεσξείηαη φηη απνηειεί άκηζζε, γπλαηθεία ππφζεζε θαη αθνξά ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ζην
πιαίζην ηνπ λνηθνθπξηνχ. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ην εμαηνκηθεπκέλν πξφηππν
θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε έλαλ ηφπν θαη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα
ηνπ πνιίηε, έρνπλ απηνδίθαηα θαη φια ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Οη πνιηηηθέο
απαζρφιεζεο πνπ πξνσζνχληαη ζηα θξάηε απηά απεπζχλνληαη θαη ζηα δχν θχια σο
ειεχζεξα άηνκα, ε παξνρή θξνληίδαο κεηαθέξεηαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα κέζσ
ηζρπξήο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ε θξνληίδα αλαγλσξίδεηαη σο ακεηβφκελε εξγαζία
(Sainsbury 1996, ηξαηεγάθε 2006).
Ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηηο κεζνγεηαθέο ρώξεο, ε Trifiletti (1999) αλαθέξεη φηη
ε Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα αληηκεησπίδνπλ ηα γπλαηθεία κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο θπξίσο ζηε βάζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ξφισλ θαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ
νηθηαθψλ θαζεθφλησλ. χκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο, ηα κεζνγεηαθά
θξάηε κνηάδνπλ κε ηα θαζεζηψηα πνπ πξνσζνχλ ην ζπληεξεηηθφ πξφηππν ηνπ άλδξα
θνπβαιεηή, δηφηη ηα πξφηππα ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ζπλδένληαη κε ην
κνληέιν νηθνγέλεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ άλδξα θνπβαιεηή θαη ηε γπλαίθα
θξνληίζηξηα, ελψ ε θνηλσληθή αζθάιηζε αληηκεησπίδεη ηε γπλαίθα θπξίσο σο ζχδπγν
θαη κεηέξα (Lewis and Ostner 1994, Esping-Andersen 1999, Trifiletti 1999,
ηξαηεγάθε 2006). Οη γπλαίθεο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ζπκκεηέρνπλ ζε
κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο γπλαίθεο πνπ δνπλ ζηα θξάηε ηεο
Βφξεηαο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο, ελψ ε ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο έρεη ρακειά πνζνζηά
γπλαηθείαο απαζρφιεζεο, πςειά πνζνζηά γπλαηθείαο αλεξγίαο θαη έληνλν ην ράζκα
θχινπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη κνξθέο εξγαζίαο. Οη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
ελεξγφ πιεζπζκφ κφλν γηα λα θαιχςνπλ νηθνλνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο αλάγθεο, ελψ
ε εξγαζία ηνπο σο πάξνρσλ θξνληίδαο ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη είλαη άκηζζε. Αλ θαη
ππάξρεη ηζρπξή λνκηθή πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο, ην γπλαηθείν εξγαηηθφ δπλακηθφ
δηαζπάηαη θαη απαζρνιείηαη θπξίσο ζε ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηελ αλεπίζεκε
εξγαζία σο απαζρνινχκελν ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζε αδήισηε εξγαζία ή
πξνζθέξεη ακηζζί θαη εζεινληηθά ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε
(Lopez and Pairo 2000, Mingione 2002). Ζ Πνξηνγαιία απνηειεί εμαίξεζε ζην
λνηηνεπξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν ιφγσ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ηεο γπλαηθείαο
ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαηαηάζζεηαη ζε έλα ελδηάκεζν ηχπν θξάηνπο
κεηαμχ κεζνγεηαθνχ θαη θηιειεχζεξνπ θαζεζηψηνο επεκεξίαο (Trifiletti 1999).
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 νη ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ζεσξνχληαλ
«νηθνγελεηνθεληξηθέο», επεηδή παξνπζίαδαλ κεησκέλε δεκφζηα παξνρή θξνληίδαο ζε
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παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ Ηηαιία, Διιάδα θαη Ηζπαλία ππήξμαλ νη
πην ηππηθέο πεξηπηψζεηο ρσξψλ πνπ αλέζεηαλ φιε ηε δηαρείξηζε ηεο θξνληίδαο ζηελ
νηθνγέλεηα. ‟απηέο ηηο ρψξεο ήηαλ θπξίαξρε ε αλεπίζεκε θξνληίδα, αλ θαη νη κνξθέο
ηεο επίζεκεο παηδηθήο θξνληίδαο βξίζθνληαλ ζε αλάπηπμε (Ferrera 1996). Πξάγκαηη,
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1990 θαη 2000, ζηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ
λφηνπ ζεκεηψλεηαη αιιαγή ζην κνληέιν θξνληίδαο, σο απνηέιεζκα αθελφο ηεο
ηαρχηαηεο αλφδνπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο γπλαηθψλ ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία, πνπ
δηαβξψλεη ην νηθνγελεηαθφ κνληέιν ηνπ άλδξα-θνπβαιεηή θαη ηεο γπλαίθαοθξνληίζηξηαο, αθεηέξνπ ηεο κεγάιεο επέθηαζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ
θξνληίδαο θπξίσο γηα ηα παηδηά 3-6 εηψλ ζηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία
– ε επέθηαζε ήηαλ πην πεξηνξηζκέλε θαη θαζπζηεξεκέλε ζηελ Διιάδα (Karamessini
2008a). Ζ θνηλσληθή θξνληίδα ειηθησκέλσλ ζε απηέο ηηο ρψξεο ήηαλ πξνλνηαθνχ
ραξαθηήξα κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νπφηε ε ξαγδαία αχμεζε ηεο
δήηεζεο θξνληίδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή ξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη
ηελ εθηεηακέλε γθξίδα νηθνλνκία νδήγεζαλ ζηε καδηθή πξφζιεςε κεηαλαζηξηψλ γηα
θαη‟ νίθνλ θξνληίδα απφ ηηο νηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα (Simonazzi 2008).
Χο απνηέιεζκα, πεξλάκε απφ έλα κνληέιν θξνληίδαο απφ ηελ νηθνγέλεηα ζε έλα
κνληέιν «θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο απφ κεηαλάζηξηα» (Betio θ.ά. 2006).
Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο Escobedo θαη Wall (2015), ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο
Δπξψπεο ην θαζεζηψο επεκεξίαο δελ κπνξεί πιένλ λα ζεσξείηαη σο ππνιεηκκαηηθφ
σο πξνο ηα κέηξα πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζπζηήκαηα γνληθψλ
αδεηψλ είλαη πην ζεζκνζεηεκέλα θαη γελλαηφδσξα απφ φηη ζηηο αγγιφθσλεο ρψξεο
θαη ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλα σο πξνο ην θχιν απφ φηη ζε ρψξεο πνπ πηνζεηνχλ έλα
κνληέιν πνπ έρεη σο επίθεληξν ηηο κεηέξεο. Δπίζεο, κεηαμχ 2004 θαη 2014, νη
ηέζζεξεηο λνηηνεπξσπατθέο ρψξεο –Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Ηηαιία θαη Διιάδα–
επέθηεηλαλ ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα παηδηά κέρξη 3 εηψλ θαη ηε
δηάξθεηα ησλ πιεξσκέλσλ αδεηψλ. Χζηφζν, παξά ηελ θνηλή ηάζε, πξνρψξεζαλ ζε
δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ην κνληέιν αδεηψλ, άιιεο πηνζεηψληαο ην
κνληέιν άδεηαο ελφο έηνπο πνπ πξνσζεί ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη άιιεο ην κνληέιν
επηινγήο κεηαμχ γξήγνξεο ή αξγφηεξεο επηζηξνθήο ησλ κεηέξσλ ζηελ εξγαζία.
Κιείλνληαο ηε ζπδήηεζε πεξί ηππνινγηψλ θαη κνληέισλ, ζεκεηψλνπκε φηη ζηελ
πξάμε νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηα θξάηε δελ ηαπηίδνληαη ζην ζχλνιν
ηνπο κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο επεκεξίαο. H πξαγκαηηθφηεηα ζε θάζε ρψξα
είλαη ζχλζεηε, εμειίζζεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ππεξεζληθνχο,
εζληθνχο θαη ηνπηθνχο παξάγνληεο θαη ζπγθπξίεο. Χζηφζν νη ηππνινγίεο παξακέλνπλ
ρξήζηκεο σο «ηδεαηέο» θαηεγνξνπνηήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Ηδηαηηέξσο ε ηππνινγία πνπ βαζίδεηαη ζην έξγν ηνπ Esping-Andersen καο βνεζά λα
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θαηαλνήζνπκε ηε δηαθνξεηηθή ινγηθή κε βάζε ηελ νπνία δηαξζξψλεηαη έλα θξάηνο
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηα κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ (Εακπαξινχθνπ 2014).
Αλαιπηέο φπσο ε Gormic (2015), ζε πξφζθαηε δεκνζίεπζή ηεο γηα ην ζέκα ησλ
γνληθψλ αδεηψλ, ζεσξεί ηελ ηππνινγία απηή ρξήζηκε αθφκα θαη κεηά ηελ εκπεηξία ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Διιάδα: Οηθνγέλεηα θαη θξάηνο πξφλνηαο – Αλαδεηψληαο κηα λέα ηζνξξνπία

Γηα ηελ Διιάδα, νη πνιηηηθέο πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο κεηά ηελ
κεηαπνιίηεπζε αληαλαθινχλ ην παξαδνζηαθφ κεζνγεηαθφ κνληέιν πνπ πεξηγξάθεθε
παξαπάλσ: κε νξζνινγηθή, άληζε θαη ζπρλά άδηθε θαηαλνκή ησλ παξνρψλ,
αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζεκαληηθά θελά ζην
θνηλσληθφ δίθηπ πξνζηαζίαο, θαηαθεξκαηηζκφο, εθιεθηηθή ππνζηήξημε θνηλσληθψλ
νκάδσλ (Matsaganis 2013). Σαπηφρξνλα, ην κνληέιν ήηαλ νηθνγελεηνθεληξηθφ,
δεδνκέλνπ φηη ε νηθνγέλεηα είρε ηε λνκηθή θαη εζηθή ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηα
εμαξηψκελα κέιε ηεο θαη ε νηθνγελεηαθή πνιηηηθή ήηαλ ππνηππψδεο. ζνλ αθνξά
ζπγθεθξηκέλα ηηο πνιηηηθέο θξνληίδαο, ην ειιεληθφ θνηλσληθφ θξάηνο δελ είρε
αλαπηχμεη κέρξη πξφζθαηα ηηο δηεπξπκέλεο εθείλεο ππεξεζίεο ππνθαηάζηαζεο
θξνληίδαο, πηνζεηψληαο αληίζεηα κία ινγηθή επηθνπξηθφηεηαο (ηαζηλνπνχινπ 1996).
Παξελέβαηλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ κφλν φηαλ δελ ππήξρε παηέξαο ή
γνλείο (νξθαλά) ή ζε πεξίπησζε θηψρεηαο (θησρά αλήιηθα), ελψ ηα νηθνγελεηαθά
επηδφκαηα ηέθλσλ ήηαλ πνιχ ρακειά. Οη γπλαίθεο έθεξαλ ην απνθιεηζηηθφ βάξνο ηεο
θξνληίδαο παηδηψλ, αλαπήξσλ θαη ειηθησκέλσλ (Symeonidou 1996). Ζ ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία ήηαλ πεξηνξηζκέλε, αιιά πνιχ κεγαιχηεξε απ‟ φηη
ζηαηηζηηθά θαηαγξάθνληαλ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο εκπινθήο ηνπο ζε δηάθνξεο κνξθέο
αδήισηεο εξγαζίαο θαη ζε άηππεο δξαζηεξηφηεηεο (Stratigaki, Vaiou 1994).
κσο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, θαη εηδηθά κεηά ην 1990, φζν κεγάισλε ε
απαίηεζε γηα πεξηζζφηεξεο θαη δηαθνξεηηθέο ζε είδνο παξνρέο θαη ππεξεζίεο ιφγσ
ησλ ζεκαληηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, ζεζκηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ απμαλφκελε έληαμε γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απμαλφκελε ζεκαζία ησλ
ζεκάησλ ίζεο κεηαρείξηζεο, κεγαιχηεξε ηζρχο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ,
ελαξκφληζε κε επξσπατθή λνκνζεζία, κείσζε γελλήζεσλ - ηφζν κεγάισλε ε πίεζε
γηα αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ έκθπισλ πξνηχπσλ (Σζνπθαιάο 1991, Μαινχηαο
1988, Οηθνλφκνπ θαη Μαινχηαο 1988, Γξάβαξεο 1993, Duncan 2000, Vaiou 1997)1.

1

Οη ζπγθεθξηκέλνη/-εο ζπγγξαθείο, ν/ε θαζέλαο/-κία κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν, πεξηγξάθνπλ θαη
εξκελεχνπλ ηηο αιιαγέο πνπ επηηειέζηεθαλ απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά αιιά ηδηαηηέξσο κεηά ην
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Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζρέζε θξάηνπο θαη νηθνγέλεηαο έρεη εμειηρζεί, κε
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, είηε ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο (επξχηεξεο) νηθνγέλεηαο κε
ακεηβφκελε θξνληίδα, είηε ηελ θάιπςε αλαγθψλ κέζσ επίζεκνπ θνξέα θξνληίδαο
(Σζνπθαιάο 1991, Μαινχηαο 1990, ηαζηλνπνχινπ 1996, ηαζηλνπνχινπ θαη
πκεσλίδνπ 2007). κσο ηα άηππα νηθνγελεηαθά δίθηπα ήηαλ θαη παξακέλνπλ αθφκα
θαη ζήκεξα εθηεηακέλα θαη άξα ην κνληέιν θξνληίδαο παξακέλεη νηθνγελεηνθεληξηθφ
(Davaki 2006, Katrougalos and Lazaridis 2008, Karamessini 2010a). Δπίζεο, παξά
ηε ζηαδηαθή δηάβξσζε ηνπ ηζρπξνχ νηθνγελεηαθνχ κνληέινπ ηνπ «άλδξα-πξνζηάηε
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ», ε ππξεληθή κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο παξακέλεη ζην επίθεληξν
ησλ παξνρψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα λέα
νηθνγελεηαθά πξφηππα, φπσο είλαη νη νηθνγέλεηεο κε κφλεο κεηέξεο (Davaki 2006).
ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, ηε δεθαεηία πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 2008, νη
Διιελίδεο αλ θαη παξέκελαλ επηθνξηηζκέλεο κε ηε θξνληίδα νηθείσλ πξνζψπσλ,
επέιεγαλ λα αγνξάδνπλ ηδησηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο, φηαλ ην επίπεδν ηνπ
εηζνδήκαηφο ηνπο ήηαλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ. Ζ καδηθή παξνπζία κεηαλαζηξηψλ απφ
ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο θαη απφ άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ απνηέιεζε ηελ
θχξηα πεγή θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο θαη εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ γηα ηηο
Διιελίδεο (Vaiou 1997, Lyberaki 2008, 2011a). Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο αλεπίζεκεο
εξγαζίαο ησλ αιινδαπψλ γπλαηθψλ κε ρακεινχο κηζζνχο έγηλε έηζη ε ηδησηηθή ιχζε
γηα ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά λνηθνθπξηά ηεο κεζαίαο ηάμεο, ηδίσο γηα ηε θξνληίδα
ειηθησκέλσλ θαη άιιεο νηθηαθέο ππεξεζίεο (θαζαξηφηεηα, θ.ιπ..).
Ζ θξίζε επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο λα ιεηηνπξγήζεη σο
θνξέαο πξνζηαζίαο ησλ κειψλ ηεο. Με ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηε κείσζε
ησλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ ζπληάμεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο άιισλ πεγψλ
εηζνδήκαηνο (π.ρ. ελνίθηα), ε νηθνγέλεηα κε φιν θαη κεγαιχηεξε δπζθνιία κπνξεί λα
πξνζθέξεη ην δίθηπ αζθάιεηαο πνπ παξαδνζηαθά πξνζέθεξε θαη λα απνξξνθήζεη
πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ε θξίζε δεκηνχξγεζε.
Πψο φκσο ην θξάηνο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχζε κε ζνβαξά θελά θαη αδπλακίεο
ζπκπεξηθέξζεθε σο ν θνξέαο πξνζηαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ κειψλ ηεο ζηα
ρξφληα ηεο θξίζεο; ε πνην βαζκφ κπφξεζε λα θαιχςεη ηνλ δξακαηηθά απμαλφκελν
αξηζκφ ησλ αλέξγσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηεο
θηψρεηαο; Ση έγηλε κε ηηο πνιηηηθέο θξνληίδαο; Φαίλεηαη φηη ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ ην
θξάηνο βξέζεθε ζε αδηέμνδν εθφζνλ, φρη κφλν νη πφξνη ηνπ ζηέλεςαλ ζεκαληηθά,
αιιά θαη νη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ εθάξκνζε νδήγεζαλ ζε έλα απμαλφκελν
πνζνζηφ αηφκσλ εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζε θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο
1990 ζηα ηζρχνληα κνληέια νηθνγέλεηαο θαη ζηηο πξνλνηαθέο πνιηηηθέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επέθηαζε
ησλ ζηφρσλ θαη δηθαηνχρσλ ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ θαη σθειεηψλ.
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αδπλακίαο ή εμαζιίσζεο, ελψ ν βαζηθφο εηαίξνο ηνπ θξάηνπο, δειαδή ε νηθνγέλεηα,
βξέζεθε ζε αδπλακία λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ξφιν ηεο. Οη πνιηηηθέο θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο πνπ αθνινπζήζεθαλ βαζίζηεθαλ ζε έλαλ ζπλδπαζκφ επηινγψλ πνπ
πεξηειάκβαλαλ

κείσζε

ησλ

δαπαλψλ

(π.ρ.

κείσζε

ζπληάμεσλ,

αχμεζε

ζπληαμηνδνηηθψλ νξίσλ ειηθίαο, θαηάξγεζε θνξνινγηθψλ εθπηψζεσλ παηδηψλ),
κέηξα εμνξζνινγηζκνχ (π.ρ. πεξηνξηζκφο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, πεξηνξηζκφο
αληζνηήησλ ζην ζχζηεκα ζπληάμεσλ, εμνξζνινγηζκφο ζπζηήκαηνο ησλ κε
αληαπνδνηηθψλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ), επέθηαζε ειηθηψλ ρνξήγεζεο ηνπ
επηδφκαηνο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη πηνζέηεζε κέηξσλ βνήζεηαο έθηαθηεο
αλάγθεο (ζηέγε, ζίηηζε, έλδπζε). κσο ηα θελά εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ
ζεκαληηθά θαη νη αλάγθεο έληνλεο. Μεηά απφ κία πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο αθξαίαο θηψρεηαο κε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ην 2015, αλακέλεηαη ζχληνκα – φπσο έρεη
εμαγγειζεί – ε θαζηέξσζε ελφο θαζνιηθνχ εγγπεκέλνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο.
ηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο, φπσο ζα δνχκε πην αλαιπηηθά ζην επφκελν
θεθάιαην, αιιά θαη ζην θεθάιαην 3, νη ηζρχνπζεο πξηλ ηελ θξίζε πνιηηηθέο (άδεηεο γηα
ηε θξνληίδα παηδηψλ θαη άιισλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί,
πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ππεξεζίεο θξνληίδαο
ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία) θαηφξζσζαλ ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ λα
«επηβηψζνπλ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Απηφ θξίλνπκε φηη έγηλε γηαηί ζεσξήζεθαλ
πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηνπ πιεηηφκελνπ απφ ηελ θξίζε πιεζπζκνχ θαη
ηδηαηηέξσο ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ, γηαηί ππήξρε επξχηαηε θνηλσληθή ππνζηήξημε
ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, αιιά θαη γηαηί θάιππηαλ κε ππνζηεξηθηηθά κέηξα ηελ
νπζηαζηηθή αλάγθε απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ. Δηδηθά νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο
ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ απ‟
φηη νη άιισλ ηχπσλ νηθνγέλεηεο (Κηθίιηαο, Ζ. Παπαιηνχ, Ο. & Φαγαδάθε Δ. 2007: 34).
Δμ άιινπ νη πφξνη ηεο ΔΔ δηεπθφιπλαλ ζε έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πινπνίεζε ησλ
πνιηηηθψλ απηψλ. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ
γηα δσξεάλ ζπκκεηνρή παηδηψλ νηθνγελεηψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα ζε πξνγξάκκαηα
θξνληίδαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί αθφκα φηη ζηε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηθψλ θξνληίδαο
γηα ηα παηδηά βνήζεζε θαη ε απφηνκε κείσζε ησλ γελλήζεσλ ηα ρξφληα ηεο θξίζεο2,
ε κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ λέσλ αλζξψπσλ3 θαζψο θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο
2

Ο δείθηεο γνληκφηεηαο (π.ρ. αξηζκφο παηδηψλ αλά γπλαίθα αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο) κεηψζεθε απφ ην
1,50 ην 2009 ζην 1,29 ην 2013 (ΔΛΣΑΣ). ε απφιπηνπο αξηζκνχο, νη γελλήζεηο ζηελ Διιάδα, θαηά ην
2014, αλήιζαλ ζε 92.148 (47.383 αγφξηα θαη 44.765 θνξίηζηα), παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2,1% ζε
ζρέζε κε ην 2013, πνπ είραλ αλέιζεη ζε 94.134 (48.430 αγφξηα θαη 45.704 θνξίηζηα) (ΔΛΣΑΣ, Γειηίνπ
Σχπνπ 30.9.15).
3
H εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε απμήζεθε απφ 43,044 άηνκα ην 2008 ζηηο 117,094 άηνκα ην 2013 απφ ηα
νπνία πεξίπνπ 70,000 άηνκα ήηαλ ειηθίαο 20-40 ρξφλσλ (ΔΛΣΑΣ).
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αλεξγίαο4 πνπ ζήκαηλαλ φηη ν αξηζκφο ησλ δπλεηηθά δηθαηνχρσλ πεξηνξίζηεθε
απνθνξηίδνληαο έηζη ην ζχζηεκα. Εεηνχκελν βέβαηα απνηειεί φρη κφλν ε ζπλέρηζε
αιιά θαη ε βειηίσζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. Σν ζέκα είλαη θαηά πφζν είλαη απηφ εθηθηφ
φζν ζπλερίδνληαη ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ε χθεζε, πνπ νδεγεί ζηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ
θξάηνπο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ ηηο πνιηηηθέο απηέο.

4

Ζ γπλαηθεία αλεξγία απμήζεθε απφ 12,9% ην 2007 ζην 30,2% ην 2014 (Eurostat, StatisticsExplained).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΤΜΦΙΛΙΧΗ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ
ΔΛΛΑΓΑ: ΙΥΤΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΣΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ
ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδεηαη ην επξσπατθφ πιαίζην πνιηηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε
ζπκθηιίσζε, αλαθέξνληαη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θξάηε-κέιε, δηαηππψλεηαη
ην πιαίζην ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο θαη πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη
ηζρχνπζεο πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη νη πξαθηηθέο πνπ
εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο.

2.1 Σν επξσπατθφ πιαίζην: Οη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
Ζ ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ εκθαλίζηεθε
γηα πξψηε θνξά ζηελ ΔΔ σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ
κε ην ηξίην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα γηα ηελ Ηζφηεηα Δπθαηξηψλ Γπλαηθψλ θαη
Αλδξψλ (1991-1995) ελψ, ην 1992, ε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε Φχιαμε ησλ
Παηδηψλ (92/241/ΔΟΚ) απνηέιεζε ηελ πξψηε θνηλνηηθή πξάμε πνπ θαζηέξσζε ηελ
«επέθηαζε» ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΔ απφ ηνλ (δεκφζην) ρψξν ηεο αγνξάο εξγαζίαο
ζηνλ (ηδησηηθφ) ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο (ηξαηεγάθε 2008). Αληίζεηα κε ην πξψην θαη
ην δεχηεξν Μεζνπξφζεζκν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Ηζφηεηα Δπθαηξηψλ – 19821985 θαη 1986-1990 αληίζηνηρα – πνπ πξνσζνχζαλ ην κνίξαζκα ησλ νηθνγελεηαθψλ
επζπλψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ
εξγαζία, ε λέα αληίιεςε πεξί ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ απνζησπνχζε ηελ ππφξξεηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ππνλννχζε φηη ε ππνβνήζεζε ησλ γπλαηθψλ λα ηα
θαηαθέξνπλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αληαπνθξηλφηαλ ζην ζπκθέξνλ ηνπο θαη
δπλεηηθά ζε εθείλν ησλ αλδξψλ (Stratigaki 2004). Απηή ήηαλ ε πξψηε ελλνηνινγηθή
κεηαηφπηζε πνπ αξρηθά νδήγεζε ζηελ απνζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηεο «ζπκθηιίσζεο»
απφ ηνλ ζηφρν ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηειηθά ζηνλ εγθισβηζκφ ηεο ζηελ
ππεξεζία ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ απαζρφιεζε (φ.π.).
Ζ ΔΔ ήδε απφ ηελ ηδξπηηθή ηεο πξάμε ην 1957, πεξηέιαβε πξσηνβνπιίεο γηα
ηελ ίζε ακνηβή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο κηα δέζκεπζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ίζσλ
επθαηξηψλ. Μηα ζεηξά απφ Οδεγίεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη
πιεζαίλνπλ ζε αξηζκφ θαη εμεηδίθεπζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαθέξνληαη ζην ζέκα
ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε, ηεο ίζεο
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κεηαρείξηζήο ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ
εξγαζηαθνχ ηνπο ζηάηνπο.5 ε φιεο ηηο αλσηέξσ Οδεγίεο κε έλαλ πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν ξεηφ ηξφπν ηνλίδεηαη ε αλάγθε ή θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα κέηξα πνιηηηθψλ
ζπκθηιίσζεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ.
Παξάιιεια, έλαο αξηζκφο αλαθνηλψζεσλ θαη ζπζηάζεσλ ηεο ΔΔ πξνηείλνπλ
ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε
ζηήξημε ηεο ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ζπλδένπλ ηα
ζέκαηα ζπκθηιίσζεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο επέλδπζεο ζηα παηδηά.
Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε, πνπ ζεζκνζεηείηαη ην 1997 κε
ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ελζσκαηψλεη ηελ πνιηηηθή ηζφηεηαο επθαηξηψλ κεηαμχ
γπλαηθψλ θαη αλδξψλ σο βαζηθφ ππιψλα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ
γπλαηθείνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο σο αληηζηάζκηζκα ζηελ πξνβιεπφκελε κείσζε
ηνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο ειηθίαο ιφγσ δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο (Καξακεζίλε
2011). Οη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο άμνλεο απηνχ ηνπ ππιψλα
θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο γνληθέο θαη άιιεο άδεηεο, ηελ πξνψζεζε ηεο κεξηθήο
απαζρφιεζεο θαη επέιηθησλ σξαξίσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ επέθηαζε πνηνηηθψλ
ππεξεζηψλ θξνληίδαο γηα ηα παηδηά θαη άιια εμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Σν 2000, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο, γηα λα ελεξγνπνηήζεη
πεξηζζφηεξν ηηο ρψξεο κέιε, έζεζε σο ζηφρν ην γπλαηθείν πνζνζηφ απαζρφιεζεο
λα θηάζεη ην 60% κέρξη ην 2010, ελψ ε ζεκεξηλή Δπξσπατθή ηξαηεγηθή «Δπξψπε
2020» έρεη ζέζεη σο ζηφρν ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαη γηα ηα δχν θχια λα έρεη
θηάζεη ην 75% κέρξη ην 2020 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2010).
ζνλ αθνξά ηηο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ζηφρν ηεο ζπκθηιίσζεο πνιηηηθέο
πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο
άδεηεο κεηξφηεηαο, ηηο γνληθέο άδεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ.
α. Άδεηα Μεηξφηεηαο: To 1992 ε E.E. εμέδσζε Οδεγία (92/85/CEE) κε ηελ
νπνία θαζηεξψλεηαη άδεηα κεηξφηεηαο 14 εβδνκάδσλ θαη άιια κέηξα
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ εξγαδνκέλσλ θαη απηψλ
πνπ επηζηξέθνπλ ζηε δνπιεηά κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Σνλ Οθηψβξην
ηνπ 2008 ε ΔΔ αλαθνίλσζε ηελ πξφηαζή ηεο λα βειηηψζεη ηελ άδεηα
κεηξφηεηαο απφ 14 ζε 18 εβδνκάδεο κε απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζην
100% ηνπ κηζζνχ, αλαπξνζαξκφδνληαο ηελ Οδεγία ηνπ 1992. Σνλ
5

Μηα ρξήζηκε θαηαγξαθή Οδεγηψλ, πζηάζεσλ, Αλαθνηλψζεσλ θαη ινηπψλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ΔΔ ζε
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίζε κεηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ θαη ηε κεξηθή
απαζρφιεζε, ηε καθξνρξφληα θξνληίδα, ηηο ζηξαηεγηθέο ηζφηεηαο, ηηο γνληθέο άδεηεο, ηελ επέλδπζε ζηα
παηδηά θαη άιια παξεκθεξή ζέκαηα πεξηιακβάλεηαη ζην COFACE (2015). Δπίζεο ηα δηαζέζηκα ζήκεξα
εξγαιεία ηεο ΔΔ (Οδεγίεο, πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεραληζκνί πξνψζεζεο ηεο ζπκθηιίσζεο)
πεξηιακβάλνληαη ζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν ηεο ηξέρνπζαο αλνηθηήο (θαηά ηνλ ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο
παξνχζαο Έθζεζεο) δηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/1511_roadmap_reconciliation_en.htm
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Οθηψβξην ηνπ 2010 ην Δπξσθνηλνβνχιην απνθάζηζε ηελ πεξαηηέξσ
βειηίσζε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο ζε 20 εβδνκάδεο θαη ηελ θαζηέξσζε,
επηπξφζζεηα, 15 εκεξψλ ακεηβφκελεο άδεηαο παηξφηεηαο. κσο ζηελ
απφθαζε απηή ππήξμε αληίδξαζε απφ κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ
επηθαινχκελα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην ζέκα κπήθε ζην ξάθη γηα λα
επαλέιζεη φκσο ζε ζπδήηεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 κε πξφηαζε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα απφζπξζε, εάλ δελ ππάξμεη κηα νξηζηηθή
απφθαζε κέζα ζε έμη κήλεο. Σνλ Μάην ηνπ 2015 ην Δπξσθνηλνβνχιην
ππεξςήθηζε εθ λένπ ηελ Οδεγία, αιιά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015, ε ζπγθεθξηκέλε
Οδεγία απνζχξζεθε.6 κσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή,
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αληηθαηάζηαζε

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

ζρεδίνπ

Οδεγίαο,

αλαθνίλσζε κηα θαηλνχξηα πξσηνβνπιία ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκθηιίσζεο
πξνηείλνληαο έλαλ Οδηθφ Υάξηε, κε ζέκα: «Μηα λέα αξρή γηα ηελ
αληηκεηψπηζε

ησλ

πξνθιήζεσλ

ηεο

ζπκθηιίσζεο

εξγαζηαθήο

θαη

νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ νηθνγελεηψλ», ν νπνίνο ζα εληαρζεί
ζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο ην 2016 θαη ν νπνίνο ζα
πεξηιακβάλεη λνκνζεηηθέο θαη κε λνκνζεηηθέο δξάζεηο.7 Πξάγκαηη ηνλ
Ννέκβξην ηνπ 2015, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή άλνημε κηα δεκφζηα
δηαβνχιεπζε γηα πηζαλέο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ
ηεο ζπκθηιίσζεο εξγαζίαο θαη νηθνγελεηαθήο/πξνζσπηθήο δσήο, ζηελ νπνία
ην ζέκα ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο απνηειεί κηα κφλν ππνθαηεγνξία
ελδηαθέξνληνο.8
β. Γνληθή άδεηα αλαηξνθήο: To 1996, δέθα ηξία ρξφληα κεηά ηελ αξρηθή
πξφηαζε θαη κεηά απφ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ε ΔΔ εμέδσζε Οδεγία
(96/34/CE) πνπ απαηηνχζε ηα θξάηε κέιε λα θαζηεξψζνπλ ηξίκελε κε
ακεηβφκελε γνληθή άδεηα. To 2009 νη επξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη (ETUC,
BUSINESSEUROPE, UEAPME and CEEP) θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία γηα
αλαζεψξεζε ηεο Οδεγίαο ηνπ 1996 γηα ηε γνληθή άδεηα παξαηείλνληάο ηελ
ζε ηέζζεξεηο κήλεο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί
ζηνλ άιιν γνλέα, δειαδή ή ηελ παίξλεη ν γνλέαο ή ράλεηαη (Οδεγία18/2010).
Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγεζεί θίλεηξν ζηνπο παηέξεο γηα
ιήςε ηεο άδεηαο. κσο ην γεγνλφο φηη δελ δεζκεχεη ηηο ρψξεο σο πξνο ην
6

Βι. ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζην https://www.theparliamentmagazine.eu
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_xxx_maternity_leave.en.pdf
8
Ζ δηαβνχιεπζε επηδηψθεη κηα ζπλνιηθή επαλεμέηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαη
ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο ηεο ΔΔ κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκθηιίσζε ησλ αλαγθψλ εξγαζίαο θαη θξνληίδαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηφρνο
παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο έληαμεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε πην ηζφηηκε θαηαλνκή
επζπλψλ αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο.
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/1511_roadmap_reconciliation_en.htm
7
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αλ νη άδεηεο πξέπεη λα είλαη ακεηβφκελεο ή φρη, πεξηνξίδεη ην θίλεηξν απηφ θαη
ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο ζπκβνιηθή θίλεζε παξά σο νπζηαζηηθή
ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηέξσλ. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη ε
Οδεγία πξνβιέπεη θαιχηεξε πξνζηαζία απφ πηζαλέο δηαθξίζεηο θαη
δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία.
γ. Τπεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ: Σα 1992, ε ΔΔ εμέδσζε χζηαζε ζρεηηθά κε
ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ (92/241 /EOK) κε ηελ νπνία ελζαξξχλνληαη ηα θξάηε
κέιε λα ιεηηνπξγήζνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη λα εθαξκφζνπλ
θαη άιια κέηξα ζπκθηιίσζεο. H χζηαζε έρεη έλαλ πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα
απφ ηελ άπνςε φηη πηνζεηεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο
ζπκθηιίσζεο θαη ελζαξξχλεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ παηδηθήο θξνληίδαο, σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θαη πξνψζεζεο ηδηαηηέξσο ηεο
γπλαηθείαο απαζρφιεζεο, αλαγλσξίζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πνπ
ζπλεδξίαζε ην 2002 ζηε Βαξθειψλε. Σν πκβνχιην έζεζε σο ζηφρν νη δνκέο
παηδηθήο θξνληίδαο κέρξη ην 2010 λα θαιχπηνπλ ην 90% ησλ παηδηψλ απφ 3 ρξφλσλ
θαη κέρξη λα μεθηλήζνπλ ην ζρνιείν θαη 33% ησλ παηδηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 3
εηψλ. Τπνγξάκκηζε παξάιιεια ηελ αλάγθε παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο παηδηθήο
θξνληίδαο, δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
πνιηηηθήο απαζρφιεζεο, κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο γπλαηθείαο
ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Έηζη o νηθνλνκηθφο ζηφρνο ησλ επξσπατθψλ
πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζπλδέζεθε κε ηελ πνηνηηθή παξνρή παηδηθήο θξνληίδαο. Σνλ
Μάξηην ηνπ 2011, ηα θξάηε κέιε επηβεβαίσζαλ ηελ πξνζήισζή ηνπο ζηνπο ζηφρνπο
ηεο Βαξθειψλεο ζην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ (2011-2020).
Ζ επξσπατθή Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Αλάπηπμε, ζέηνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ
έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζεσξεί ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο σο απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε. Ζ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξνφδνπ ζηηο ρψξεο κέιε σο
πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Δπξσπατθφ Δμάκελν,
ηνλ εηήζην θχθιν ζπληνληζκνχ γηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δηδηθέο, γηα θάζε
ρψξα, ζπζηάζεηο εθδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα.9
Να ζεκεησζεί φηη νη πην πξφζθαηεο ζπδεηήζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηηο
ππεξεζίεο θξνληίδαο έρνπλ πξνζπεξάζεη ην ζέκα ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ
θξνληίδαο θαη αζρνινχληαη κε ηα πνηνηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ελψ έρνπλ δηεπξχλεη
9

Να ζεκεησζεί φηη κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2011 κφλν 11 ρψξεο είραλ θαιχςεη ηνπο ζηφρνπο ηεο
Βαξθειψλεο γηα ηελ παηδηθή θξνληίδα σο πξνο ηελ ειηθία 0-3, ελψ κφλν 9 σο πξνο ηελ ειηθία άλσ ησλ
3, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-490_el.htm
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ηελ θαηεγνξία ησλ ππεξεζηψλ εληάζζνληαο ζε απηή ηηο ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηα νθέιε γηα ηα παηδηά απφ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε πνηνηηθέο θαη νηθνλνκηθά πξνζβάζηκεο ππεξεζίεο πξψηκεο εθπαίδεπζεο θαη
θξνληίδαο, ηδηαηηέξσο γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία, δπζθνιίεο κάζεζεο ή άιια
θνηλσληθά «κεηνλεθηήκαηα»10, ελψ παξάιιεια ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο επέλδπζεο
ζηα παηδηά, ηδηαίηεξα απηήο πνπ εζηηάδεηαη ζηελ πξψηκε ειηθία.11
Πέξαλ ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε ΔΔ ελζαξξχλεη ηηο ρψξεο κέιε λα
αμηνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ
Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο. Δπηπιένλ,
κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Δμάκελνπ θαη ησλ εηδηθψλ γηα θάζε ρψξα ζπζηάζεσλ
επηζεκαίλεη δεηήκαηα ζπκθηιίσζεο, ελψ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πνιηηηθέο
απαζρφιεζεο πνπ πηνζεηήζεθαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε
αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε ζεκαζία ηεο
ζπκθηιίσζεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. Άιια πξφζθαηα θείκελα ηεο ΔΔ
φπσο ην Παθέην Κνηλσληθψλ Δπελδχζεσλ (Social Investment Package) ηνπ 2013 θαη
ε Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ γηα ηε
καθξνρξφληα θξνληίδα πξνηξέπνπλ ηηο ρψξεο κέιε λα ιάβνπλ κέηξα ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο ζπκθηιίσζεο (απάιεηςε δηαθξίζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο
εξγαζίαο, δπλαηφηεηα επέιηθηεο εξγαζίαο, δπλαηφηεηα άδεηαο εξγαδνκέλσλ γηα
θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία).12
πκπεξαζκαηηθά, ε επξσπατθή πνιηηηθή σο πξνο ηε ζπκθηιίσζε έρεη θπξίσο
ζπλδεζεί κε ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ εξγαζηαθή θαη
αλαπηπμηαθή αηδέληα, δειαδή ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ Σν ζέκα ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ηεο ηζφηεηαο ζηνλ θαηακεξηζκφ
ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο εξγαζίαο θξνληίδαο δελ απνηέιεζε βαζηθφ δήηεκα
πξνβιεκαηηζκνχ. Παξφιν πνπ ηειεπηαία ηνλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε ζπκκεηνρή
ησλ αλδξψλ ζηηο νηθνγελεηαθέο επζχλεο, απηφ δελ θαίλεηαη λα ζπλδπάδεηαη κε ηζρπξά
θίλεηξα πνπ λα νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε απηνχ ην ζηφρνπ. Σν πξφβιεκα ηεο
ζπκθηιίσζεο παξακέλεη θπξίαξρα έλα γπλαηθείν πξφβιεκα θαη νη πξνηεηλφκελεο
ιχζεηο απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ. Σν ζέκα εζηηάδεηαη
πεξηζζφηεξν ζηελ επάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη ζηε δηάζεζε ρξφλνπ
θξνληίδαο θαη ιηγφηεξν ζηνλ έκθπιν θαηακεξηζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ. Καηά
10

Αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ 2011 – Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα: Παξνρή ζε
φια ηα παηδηά µαο ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ μεθηλήµαηνο γηα ηνλ θφζµν ηνπ αχξην [COM (2011) 66 ηειηθφ]
θαη Απφθαζε ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ηεο 12εο Μαίνπ 2011-Early Years Learning in the European Union
(2010/2159(INI). Δπίζεο, βι. European Commission (2014), Report of the Working Group on Early
Childhood Education and Care, Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood
Education and Care
11
χζηαζε ηεο ΔΔ – Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage (C(2013) 778 final)
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ηελ άπνςε πνιιψλ αλαιπηψλ/-ηξηψλ, ν πνζνηηθφο δείθηεο ηεο γπλαηθείαο
απαζρφιεζεο δελ ζπλδέεηαη κε άιινπο δείθηεο φπσο ε ακνηβή, ν δηαρσξηζκφο θαηά
επάγγεικα θαη νηθνλνκηθφ θιάδν, ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο ιήςεηο
απνθάζεσλ ή ην είδνο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, πνπ παξακέλνπλ πξνβιεκαηηθνί
(Pereira 2015). Δπίζεο, ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο δελ θαίλεηαη λα δίλεηαη επαξθήο
ζεκαζία ζε άιιεο παξεκθεξείο άδεηεο, φπσο απηέο γηα θξνληίδα ειηθησκέλσλ ή
αηφκσλ κε αλαπεξία θαη γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ.13 Πάλησο ην δήηεκα ηεο
ζπκθηιίσζεο παξακέλεη θεληξηθφ δήηεκα ζπδήηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ ΔΔ.
Οη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ
ια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ππνρξεσκέλα λα
πξνζαξκφδνπλ ηηο λνκνζεζίεο ηνπο ζηηο θνηλνηηθέο Οδεγίεο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα
θνηλνηηθά φξγαλα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν θαη λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπζηάζεηο ησλ Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ.
Πέξαλ φκσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί ζέηνπλ
πιαίζηα θαη θαζνξίδνπλ ή επεξεάδνπλ ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο. Ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο πνπ πηνζεηεί δηεζλείο
πκβάζεηο, φπσο ε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεηξφηεηαο, ηηο νπνίεο
θπξψλνπλ θαηά βνχιεζε ηα θξάηε κέιε. Ζ ζπγθεθξηκέλε χκβαζε πηνζεηήζεθε γηα
πξψηε θνξά ην 1919 πξνηείλνληαο άδεηα 12 εβδνκάδσλ, ε νπνία αλαζεσξήζεθε ην
1952 θαη ην 2000. Ζ χκβαζε ζέηεη πξφηππα ηα νπνία ηζρχνπλ γηα φζεο ρψξεο ηελ
θπξψλνπλ. Ζ χκβαζε ηνπ 2000 πξνηείλεη ειάρηζηε άδεηα 14 εβδνκάδσλ
(Kamerman and Moss, 2009). Ο ΟΟΑ, έλαο άιινο δηεζλήο νξγαληζκφο, κε ηηο
δηεζλείο πεξηνδηθέο ζπγθξηηηθέο ηνπ κειέηεο Babies and Bosses (OECD 2002-2007)
θαη Starting Strong (OECD 2001-2012), αιιά θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ, αζθεί
έκκεζα πίεζε σο πξνο ηα πξφηππα θαιήο πξαθηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκθηιίσζεο.
Σέινο, ην πεξηερφκελν ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ
επεξεάδεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε φπσο απηή θπξίσο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο
έξεπλεο αμηνιφγεζεο ησλ εθαξκνδνκέλσλ πνιηηηθψλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ.
ε φιεο ηνπιάρηζηνλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο, θπξίσο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄80,
έρεη αλαπηπρζεί κηα πιεζψξα κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο
13

ε πξφζθαην θείκελν ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηνλ νδηθφ ράξηε γηα ζέκαηα ζπκθηιίσζεο πνπ ηέζεθε ζε
δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην Ννέκβξην ηνπ 2015 αλαγλσξίδεηαη γηα πξψηε θνξά φηη ε αλάγθε θξνληίδαο δελ
αθνξά κφλν ηα παηδηά αιιά θαη άιια εμαξηψκελα κέιε (ειηθησκέλνπο ή άηνκα κε αλαπεξία) θαη γίλεηαη
ξεηή αλαθνξά ζηελ αλάγθε θαζηέξσζεο άδεηαο θξνληηζηή γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/1511_roadmap_reconciliation_en.htm
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θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, φπσο ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο,
ε θαζηέξσζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο σο δηθαηψκαηνο γηα ηνπο γνλείο, ε ρνξήγεζε
επηδνκάησλ θξνληίδαο θαη νη γνληθέο άδεηεο, αιιά θαη άιια κέηξα επέιηθηεο
δηαρείξηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο.
Σν ηδηαίηεξν γηα θάζε ρψξα πεξηερφκελν ησλ κέηξσλ έρεη επεξεαζηεί απφ ηηο
θπξίαξρεο ζηε ρψξα αληηιήςεηο σο πξνο ηελ αμία ηεο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο,
έλαληη ηεο αμίαο ησλ εμσ-νηθνγελεηαθψλ ζεζκψλ θξνληίδαο, ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ
γηα θαιή γνληθή θξνληίδα, ηελ αμία ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ, ηελ ηζφηεηα θαη ηνλ ξφιν
ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ηηο
δεκνγξαθηθέο αλεζπρίεο, ηνλ ζηφρν ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη
ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηηο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο, ηηο
πξνηεξαηφηεηεο

ηεο

θνηλσληθήο

πνιηηηθήο

(δεκνζηνλνκηθέο,

δεκνγξαθηθέο,

θνηλσληθέο, θ.ιπ.) πνπ ζέηνπλ ηα θπβεξλψληα θφκκαηα, ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχλ
δηάθνξεο ηζρπξέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, ηνλ βαζκφ ηεο γπλαηθείαο εθπξνζψπεζεο
ζην θνηλνβνχιην θαη ζε ζέζεηο εμνπζίαο, θαζψο θαη ηελ επειημία θαη πνιηηηθή δχλακε
ησλ κεραληζκψλ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.14 ια απηά
θαζνξίδνπλ ην θπξίαξρν κνληέιν ηνπ θαζεζηψηνο επεκεξίαο πνπ επηιέγεηαη θαη ησλ
ξπζκίζεσλ

ζπκθηιίσζεο

πνπ

απνξξένπλ

απφ

απηφ,

παξφιν

πνπ

ζπρλά

παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ επηιέγνπλ ην ίδην
κνληέιν.
Πάλησο, αλεμάξηεηα απφ ην κνληέιν επεκεξίαο πνπ πηνζεηείηαη θαη ηηο έληνλεο
δηαθνξνπνηήζεηο, ε θπξίαξρε ηάζε ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ήηαλ θαη θαίλεηαη λα
παξακέλεη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νη πην επέιηθηεο θαη καθξχηεξεο δηάξθεηαο άδεηεο γηα
γνλείο θαη έλα φζν ην δπλαηφ πην επαξθψο επηδνηνχκελν δεκφζην ζχζηεκα παηδηθήο
θξνληίδαο, πνπ ζπλήζσο αθνινπζεί ρξνληθά ηηο γνληθέο άδεηεο.15 Γειαδή θαίλεηαη λα
πηνζεηείηαη

σο

αξρή

έλα

κηθηφ

ζχζηεκα

θξνληίδαο

πνπ

εληζρχεη

ηελ

«επαλανηθνγελεηνπνίεζε» γηα ηα πνιχ κηθξά παηδηά (κέζσ ησλ δηεπθνιχλζεσλ
ρξφλνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο) θαη ελζαξξχλεη ηελ «απννηθνγελεηνπνίεζε» γηα

14

Οη πκεσλίδνπ θαη Μαγδαιελφο (2007) θάλνπλ κηα εθηελή αλαθνξά ζηηο νηθνγελεηαθέο πνιηηηθέο ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηελ επίδξαζε ησλ
πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο ζηε γνληκφηεηα θαη ζπλδένληαο ηε ζρεηηθά πςειφηεξε γνληκφηεηα ζηηο
θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ζηε Γαιιία, ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο, κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο ζηηο ρψξεο απηέο.
15
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ εηζαρζεί θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηελ έθηαζε ησλ κέηξσλ
πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ κε ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα ην Βέιγην πνπ έζεζε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο Πίζησζεο
Υξφλνπ (Time Credit System) θαη ζηε Ννξβεγία πνπ πεξηφξηζε ηελ άδεηα κφλν γηα παηέξεο ή κφλν γηα
κεηέξεο απφ ηηο 14 ζηηο 10 εβδνκάδεο
http://www.leavenetwork.org/fileadmin/Leavenetwork/overviews_2015/final.changes_and_developments
.pdf
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ηα κεγαιχηεξα παηδηά (κέζσ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη άιισλ εμσ-νηθνγελεηαθψλ
δνκψλ θξνληίδαο) κε ηελ πνιηηεία λα αλαιακβάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν έλαλ ξφιν
ζηήξημεο ησλ γνλέσλ θαη λα κνηξάδεηαη ηηο επζχλεο καδί ηνπο. Ζ ζηήξημε απηή
ζηαδηαθά κεηαηξέπεηαη ζε ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο θαη δηθαίσκα γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο γνλείο (Υαηδεβαξλάβα 2014). Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε
ζπδήηεζε θαη νη πνιηηηθέο αλαγλσξίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ξφιν ηνπ παηέξα.
Ηδηαηηέξσο απηφ είλαη εκθαλέο ζηηο γνληθέο άδεηεο φπνπ, φιν θαη πεξηζζφηεξν,
θαίλεηαη λα πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο,
παξφιν πνπ ην ηνπίν σο πξνο ηε ζπκκεηνρή απηή, αθφκα θαη ζηηο ρψξεο κε ηα
πξννδεπηηθφηεξα ζπζηήκαηα, εμαθνινπζεί λα πζηεξεί ηφζν ζην ζεζκηθφ πιαίζην φζν
θαη ζηελ θαηά θχιν αμηνπνίεζε ησλ αδεηψλ.
Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη νη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ζηα
ρξφληα ηεο θξίζεο παξνπζηάδνπλ αλζεθηηθφηεηα θαη νξηζκέλεο θνξέο βειηίσζε,
ηδηαηηέξσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ παηδηθήο θξνληίδαο φπνπ ππάξρεη αχμεζε,
ελψ ιίγεο είλαη νη πεξηπηψζεηο νπηζζνδξφκεζεο.16 Καηά ηελ άπνςε αλαιπηψλ/ηξηψλ, απηφ ζπλδέεηαη κε ηε δηάρπηε αληίιεςε πνπ πηνζεηείηαη ζε εζληθφ θαη
επξσπατθφ επίπεδν θαη απφ θφκκαηα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ φηη
ηέηνηεο

πνιηηηθέο

είλαη

απαξαίηεηεο

γηα

ηελ

νηθνλνκηθή

βησζηκφηεηα

θαη

παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (business case), αιιά θαη ηε δηάρπηε ππνζηήξημε
ηεο ηδέαο ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία (Gornick 2015).

2.2 Πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο ζηελ Διιάδα

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθψλ θαη
νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ήηαλ άγλσζηε ζηελ Διιάδα. Να
ζπκίζνπκε φηη αθφκα θαη ε άδεηα κεηξφηεηαο – πνπ θαηνρπξψζεθε ην 1920 κε
δηάξθεηα 12 εβδνκάδεο – δελ απνδεκησλφηαλ πιήξσο κέρξη ην 1977, ελψ νη
δεκφζηεο ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα παηδηά, ειηθησκέλνπο θαη αλαπήξνπο ήηαλ ζρεδφλ
αλχπαξθηεο. Ζ απαξρή ηεο πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο ρξνλνινγείηαη ην 1984, νπφηε
ςεθίζηεθε ν λφκνο 1483 «γηα ηελ πξνζηαζία θαη απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε
νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο» πνπ εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία
γνληθέο άδεηεο θαη άξα ηελ αληίιεςε ηεο δπλεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ ζηελ
απιήξσηε θξνληίδα ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Γεληθφηεξα, θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1980, ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο επεθηάζεθε, εηζήρζεζαλ λέεο

16

Βι. AdemaandAli 2015. H αλάιπζε βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ.
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άδεηεο γηα εξγαδφκελνπο γνλείο, εθ ησλ νπνίσλ φκσο κφλν δχν ήηαλ ακεηβφκελεο
(κεησκέλν σξάξην γηα ηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο ζην δεκφζην ηνκέα, γνληθή άδεηα γηα
επίζθεςε ζην ζρνιείν ησλ παηδηψλ), ελψ μεθίλεζε ε αλάπηπμε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ
θξνληίδαο παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ: παηδηθνί ζηαζκνί θαη ΚΑΠΖ.
Σν θαζεζηψο αδεηψλ βειηηψζεθε ξηδηθά ηηο δεθαεηίεο 1990 θαη 2000. Ζ δηάξθεηα
ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο επεθηάζεθε αξθεηέο θνξέο, εηζήρζε κηα ακεηβφκελε αιιά
κηθξήο δηάξθεηαο άδεηα παηξφηεηαο, ελψ νη εξγαδφκελεο κεηέξεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
απέθηεζαλ ην δηθαίσκα (κεηαβηβάζηκν ζηνλ παηέξα) γηα κεησκέλν σξάξην κεηά ηελ
άδεηα

κεηξφηεηαο.

Σν

1999,

θαηά

ηε

δηάξθεηα

κηαο

αλαζεψξεζεο

ηνπ

Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηηο κεηέξεο γηα 9 κήλεο άδεηα
αλαηξνθήο κεηά ηελ άδεηα κεηξφηεηαο σο ελαιιαθηηθή επηινγή ηνπ κεησκέλνπ
σξαξίνπ γηα ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Σν 2007, κηα λέα
αλαζεψξεζε ηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα έδσζε θαη ζηνπο παηέξεο ηε
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ελλεάκελνπ, εθφζνλ ε κεηέξα δελ θάλεη ρξήζε. Σέινο, ην
2008, κε λφκν απέθηεζαλ νη κεηέξεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ην δηθαίσκα ζε πιήξσο
αζθαιηζκέλε άδεηα αλαηξνθήο δηάξθεηαο έμη κελψλ κεηά ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ιακβάλνπλ απνδεκίσζε ίζε κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ.
Ζ πηνζέηεζε ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε ην 1997
ζπκπίπηεη κε ηελ πηνζέηεζε κηαο ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο εξγαζηαθψλ θαη
νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα (Καξακεζίλε 2008).
Δθηφο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα βειηίσζε ησλ αδεηψλ γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, κε
πφξνπο ηνπ Β‟ θαη Γ‟ ΚΠ δεκηνπξγνχληαη λέεο δνκέο θνηλσληθήο θξνληίδαο παηδηψλ,
ειηθησκέλσλ θαη αλαπήξσλ θαη επεθηείλνληαη ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ
ζηαζκψλ, ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ησλ ζρνιείσλ (νινήκεξν ζρνιείν θαη λεπηαγσγείν).
Νένη ζεζκνί φπσο ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο ζα ζπλερίζνπλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη θαη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν (2007-2013) απφ ην ΔΠΑ, καδί κε ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο
δσξεάλ πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ εξγαδφκελσλ θαη άλεξγσλ κεηέξσλ κε ρακειφ θαη
κεζαίν εηζνδεκα ζε ηδησηηθέο ή δεκφζηεο δνκέο παηδηθήο θξνληίδαο (voucher).
Έηζη, φπσο ζεκεηψλεη ε Καξακεζίλε (Karamessini 2010a), απφ κηα εμαηξεηηθά
πεξηνξηζκέλε θαη επηθνπξηθή σο πξνο ηελ νηθνγέλεηα πνιηηηθή πνπ πεξηειάκβαλε
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηηο άδεηεο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο θαη κε
ζρεδφλ αλχπαξθηεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο παηδηθήο θξνληίδαο, άξρηζαλ λα
πηνζεηνχληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη επεθηάζεθαλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη
2000 κέηξα ζπκθηιίσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ – ζηελ πξάμε – θαη – δπλεηηθά– ησλ εξγαδφκελσλ αλδξψλ,
κε έκθαζε ζηε δηεπθφιπλζε απηψλ κε κηθξά παηδηά. ε απηφ ζπλεηέιεζαλ ε πίεζε
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ελφο απμαλφκελνπ αξηζκνχ γπλαηθψλ πςειήο θπξίσο εθπαίδεπζεο πνπ επηδίσθαλ λα
εληαρζνχλζηελ αγνξά εξγαζίαο κε πιήξε θαη ρσξίο δηαθνπέο απαζρφιεζε, ε
Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε, πνπ απφ ην 1997 σζεί πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε, θαη ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία.
κσο, ζχκθσλα κε ηε Υαηδεβαξλάβα (2014), πέξαλ απφ ηηο αλάγθεο πνπ
δεκηνπξγνχλ ε απμαλφκελε έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νη δηεζλείο
ηάζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε δηεζλείο
νξγαληζκνχο θαη ηδηαηηέξσο ζηελ ΔΔ, ηελ εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο ζηε
ρψξα καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο επεξέαζαλ επίζεο νη δεκνγξαθηθέο αλεζπρίεο, ε
ηζρπξή πνιηηηζκηθή αληίιεςε γηα ηε ζεκαζία ηεο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο ζηε
βξεθηθή ειηθία, αιιά θαη ζεζκηθνί θαη ηδενινγηθνί παξάγνληεο φπσο νη δηεθδηθήζεηο
ηνπ

εξγαηηθνχ

θηλήκαηνο

θαη

ε

απμαλφκελε

ζεκαζία

ησλ

ζπιινγηθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε αλάπηπμε γπλαηθείνπ θηλήκαηνο πνπ δηεθδηθνχζε ίζα
δηθαηψκαηα γηα ηα δχν θχια, ε κηθξή έζησ παξνπζία γπλαηθψλ ζε θέληξα ιήςεο
απνθάζεσλ, ε εηζαγσγή ζεζκψλ/κεραληζκψλ ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε θαη ζηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ (π.ρ. Γεληθή
Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο, Πεξηθεξεηαθέο
Δπηηξνπέο Ηζφηεηαο, ηκήκαηα γπλαηθψλ ζηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο εξγνδνηψλ θαη
εξγαδνκέλσλ).
ηελ πξνψζεζε κέηξσλ ζπκθηιίσζεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζεηηθφ ξφιν
έπαημαλ θαη νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληεο
ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο Γπλαηθψλ ηεο ΓΔΔ ην 1989, ε επαηζζεζία θαη ε
δηεθδίθεζε ζεκάησλ ηζφηεηαο απφ ηηο γπλαίθεο ζπλδηθαιίζηξηεο θαη ε παξνπζία
επαηζζεηνπνηεκέλσλ

γπλαηθψλ

ζηα

θέληξα

ιήςεο

απνθάζεσλ

θαη

ζηηο

δηαπξαγκαηεχζεηο. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, θαζψο θαη ην λέν πην ζχγρξνλν
θνηλσληθφ πξνθίι πνπ επηδεηνχζαλ ηφζν ν ΔΒ φζν θαη ε ΓΔΔ ζπλέβαιε ζηελ
πηνζέηεζε δηαηάμεσλ ππέξ ησλ εξγαδφκελσλ κεηέξσλ/γνλέσλ θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο (Karamessini 1997). Σνλίδνπκε
ηδηαηηέξσο ηε ζεκαζία ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο (ΔΓΔ)
ηνπ έηνπο 1993 πνπ απνηειεί νξφζεκν φρη κφλν ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαηάμεσλ
ππέξ ησλ εξγαδφκελσλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ εκπεξηέρεη αιιά θαη γηαηί
γηα πξψηε θνξά νη δηεθδηθήζεηο έγηλαλ «γηα ηελ ηζφηεηα» θαη φρη κφλν «γηα ηηο
γπλαίθεο» (φ.π.). Έθηνηε, νη ΔΓΔ απνηέιεζαλ έλα κεραληζκφ ζπλερνχο βειηίσζεο
ησλ

κέηξσλ

ζπκθηιίσζεο.

Οη

θαηαθηήζεηο

δηθαησκάησλ

κέζσ

ζπιινγηθψλ

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο δηαθέξνπλ αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα - κε
ηνλ δεκφζην ηνκέα λα παξνπζηάδεηαη πάληνηε πην γελλαηφδσξνο, αιιά θαη αλάκεζα
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ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Γπζηπρψο, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζεζκηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ έθεξαλ νη λφκνη 4046 θαη 4093 ηνπ 2012 πεξηφξηζαλ
ζεκαληηθά

ηε

δπλαηφηεηα

ησλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ

λα

ιεηηνπξγήζνπλ

σο

απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί πεξαηηέξσ βειηίσζεο ησλ ζεζκηθψλ πξνβιέςεσλ θαη
νπζηαζηηθφηεξεο δηαζθάιηζεο ησλ φξσλ ηζφηεηαο. Παξ‟ φια πηά, ε ΔΓΔ ηνπ 2014
έδσζε δηθαίσκα ζηνπο εξγαδφκελνπο παηέξεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα παίξλνπλ κε
ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο νη κεηέξεο ην κεησκέλν σξάξην κέρξη ην παηδί λα
ζπκπιεξψζεη ην δεχηεξν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, αξθεί θαη νη δχν γνλείο λα δειψζνπλ
ππεχζπλα πνηνο απφ ηνπο δχν ζα πάξεη ηελ άδεηα. Δπίζεο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη,
κε ηελ επθαηξία ηεο ελζσκάησζεο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2010/18 ζην εζληθφ δίθαην,
ην 2012 βειηηψζεθε ην θαζεζηψο ησλ κε ακεηβφκελσλ γνληθψλ αδεηψλ γηα ηνπο
κηζζσηνχο, κε εμαίξεζε ηε λέα ακεηβφκελε άδεηα 10 εκεξψλ γηα αξξψζηεηα παηδηνχ
ειηθίαο κέρξη 18 εηψλ. Σν ίδην έηνο, άιινο λφκνο έδσζε ζηηο απηναπαζρνινχκελεο
κεηέξεο δηθαίσκα ζε επίδνκα κεηξφηεηαο γηα ηνπιάρηζην 14 εβδνκάδεο, ψζηε λα
κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ιφγσ εγθπκνζχλεο ή κεηξφηεηαο.
Οη ηάζεηο πνπ παξνπζίαζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα
ζπκθηιίσζεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο:
ζνλ αθνξά ηηο άδεηεο θξνληίδαο, πέξαλ ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο πνπ
θαζηεξψζεθε σο έλα κέηξν πγείαο γηα ηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο θαη ηνπ κεησκέλνπ
σξαξίνπ εξγαζίαο πνπ θαζηεξψζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν κεηξηθφο
ζειαζκφο, ε ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππφινηπεο άδεηεο είλαη ε δηαξθήο ζέζπηζε
πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ, ε ζπλερήο επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπο θαη ζε έλαλ
βαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θάιπςεο, ε εηζαγσγή πεξηζζφηεξεο επειημίαο ζηε ιήςε
ηνπο, ε έληαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα έλα απμαλφκελν αξηζκφ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ
γνληψλ θαη ε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηε
δηαηχπσζή ηνπο.
ζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αλ θαη
θαηά θαηξνχο ζπδεηήζεθαλ ελαιιαθηηθνί δεκφζηνη ή επνπηεπφκελνη απφ ην θξάηνο
ζεζκνί, φπσο απηφο ηεο γπλαίθαο πνπ θξνληίδεη ζην ζπίηη ηεο κηθξφ αξηζκφ παηδηψλ
εξγαδνκέλσλ γνλέσλ (childminder), εληέιεη επηθξάηεζε σο θπξίαξρνο ν ζεζκφο ησλ
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. ηνλ ζεζκφ δφζεθε ψζεζε θπξίσο απφ ηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ΄90 θαη κεηά, φκσο αλ ζπγθξίλνπκε ηελ εμέιημε κε ηελ παξάιιειε
αλάπηπμε ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, παξαηεξνχκε φηη νη δνκέο θαη νη πξνβιεπφκελεο
ζέζεηο γηα παηδηά θάησ ησλ 2,5 ζηε ρψξα πεξέκεηλαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο,
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αληηθαηνπηξίδνληαο ελ κέξεη ηελ πξνηίκεζε ησλ γνλέσλ λα θξνληίδνληαη ηα παηδηά
απηήο ηεο ειηθίαο κέζα ζε έλα νηθνγελεηαθφ πιαίζην θξνληίδαο.
ζνλ αθνξά ηε θξνληίδα παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ηε δεθαεηία ηνπ 1990
θαζηεξψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζεζκνί θαη πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο παηδηψλ
εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (νινήκεξν λεπηαγσγείν, ζρνιείν θαη Κέληξα
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ), πνπ επεθηάζεθαλ ζεκαληηθά ηηο επφκελεο
δεθαεηίεο, σο εππξφζδεθηεο επηινγέο θξνληίδαο απφ εξγαδφκελνπο γνλείο.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο/-εο θαη άηνκα κε
αλαπεξία, παξαηεξνχκε θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά κηα ζεκαληηθή
ζηξνθή ζηηο ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο. Ζ ζηξνθή απηή δελ επεξεάζηεθε κφλν
απφ ηελ αλάγθε ζπκθηιίσζεο αιιά θαη ηε δηεζλή ηάζε γηα απνηδξπκαηνπνίεζε θαη
πξνηίκεζε ζε αλνηθηέο δνκέο θξνληίδαο γηα ηα άηνκα απηά. Σε δεθαεηία ηνπ 2000 θαη
πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε Διιάδα θαηέβαιε πξνζπάζεηα λα
θαιχςεη ηελ «πζηέξεζε» ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζε ειηθησκέλα άηνκα
εηδηθά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ ησλ ειηθησκέλσλ, ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο λεαξψλ αηφκσλ, κε ζπλέπεηα
λα απμάλεη ε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο. (Petmezidou M. 2006:343). ηηο
αλνηρηέο δνκέο θξνληίδαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πεξηιακβάλνληαη ηα Κέληξα
Γηεκέξεπζεο ΑκεΑ, ηα Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη ηα
πξνγξάκκαηα Βνήζεηα ζην πίηη. κσο ε αλάπηπμε ησλ δνκψλ ππήξμε
πεξηνξηζκέλε θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο, επηθνπξηθφο ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο
νηθνγέλεηαο, κε ζπλέπεηα λα παξαηεξνχληαη πνιιαπιά θελά θαη ειιείςεηο.
Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο ζηε ρψξα
καο ζα ζπδεηεζνχλ ζπλνιηθά ζην θεθάιαην 3.2. ηηο επφκελεο ελφηεηεο
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα καο θαη
ε εμέιημε ηνπο θαη επηρεηξείηαη κηα αμηνιφγεζε ηεο έθηαζεο εθαξκνγήο ηνπο, ηνπ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ησλ πνηνηηθψλ ηνπο δηαζηάζεσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο.
ια απηά εμεηάδνληαη κέζα απφ ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ. Πεξηγξάθνληαη πέληε βαζηθνί
ηνκείο πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο: νη γνληθέο θαη ινηπέο άδεηεο θξνληίδαο, νη ππεξεζίεο
θξνληίδαο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, νη ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα παηδηά
ζρνιηθήο ειηθίαο, νη ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία
θαη, ηέινο, νη πνιηηηθέο θαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο.
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2.2.1 Γνληθέο θαη ινηπέο άδεηεο θξνληίδαο
Οη γνληθέο άδεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ δηαθφξνπ ηχπνπ άδεηεο πνπ έρνπλ
θαζηεξσζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο λα ζπλδπάζνπλ
ηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο δσή.17
ηελ Διιάδα, ε ζπδήηεζε θαη νη εμειίμεηο ζηηο γνληθέο άδεηεο αθνινχζεζαλ ηηο
δηεζλείο ηάζεηο. Οη εμειίμεηο ζηε ρψξα καο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο
ζήκεξα ζπλνςίδνληαη σο εμήο:


Δηζάγνληαη λέεο άδεηεο κε ην ζθεπηηθφ ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζηαθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο θαη κε δπλεηηθνχο απνδέθηεο θαη ηνπο άλδξεο
εξγαδφκελνπο, φπσο ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο, νη άδεηεο γηα ηε ζρνιηθή
παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ ζεκάησλ
πγείαο θαη αλαπεξίαο ηνπ αιιά θαη ε εηδηθή άδεηα γηα κεηέξεο πνπ αθνινπζεί
ηε βαζηθή άδεηα κεηξφηεηαο.



Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο βειηίσζε ησλ φξσλ ιήςεο ησλ αδεηψλ (π.ρ.
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο άδεηεο, γηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδηά, ακεηβφκελεο
άδεηεο θ.ιπ.).



Πξνσζείηαη κεγαιχηεξε επειημία ζηε ιήςε ησλ αδεηψλ. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή
εμέιημε πνπ μεθίλεζε απφ ην δεκφζην ηνκέα ην 1997 απνηειεί ε δπλαηφηεηα
κεηαηξνπήο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ζε ηζφρξνλε ζπλερή απνπζία απφ ηελ
εξγαζία (9 κήλεο γηα ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 3,75
κήλεο γηα ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα).



Θεζπίδνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο γνλέσλ (π.ρ.
κνλνγνλείο, πνιχηεθλνη, γνλείο δηδχκσλ θαη ηξηδχκσλ θ.ιπ.).



Δπεθηείλεηαη ε θάιπςε ζηνπο ζεηνχο θαη ζηνπο αλάδνρνπο γνλείο.



Γίδνληαη δηθαηψκαηα ζηηο απηναπαζρνινχκελεο, αλ θαη κφλν ππφ ηε κνξθή
θηλήηξσλ γηα άδεηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ινρείαο.



Δηζάγεηαη ην ζθεπηηθφ ηεο άδεηαο ηνπ/ηεο θξνληηζηή/-ηξηαο ελειίθσλ πνπ
ρξήδνπλ θξνληίδαο θαη έρνπλ ζηελή ζπγγεληθή ζρέζε κε ην/ηε θξνληηζηή/ηξηα, ρσξίο φκσο ε άδεηα απηή λα απνηειεί κηα μερσξηζηή πεξίπησζε.



Θεζκνζεηείηαη ε άδεηα παηξφηεηαο πνπ, αλ θαη εμαηξεηηθά κηθξήο δηάξθεηαο,
απνηειεί κηα πξψηε έλδεημε αλαγλψξηζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ παηέξα ζηε
θξνληίδα.

17

Οη νξηζκνί θαη επεμεγήζεηο ησλ δηαθφξσλ γνληθψλ αδεηψλ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα.
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Δλζσκαηψλεηαη ζηαδηαθά, ηδηαίηεξα κεηά ηε κεηαθνξά ηεο επξσπατθήο
λνκνζεζίαο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζην ειιεληθφ δίθαην, ν ζηφρνο ηζφηεηαο
ζηε ξχζκηζε ηεο γνληθήο άδεηαο θαη ηεο άδεηαο θξνληίδαο.

Πεξηγξαθή ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο18
ηελ Διιάδα αλαγλσξίδνπκε ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αδεηψλ: ηελ άδεηα
κεηξφηεηαο, ηελ άδεηα παηξφηεηαο, ηελ άδεηα θξνληίδαο παηδηνχ θαη ηε γνληθή άδεηα
αλαηξνθήο.

Άδεηα κεηξόηεηαο
Ζ βαζηθή άδεηα κεηξφηεηαο πξνβιέπεη γηα ηηο εξγαδφκελεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
5 κήλεο απνπζία απφ ηελ εξγαζία (2 κήλεο πξηλ θαη 3 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ) κε
πιήξεηο απνδνρέο θαη επέθηαζε θαηά 2 κήλεο γηα θάζε παηδί πέξαλ ηνπ 3νπ. ηελ
πεξίπησζε γελλήζεσλ δηδχκσλ, ηξηδχκσλ θ.ιπ. ε άδεηα κεηξφηεηαο επεθηείλεηαη
θαηά έλα κήλα γηα θάζε παηδί πέξαλ ηνπ ελφο. ηηο ππαιιήινπο πνπ πηνζεηνχλ ηέθλν,
ρνξεγείηαη άδεηα ηξηψλ (3) κελψλ κε πιήξεηο απνδνρέο εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ
κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο, εθφζνλ ην πηνζεηεκέλν ηέθλν είλαη
ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ. Οη απνδνρέο θαιχπηνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε (θξαηηθφο
πξνυπνινγηζκφο).19
Γηα ηηο εξγαδφκελεο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνβιέπεηαη
άδεηα 17 εβδνκάδσλ (8 εβδνκάδεο πξηλ θαη 9 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηφ). Οη
απνδνρέο είλαη πιήξεηο εθφζνλ ε εξγαδφκελε είρε ζπκπιεξψζεη 200 εκέξεο
εξγαζίαο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, φκσο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ απηέο ηεο
αλψηαηεο αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ ΗΚΑ. Οη απνδνρέο θαιχπηνληαη απφ ην ΗΚΑ θαη
ηνλ ΟΑΔΓ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ην θξάηνο.20 Δπίζεο γηα ηηο αζθαιηζκέλεο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
πξνβιέπεηαη κηα Δπηπιένλ άδεηα κεηξφηεηαο. Ζ άδεηα απηή νλνκάδεηαη «εηδηθή
παξνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο» θαη θαζηεξψζεθε ην 2008. Ζ άδεηα
πξνβιέπεη 6 κήλεο απνπζία απφ ηελ εξγαζία θαη ιακβάλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο
18

Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ζηηο εζληθέο γεληθέο ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη φρη ζηηο θιαδηθέο ή επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο, αλάινγα κε
ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ εξγαδνκέλσλ, κπνξεί λα έρνπλ βειηησκέλνπο γη‟ απηνχο φξνπο ζε
ζρέζε κε ηηο εζληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. ζνλ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα, ζηεξίδεηαη ζην
Γεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα θαη ζρεηηθή κε απηφλ λνκνζεζία θαη δελ πεξηιακβάλεη εηδηθέο θαηεγνξίεο
δεκνζηψλ ιεηηνπξγψλ (π.ρ. αζηπλνκηθνχο, ζηξαηησηηθνχο, δηθαζηέο, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ) γηα ηνπο
νπνίνπο απαηηείηαη εηδηθή λνκνζεζία. Γηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ αδεηψλ βι. HatzivarnavaKazassi θαη Karamessini 2015.
19
Νφκνο 3528/2007 (άξζξν 52), 3801/2009 (άξζξν 28).
20
Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 2000-1, ΠΓ 176/1997.
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βαζηθήο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άδεηαο θξνληίδαο (κεησκέλν
σξάξην) εθηφο εάλ, κε ζπκθσλία ηνπ εξγνδφηε, ιακβάλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο
θξνληίδαο, εθφζνλ απηή ιακβάλεηαη σο ζπλερφκελε απνπζία απφ ηελ εξγαζία θαη
φρη σο κεησκέλν σξάξην. Ζ άδεηα είλαη κε απνδνρέο ηζνδχλακεο κε ηηο θαηψηεξεο
απνδνρέο φπσο νξίδνληαη ζηε ΔΓΔ θαη, ηειεπηαία, φπσο νξίδνληαη κε λφκν ηνπ
θξάηνπο. Οη απνδνρέο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ.21
Γηα ηηο απηναπαζρνινχκελεο, κπνξεί λα ρνξεγείηαη επίδνκα κεηξφηεηαο, ην
νπνίν επηηξέπεη ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θπνθνξίαο ή ηεο ινρείαο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 14 εβδνκάδσλ.22
ηηο απηναπαζρνινχκελεο πνπ είλαη άκεζα αζθαιηζκέλεο ζηνλ Οξγαληζκφ
Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) θαη ζην Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα
Απαζρνινπκέλσλ (ΔΣΑΑ) θαη νη νπνίεο θαιχπηνληαη πιήξσο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή
πεξίζαιςε θαηά ην ρξφλν γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, πξνβιέπεηαη κεληαία απνδεκίσζε
δηάξθεηαο 4 κελψλ ιφγσ θχεζεο θαη κεηξφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΑΔΔ ην χςνο
ηεο απνδεκίσζεο έρεη θαζνξηζηεί ζηα €150 κεληαίσο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΣΑΑ
ζηα 200€ κεληαίσο. Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη σο έλα ζπλνιηθφ πνζφ κεηά απφ
αίηεζε ηεο κεηέξαο ζηνπο αλσηέξσ αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ε νπνία ππνβάιιεηαη
κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ηακείσλ.23 εκεηψλεηαη φηη πέξαλ ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο πνπ
πηνζεηήζεθε πξφζθαηα, δελ πξνβιέπνληαη άιια δηθαηψκαηα γνληθήο άδεηαο γηα
απηναπαζρνινχκελνπο/εο.
Άδεηα παηξόηεηαο
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο παηέξεο ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
πξνβιέπεηαη άδεηα 2 εκεξψλ θαηά ην ρξφλν γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ. ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ε άδεηα νλνκάδεηαη «άδεηα γέλλεζεο ηέθλνπ». Ζ άδεηα απηή είλαη κε πιήξεηο
απνδνρέο θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην
ηνκέα.24
Άδεηα θξνληίδαο παηδηνύ
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξνβιέπνληαη κεησκέλεο
ψξεο εξγαζίαο, κεηά ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, κέρξη ην παηδί λα γίλεη 4 ρξφλσλ. Ο
εξγαδφκελνο γνληφο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ηελ άδεηα απηή ζε 9 κήλεο
21

Νφκνο 3655/2008 (άξζξν 142).
Νφκνο 4097/2012 (άξζξν 6).
23
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Φ.40035/41931/1653 (ΦΔΚ. Β΄ 192/23.01.2015) γηα ΟΑΔΔ θαη
Φ.10060/15858/606 (ΦΔΚ Β 2665/8-10-2014) γηα ΔΣΑΑ.
24
Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 2000, Νφκνο 3801/2009 (άξζξν 18).
22
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ζπλερφκελεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ηνπ εθφζνλ νη ζπλνιηθέο ψξεο απνπζίαο
είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ. Σν κεησκέλν σξάξην επεθηείλεηαη θαηά 6
κήλεο ή ε ζπλερφκελε άδεηα θαηά 1 κήλα ζε γνλείο άγακνπο, ρήξνπο θαη
δηαδεπγκέλνπο ή κε ζνβαξφ πξφβιεκα αλαπεξίαο. Γηα γνλείο πνπ απνθηνχλ 4ν παηδί
ην κεησκέλν σξάξην παξαηείλεηαη γηα 2 αθφκα ρξφληα. ηελ πεξίπησζε γέλλεζεο
δηδχκσλ, ηξηδχκσλ θ.ιπ. ηέθλσλ ρνξεγείηαη επηπιένλ άδεηα αλαηξνθήο ρξνληθήο
δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ γηα θάζε παηδί πέξαλ ηνπ ελφο. Ζ άδεηα είλαη κε πιήξεηο
απνδνρέο, θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε (θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο) θαη απνηειεί
νηθνγελεηαθφ δηθαίσκα πνπ είηε κπνξεί λα ιάβεη ν έλαο κφλν γνληφο είηε κνηξάδεηαη
κεηαμχ ηνπο κεηά απφ θνηλή δήισζή ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο εξγνδφηεο ηνπο σο
πξνο ην πνηνο θαη γηα πφζν δηάζηεκα ζα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο.25
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνβιέπνληαη κεησκέλεο ψξεο
εξγαζίαο γηα 30 κήλεο κεηά ηελ άδεηα κεηξφηεηαο ή, εθφζνλ ν γνληφο θαη ν εξγνδφηεο
ζπκθσλνχλ, 18 κήλεο (κε κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ σξαξίνπ). Δπίζεο, εθφζνλ ν
γνληφο θαη ν εξγνδφηεο ζπκθσλνχλ, αληί γηα κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, κπνξεί λα
δνζεί ζπλερφκελε ηζφρξνλε άδεηα (πεξίπνπ 3,75 κήλεο), ε νπνία κπνξεί λα ιεθζεί
φιε καδί ή θαηά δηαζηήκαηα κέζα ζηνπο πξψηνπο 30 κήλεο κεηά ηελ άδεηα
κεηξφηεηαο. Ζ άδεηα είλαη κε πιήξεηο απνδνρέο, θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη
απνηειεί νηθνγελεηαθφ δηθαίσκα πνπ δηθαηνχληαη θαη νη δχν γνλείο. Δάλ θαη νη δχν
είλαη κηζζσηνί, κε θνηλή ηνπο δήισζε ζηνπο αληίζηνηρνπο εξγνδφηεο ηνπο νξίδνπλ
πνηνο

απφ

ηνπο

δχν

ζα

ηε

ρξεζηκνπνηήζεη.

Δάλ

απνθαζίζνπλ

λα

ηε

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη νη δχν, δειψλνπλ ην δηάζηεκα πνπ ν θαζέλαο ζα ηε
ρξεζηκνπνηήζεη. Ο παηέξαο δελ δηθαηνχηαη απηήο ηεο άδεηαο εάλ ε κεηέξα δελ
εξγάδεηαη.26
Γνληθή άδεηα αλαηξνθήο
ηνλ δεκφζην ηνκέα δελ ππάξρεη εηδηθή γνληθή άδεηα. Τπάξρεη φκσο πξφβιεςε
ε ππάξρνπζα άδεηα άλεπ απνδνρψλ (ην 2011 επεθηάζεθε ζηα 5 ρξφληα), λα
κεηαηξαπεί ζε γνληθή άδεηα ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ άδεηα
ηζρχεη κέρξη ην παηδί λα γίλεη 6 ρξφλσλ, απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα ηνπ θάζε γνληνχ
θαη ιακβάλεηαη θαη φηαλ αθφκα ν άιινο γνληφο δελ εξγάδεηαη. ηελ πεξίπησζε
δηαδπγίνπ ή κε αλαγλψξηζεο ηνπ παηδηνχ δηθαίσκα ζηελ άδεηα έρεη κφλν ν γνληφο πνπ
θξνληίδεη ην παηδί. Ζ άδεηα είλαη ρσξίο απνδνρέο, γίλεηαη φκσο κε απνδνρέο γηα ηξεηο

25
26

Νφκνο 3528/2007 (άξζξν 53), Νφκνο 4210/2013 (άξζξν 6).
Δζληθέο Γεληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 2004-5 θαη 2014.
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κήλεο ζηελ πεξίπησζε γέλλεζεο 3νπ ή πεξηζζνηέξσλ ηέθλσλ. ηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε (θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο).27
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνβιέπεηαη γνληθή άδεηα 4 κελψλ γηα θάζε γνληφ θαη γηα
θάζε παηδί, κέρξη απηφ λα γίλεη 6 ρξφλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ελφο ρξφλνπ ζπλερνχο
ή κε ζπλερνχο εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε. Δάλ θαη νη δχν γνλείο εξγάδνληαη ζηνλ
ίδην εξγνδφηε, ζπλαπνθαζίδνπλ πνηνο ζα ιάβεη πξψηνο ηελ άδεηα θαη γηα πφζν
δηάζηεκα. Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα έρεη δηέιζεη έλαο ρξφλνο εξγαζίαο κε ηνλ ίδην
εξγνδφηε ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο έιαβε γνληθή άδεηα γηα έλα πξνεγνχκελν παηδί
ηνπ. Δηδηθέο θαηεγνξίεο κνλνγνλέσλ (ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ άιινπ γνληνχ, αθαίξεζεο
ηεο γνληθήο επηκέιεηαο ή κε αλαγλψξηζεο ηνπ παηδηνχ) δηθαηνχληαη δηπιάζην ρξφλν
γνληθήο άδεηαο. Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εξγνδφηε, ε άδεηα κπνξεί λα ιακβάλεηαη
ζε έλα ή πεξηζζφηεξα δηαζηήκαηα.
Ζ άδεηα είλαη ρσξίο απνδνρέο θαη απνηειεί αηνκηθφ κε κεηαβηβάζηκν δηθαίσκα
ηνπ θάζε γνληνχ, ρνξεγείηαη δε κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο ζεηξάο ησλ αηηήζεσλ
ησλ εξγαδνκέλσλ θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Οη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ή άιιεο
μαθληθέο αζζέλεηεο, θαζψο θαη κνλνγνλείο (ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ άιινπ γνληνχ,
αθαίξεζεο ηεο γνληθήο επηκέιεηαο ή κε αλαγλψξηζεο ηνπ παηδηνχ) έρνπλ απφιπηε
πξνηεξαηφηεηα ζηε ιήςε ηεο άδεηαο.28
Άδεηα γηα ζρνιηθή παξαθνινύζεζε ηνπ παηδηνύ
Γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα πξνβιέπεηαη άδεηα 4 εκεξψλ ηνλ ρξφλν γηα ηε ζρνιηθή
παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ εάλ ν γνληφο έρεη 1 παηδί θαη κέρξη 5 εκέξεο εάλ έρεη 2 ή
πεξηζζφηεξα παηδηά ζην ζρνιείν. Ζ άδεηα απμάλεηαη θαηά 1 εκέξα εάλ ηα παηδηά
παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζε ζρνιεία δηαθνξεηηθήο βαζκίδαο. Ζ άδεηα απνηειεί
νηθνγελεηαθφ δηθαίσκα. Δάλ θαη νη δχν γνλείο εξγάδνληαη ζην δεκφζην, ρξήζε ηεο
άδεηαο κπνξεί λα θάλεη ν έλαο εθ ησλ δχν γνλέσλ ή κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπο. Δίλαη κε
πιήξεηο απνδνρέο θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε (θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο).29
Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνβιέπεηαη επίζεο άδεηα 4 εκεξψλ ηνλ ρξφλν γηα θάζε
παηδί-καζεηή ειηθίαο κέρξη 16 ρξφλσλ. Ζ άδεηα απνηειεί νηθνγελεηαθφ δηθαίσκα πνπ
δηθαηνχηαη ν έλαο κφλν γνλέαο ή κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπο θαη είλαη κε πιήξεηο
απνδνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε.30

27

Νφκνο 3986/2011 (άξζξν 37).
Νφκνο 4075/2012 (άξζξν 50).
29
Νφκνο 3528/2007 (άξζξν 53) θαη ΓΗΓΑΓ/Φ.53/122/νηθ.20561/9-17 Απγ. 2007 (ΦΔΚ Β΄ 1613) Απ. Τπ.
Δ.Γ.Γ.Α., θαηση. αξηζ. 218.
30
Νφκνο 1483/84 (άξζξν 9).
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Άδεηα γηα γνλείο (ή θαη ζπδύγνπο) παηδηώλ κε αλαπεξία ή άιιεο παζήζεηο
Γηα ην δεκφζην πξνβιέπνληαη (α) γηα γνλείο παηδηψλ (ή ζπδχγνπο) κε αλαπεξία:
κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο (1 ψξα ηελ εκέξα) (β) γηα γνλείο παηδηψλ (ή ζπδχγνπο)
πνπ ρξεηάδνληαη ηαθηηθή κεηάγγηζε ή ζεξαπεία: 22 εκέξεο ην ρξφλν (γ) γηα γνλείο
παηδηψλ κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε ή ζχλδξνκν Down: 22 κέξεο ην ρξφλν. Οη
αλσηέξσ άδεηεο απνηεινχλ νηθνγελεηαθφ δηθαίσκα πνπ είηε θάλεη ρξήζε ν έλαο κφλν
γνλέαο ή κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπο θαη είλαη κε πιήξεηο απνδνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ
ηνλ εξγνδφηε (θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο).31
Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνβιέπνληαη γηα γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία: κεησκέλν
σξάξην εξγαζίαο (κηα ψξα ηελ εκέξα) ρσξίο απνδνρέο (κφλν ζε εηαηξείεο κε 50+
απαζρνινχκελνπο θαη κέρξη ην παηδί λα γίλεη 16). Ζ άδεηα απνηειεί νηθνγελεηαθφ
δηθαίσκα πνπ είηε θάλεη ρξήζε ν έλαο κφλν γνλέαο είηε κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπο.
Δπίζεο πξνβιέπεηαη άδεηα κεη‟ απνδνρψλ 10 εκεξψλ γηα γνλείο παηδηψλ πνπ
πάζρνπλ απφ ζνβαξά λνζήκαηα.32
Άδεηα γηα κόλνπο γνλείο
Γηα ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κφλνλ, πξνβιέπνληαη 6
κέξεο ακεηβφκελεο άδεηαο ην ρξφλν γηα άγακνπο θαη ρήξνπο γνλείο θαη 8 κέξεο εάλ
Δπηπιένλ ν γνληφο έρεη 3+ παηδηά θαη κέρξη ην παηδί λα γίλεη 12 ρξφλσλ. Ζ άδεηα είλαη
κε πιήξεηο απνδνρέο θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε.33
Άδεηα γηα αζζέλεηα παηδηώλ (θαη άιισλ εμαξηεκέλσλ κειώλ)
Οη εξγαδφκελνη γνλείο (θπζηθνί, ζεηνί θαη αλάδνρνη) ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ελφο κελφο άδεηα άλεπ απνδνρψλ φηαλ
πξφθεηηαη γηα λνζειεία αλήιηθνπ ηέθλνπ ιφγσ αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο πνπ θαζηζηά
αλαγθαία ηελ άκεζε παξνπζία ηνπο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ
Τπεξεζία ηνπο.34
Γηα εξγαδφκελνπο/-εο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνβιέπεηαη άδεηα ρσξίο απνδνρέο
κέρξη 6 κέξεο ην ρξφλν εάλ ν γνληφο έρεη έλα παηδί, κέρξη 8 εκέξεο ηνλ ρξφλν εάλ έρεη
δχν παηδηά θαη κέρξη 14 εκέξεο ηνλ ρξφλν εάλ έρεη πεξηζζφηεξα απφ ηξία παηδηά. Ζ
άδεηα επίζεο δίδεηαη θαη γηα άιια εμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. έλα
ζχληξνθν ή ελήιηθν παηδί κε αλαπεξία θαζψο θαη γνλείο ή άγακεο αδειθέο κε
31

Νφκνο 2527/97(άξζξν 16), Νφκνο 3528/2007(άξζξν 50).
Νφκνο 1483/1984 (άξζξν 8), Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζεο Δξγαζίαο 2004-5, Νφκνο 4075/2012
(άξζξν 51).
33
Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζεο Δξγαζίαο 2002-3.
34
Νφκνο 4210/13 (άξζξν 26).
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αλαπεξία εάλ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη ιηγφηεξν απφ ην θαηψηαην
εηζφδεκα ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε). Ζ άδεηα απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα ηνπ θάζε
γνληνχ.35
Δπίζεο, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνβιέπεηαη άδεηα
30 εκεξψλ γηα πεξηπηψζεηο επείγνπζαο εηζαγσγήο παηδηνχ ειηθίαο κέρξη 18 ρξφλσλ
ζην λνζνθνκείν. Ζ άδεηα απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα ηνπ γνληνχ, είλαη άλεπ
απνδνρψλ θαη ρνξεγείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν γνληφο έρεη εμαληιήζεη ηε γνληθή
άδεηα πνπ δηθαηνχηαη.36
Άδεηεο θαη ξπζκίζεηο γηα ζεηνύο γνλείο
ζνλ αθνξά ηηο άδεηεο γηα ζεηνχο γνλείο, ππάξρνπλ ξπζκίζεηο κέζα ζηηο
γεληθέο άδεηεο.
ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηηο κεηέξεο πνπ πηνζεηνχλ παηδηά ρνξεγείηαη κηα ηξίκελε
άδεηα κεηξφηεηαο κε απνδνρέο κέζα ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο κεηά ηελ πηνζεζία θαη
εθφζνλ ην παηδί είλαη κηθξφηεξν ησλ 6 ρξφλσλ. Έλαο απφ ηνπο ηξεηο κήλεο άδεηαο
κπνξεί λα ιεθζεί θαη πξηλ ηελ πηνζεζία. Δπίζεο, νη ζεηνί γνλείο παηδηψλ ειηθίαο κέρξη
ηεζζάξσλ ρξφλσλ έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ ηελ άδεηα θξνληίδαο. Οη άδεηεο
απηέο θαιχπηνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Αθφκα, ην δηθαίσκα ζηε γνληθή άδεηα
αλαηξνθήο έρεη θαη ν/ε εξγαδφκελνο/-ε ν/ε νπνίνο/-α πηνζεηεί ή γίλεηαη αλάδνρνο
παηδηνχ θάησ ησλ 6 (κε ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ ζηα 8 ρξφληα
εάλ νη δηαδηθαζίεο πηνζεζίαο ή αλαδνρήο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί λσξίηεξα).37
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη ζεηνί γνλείο παηδηψλ κέρξη 6 ρξφλσλ δηθαηνχληαη άδεηαο
θξνληίδαο. Δπίζεο φζνη πηνζεηνχλ ή γίλνληαη αλάδνρνη παηδηψλ θάησ ησλ 6 ρξφλσλ
(κε ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ ζηα 8 ρξφληα εάλ νη δηαδηθαζίεο
πηνζεζίαο ή αλαδνρήο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί λσξίηεξα) δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ
γνληθή άδεηα.38
Ννκηθή βάζε ξπζκίζεσλ
Οη ζρεηηθέο κε ηηο γνληθέο άδεηεο ξπζκίζεηο εηζάγνληαη είηε κέζσ λφκσλ είηε
κέζσ ησλ Δζληθψλ Γεληθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηηθψλ
θνξέσλ (ΔΒ, ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ, ΔΣΔ) θαη ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ
Διιάδαο (ΓΔΔ). Οη ζπκβάζεηο απηέο θαζνξίδνπλ ηα ειάρηζηα απνδεθηά φξηα γηα
35

Νφκνο 1483/1984, Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζεο Δξγαζίαο 2000-1, Δζληθή Γεληθή πιινγηθή
χκβαζεο Δξγαζίαο 2008-9.
36
Νφκνο 4075/2012 (άξζξν 51).
37
Νφκνο 4075/2012 (άξζξν 50), Νφκνο 3801/2009 (άξζξν 18), Νφκνο 4305/2014 (άξζξν 26).
38
Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζεο Δξγαζίαο 2000, Νφκνο 4075/2012 (άξζξν 50)
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φινπο ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Δπηκέξνπο θιαδηθέο
ή επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ εξγνδνηηθψλ θνξέσλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ ή επηρεηξήζεσλ είλαη δπλαηφλ λα παξέρνπλ βειηησκέλεο
ξπζκίζεηο θαη φξνπο ιήςεο ησλ γνληθψλ αδεηψλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ έιαβαλ
ρψξα ηα ηειεπηαία ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα ζηε ρψξα καο φζνλ αθνξά ηηο δηαθφξνπ
ηχπνπ γνληθέο άδεηεο.39
1984: Με ηνλ λφκν 1483 θαζηεξψλνληαη ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο, ε άδεηα γηα
ζρνιηθή παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ, ε άδεηα απνπζίαο γηα αζζέλεηα
εμαξηψκελσλ κειψλ θαη ην κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο γηα γνλείο παηδηψλ κε
αλαπεξία, ελψ κε εηδηθέο ξπζκίζεηο πξνζηαηεχεηαη ε κεηξφηεηα.
1984: Με ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ επεθηείλεηαη ε άδεηα κεηξφηεηαο γηα ηνπο/ηηο εξγαδνκέλνπο/-εο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο 14 εβδνκάδεο.
1988: Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 193 επεθηείλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ
1483/84 ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
1989: Με ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ επεθηείλεηαη ε άδεηα κεηξφηεηαο γηα ηνπο/ηηο εξγαδνκέλνπο/-εο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο 15 εβδνκάδεο.
1993: Με ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ θαζηεξψλεηαη γηα ηνπο/ηηο απαζρνινχκελνπο/-εο ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα άδεηα παηξφηεηαο (1 εκέξα), βειηηψλνληαη νη φξνη ρνξήγεζεο ηεο γνληθήο
άδεηαο αλαηξνθήο, ε άδεηα θξνληίδαο παηδηνχ (π.ρ. κεησκέλν σξάξην) γίλεηαη
πην επέιηθηε ελψ δίλεηαη δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ζηνλ παηέξα (εάλ δελ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε κεηέξα). Αθφκα, επεθηείλεηαη ε άδεηα κεηξφηεηαο ζηηο
16 εβδνκάδεο θαη πξνηξέπεηαη ε απνθπγή ηεο λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο ησλ
εγθχσλ.
1997: Με ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ θαηαξγείηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ κεγέζνπο επηρείξεζεο ζηε
γνληθή άδεηα αλαηξνθήο.
1997: Καζηεξψλεηαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα 1 κήλαο άδεηαο κε απνδνρέο γηα ηηο
ζεηέο κεηέξεο, ελψ ε πξνβιεπφκελε άλεπ απνδνρψλ άδεηα γηα παηδηά κε
αλαπεξία κεηαηξέπεηαη ζε άδεηα κε απνδνρέο εθφζνλ ε αλαπεξία ησλ παηδηψλ
είλαη άλσ ηνπ 67% (Νφκνο 2527/97).

39

Γηα κηα αλάιπζε ησλ εμειίμεσλ ζε ζρέζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ηηο γνληθέο άδεηεο βιέπε
επίζεο Καξαγεψξγνπ Μ. θαη Παπαγηαλλνπνχινπ Μ. (2013).
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1997: Με ην ΠΓ176/97, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ζην ειιεληθφ δίθαην ηελ
Κνηλνηηθή Οδεγία 92/85/ΔΟΚ, ζεζκνζεηείηαη ε άδεηα κεηξφηεηαο ησλ 16
εβδνκάδσλ θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο.
1999:

εκαληηθέο

εμειίμεηο

ζηηο

γνληθέο

άδεηεο

έθεξε

ν

λένο

δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο (Νφκνο 2683) κε ζεκαληηθφηεξε ηε δπλαηφηεηα
ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ ιήςεο ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνχ: αληί γηα κεησκέλν
σξάξην εξγαζίαο, κπνξεί λα ιεθζεί θαη σο ζπλερφκελε 9 κελψλ δηάξθεηαο
απνπζία απφ ηελ εξγαζία. Αθφκα, ε άδεηα κεηξφηεηαο επεθηείλεηαη ζηνπο 5
κήλεο (απφ 4), ε άδεηα ζηηο ζεηέο κεηέξεο επεθηείλεηαη ζηνπο 3 κήλεο (απφ 1)
θαη ε άλεπ απνδνρψλ γνληθή άδεηα αλαηξνθήο γίλεηαη δχν ρξφληα. Αθφκα,
θαζηεξψλεηαη άδεηα 22 εκεξψλ κε απνδνρέο γηα γνλείο παηδηψλ πνπ
ρξεηάδνληαη ηαθηηθή κεηάγγηζε ή ζεξαπεία.
2000: Με ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα επεθηείλεηαη ε άδεηα κεηξφηεηαο ζηηο 17
εβδνκάδεο (απφ 16) θαη ε άδεηα παηξφηεηαο ζηηο 2 εκέξεο (απφ 1). Δπίζεο γηα
ηνπο γνλείο κε 3+ παηδηά επεθηείλεηαη ε άδεηα γηα ηελ αζζέλεηα ησλ παηδηψλ ζηηο
12 εκέξεο (απφ 10). Σέινο, ε άδεηα θξνληίδαο θαιχπηεη πηα θαη ηνπο ζεηνχο
γνλείο κε παηδηά έσο 6 ρξφλσλ.
2002: Με ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εηζάγεηαη ε άδεηα γηα ηνπο κφλνπο γνλείο.
2004: Με ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζηεξψλεηαη ν ελαιιαθηηθφο ηξφπνο
ιήςεο ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνχ: αληί γηα κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο,
κπνξεί λα ιεθζεί θαη σο ζπλερφκελε ηζφρξνλε απνπζία απφ ηελ εξγαζία.
Δπίζεο θαζηεξψλεηαη άδεηα 10 εκεξψλ γηα γνλείο παηδηψλ πνπ ρξεηάδνληαη
κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή αηκνθάζαξζε.
2006: Με ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απφθηεζεο
παηδηνχ µε ηε δηαδηθαζία ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο. Οη απνθηψληεο γνλείο
δηθαηνχληαη ηηο άδεηεο πνπ αθνξνχλ ηε θξνληίδα θαη ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ,
σο εάλ ήζαλ θπζηθνί γνλείο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ ην κεησκέλν
σξάξην δηθαηνχληαη ηφζν ε γπλαίθα πνπ γέλλεζε ην παηδί φζν θαη ε απνθηψζα
κεηέξα.
2007: Με ηελ αλακφξθσζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα ην 2007 (Νφκνο
3528/07), πξνβιέπνληαη λέεο ζεηηθφηεξεο ξπζκίζεηο γηα ην δεκφζην ηνκέα: H
άδεηα κεηξφηεηαο επεθηείλεηαη θαηά 2 κήλεο γηα θάζε παηδί πέξαλ ηνπ 3νπ. ηελ
άδεηα θξνληίδαο έρεη απηνηειέο δηθαίσκα θαη ν παηέξαο ελψ

επεθηείλεηαη
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ρξνληθά ε άδεηα απηή γηα γνλείο άγακνπο, ρήξνπο/-εο, δηαδεπγκέλνπο/-εο ή κε
αλαπεξία θαη γηα πνιχηεθλνπο. Αθφκα, ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο γίλεηαη κε
απνδνρέο γηα ηξεηο κήλεο ζηελ πεξίπησζε γέλλεζεο 3νπ ή πεξηζζφηεξσλ
παηδηψλ. Σέινο, θαζηεξψλεηαη άδεηα 22 εκεξψλ ηoλ ρξφλν κε απνδνρέο γηα
γνλείο παηδηψλ κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε ή ζχλδξνκν Down θαη γηα ζπδχγνπο
πνπ ρξεηάδνληαη ηαθηηθή κεηάγγηζε ή ζεξαπεία.
2008: Με ηνλ λφκν 3655/08 (άξζξν 142), ιακβάλνληαο θπξίσο ππφςε ηα
δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, θαζηεξψλεηαη ε εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο ηεο
κεηξφηεηαο, κηα ακεηβφκελε κε ην θαηψηαην εκεξνκίζζην άδεηα 6 κελψλ γηα
αζθαιηζκέλεο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κεηέξεο.
2009: Με ηνλ λφκν 3801 (άξζξν 18) εηζάγεηαη άδεηα παηξφηεηαο (άδεηα
γέλλεζεο ηέθλνπ) δχν εκεξψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ άδεηα απηή ηζρχεη θαη γηα
ζεηνχο παηέξεο εθφζνλ ην παηδί πνπ πηνζεηείηαη δελ έρεη ππεξβεί ην 2 ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ. Ο λφκνο επίζεο πξνβιέπεη αχμεζε θαηά έλα κήλα ηεο άδεηαο
ινρείαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνιχδπκεο θχεζεο.
2011: Με ηνλ λφκν 3986 (άξζξν 37) ε πξνβιεπφκελε ζην δεκφζην ηνκέα άδεηα
άλεπ απνδνρψλ γηα ζνβαξνχο ηδησηηθνχο ιφγνπο, ε νπνία γηα γνλείο δελ
απαηηεί ηελ έγθξηζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, επεθηείλεηαη ζηα πέληε
ρξφληα (απφ δχν).
2012: ε εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2010/18 γηα ηε γνληθή άδεηα, κε ηνλ
λφκν 4075/12 (άξζξα 48-54), ν νπνίνο αθνξά φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο
–θπζηθνχο, ζεηνχο ή αλαδφρνπο- ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε
γνληθή άδεηα αλαηξνθήο επεθηείλεηαη ζηνπο 4 κήλεο (αληί 3½) θαη κέρξη έλα
παηδί λα θηάζεη ζηελ ειηθία ησλ 6 (αληί 3½), δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο αηηήζεηο
ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ζε εηδηθέο εππαζείο θαηεγνξίεο γνλέσλ,

ελψ

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηπιαζηαζκνχ ηεο δηάξθεηαο ηεο άδεηαο ζε εηδηθέο
θαηεγνξίεο κφλσλ γνλέσλ. Γηεπθξηλίδεηαη αθφκα φηη ην δηθαίσκα ζηε γνληθή
άδεηα αλαηξνθήο έρεη θαη ν/ε εξγαδφκελνο/-ε ν/ε νπνίνο/-α πηνζεηεί ή γίλεηαη
αλάδνρνο παηδηνχ θάησ ησλ 6 ή θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θάησ ησλ 8.
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη άδεηα κεη‟ απνδνρψλ 10 εκεξψλ γηα γνλείο παηδηψλ πνπ
πάζρνπλ απφ ζνβαξά λνζήκαηα θαζψο θαη άδεηα άλεπ απνδνρψλ 30 εκεξψλ
γηα πεξηπηψζεηο επείγνπζαο λνζειείαο ηνπ παηδηνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί
ε θαζνιηθφηεηα ηεο πξφβιεςεο, εθφζνλ ν λφκνο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ηνκείο
απαζρφιεζεο θαη γηα φιεο ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.
2012: Με ην ζθεπηηθφ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαζηεξψλεηαη κε ηνλ λφκν 4097/12
γηα πξψηε θνξά άδεηα κεηξφηεηαο κε απνδνρέο γηα απηναπαζρνινχκελεο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 14 εβδνκάδσλ.
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2013: Με ηνλ λφκν 4210/13, άξζξν 6 θαη κεηά απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο πνπ δηθαίσζαλ
αηηήκαηα γνλέσλ, πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε γέλλεζεο δηδχκσλ, ηξηδχκσλ
θ.ιπ. ηέθλσλ ρνξεγείηαη επηπιένλ άδεηα αλαηξνθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο έμη (6)
κελψλ κε απνδνρέο γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ ελφο. Δπίζεο θαηαξγήζεθε
δηάηαμε πνπ έζεηε δεηήκαηα ζηελ ηζφηηκε ιήςε ηεο άδεηαο θξνληίδαο απφ ηνπο
παηέξεο.
2014: Με ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζνξίδεηαη σο απηνηειέο ην δηθαίσκα
ηνπ παηέξα λα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνχ αθφκα θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ε κεηέξα είλαη απηναπαζρνινχκελε.
2014: Με ηνλ λφκν 4305 (άξζξν 26) εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά άδεηα γηα
ζέκαηα αζζέλεηαο παηδηψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. πγθεθξηκέλα, νη εξγαδφκελνη
γνλείο

(θπζηθνί,

ζεηνί

θαη

αλάδνρνη)

δηθαηνχληαη

λα

δεηήζνπλ

ηελ

πξνβιεπφκελε δηάξθεηαο κέρξη έλα κήλα άδεηα άλεπ απνδνρψλ φηαλ πξφθεηηαη
γηα λνζειεία αλήιηθνπ ηέθλνπ ιφγσ αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο πνπ θαζηζηά
αλαγθαία ηελ άκεζε παξνπζία ηνπ γνλέα. Δπίζεο, ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο
επεθηείλεηαη ζηνλ ζεηφ θαη αλάδνρν γνλέα ππνρξεσηηθά, ρσξίο γλψκε
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αλαηξνθή παηδηνχ ειηθίαο έσο θαη
έμη (6) εηψλ ή έσο νθηψ (8) εηψλ, εθφζνλ ε πηνζεζία δελ έρεη νινθιεξσζεί
κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη (6) εηψλ.
Έθηαζε θάιπςεο πιεζπζκνχ θαη ρξήζε ησλ αδεηψλ
Γπζηπρψο ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ καο επηηξέπνπλ λα έρνπκε κηα ζαθή
εηθφλα σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο ζεζκηθήο θάιπςεο ησλ αδεηψλ θαη ηδηαηηέξσο σο
πξνο ηε ρξήζε ηνπο.
Χο πξνο ηε ζεζκηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, ζεκεηψλνπκε φηη νη άδεηεο απηέο
θαιχπηνπλ φζνπο έρνπλ κηζζσηή ζρέζε εξγαζίαο είηε ζηνλ ηδησηηθφ είηε ζηνλ
δεκφζην ηνκέα. ε πνιχ κηθξφ βαζκφ θαιχπηνπλ φκσο απηναπαζρνινχκελνπο/-εο
εθφζνλ γη‟ απηνχο/-έο πξνβιέπεηαη κφλν άδεηα κεηξφηεηαο. Με βάζε ηα πην
πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (Eurostat 2015), νη απηναπαζρνινχκελνη/-εο ζηε ρψξα
καο απνηεινχλ ην 31%ησλ εξγαδνκέλσλ. Αθφκα φκσο θαη κέζα ζηηο θαηεγνξίεο ησλ
κηζζσηψλ εηδηθά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο πνπ εμαηξνχλ θάπνηεο
επηκέξνπο νκάδεο εξγαδνκέλσλ.

Γηα παξάδεηγκα,

ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο

πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζηε βαζηθή άδεηα κεηξφηεηαο θαη ζηε γνληθή άδεηα
αλαηξνθήο. Ζ άδεηα κεηξφηεηαο πξνυπνζέηεη 200 εκέξεο εξγαζίαο ηα πξνεγνχκελα
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δπν ρξφληα θαη ε γνληθή άδεηα έλαλ ρξφλν ζπλερνχο ή κε ζπλερνχο εξγαζίαο ζηνλ
ίδην εξγνδφηε. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζήκεξα πνπ ηα πςειά επίπεδα
καθξνρξφληα αλεξγίαο δελ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο ζπζζψξεπζεο ρξφλνπ
εξγαζίαο (ζηνλ ίδην εξγνδφηε). Δπίζεο ε εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο
θαιχπηεη κφλν ηηο αζθαιηζκέλεο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Πξέπεη ηέινο λα ιεθζεί ππφςε φηη
έλα πςειφ πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ δελ θαηνρπξψλνπλ δηθαίσκα ζηηο άδεηεο εθφζνλ
απαζρνινχληαη ζε αδήισηεο κνξθέο απαζρφιεζεο. Καηά ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΔΔ ην
πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 25% ησλ απαζρνινπκέλσλ (ΔΠΔ 2013: 75).
Δλδερνκέλσο, φκσο, ην πνζνζηφ απηφ λα έρεη πεξηνξηζηεί ιφγσ ηεο πξφζθαηεο
απζηεξνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πιένλ επηβάιιεη πςειά πξφζηηκα ζηνπο
εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ αδήισηνπο/-εο εξγαδφκελνπο/-εο. Με βάζε φια ηα
αλσηέξσ δεδνκέλα, θαίλεηαη ινηπφλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ,
εμαηξνπκέλεο ηεο βαζηθήο άδεηαο κεηξφηεηαο, δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε άιινπ ηχπνπ
γνληθέο άδεηεο.
Χο πξνο ηε ρξήζε ησλ αδεηψλ, ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ θαη αμηνπνηήζηκσλ
ζηνηρείσλ απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο
επίπησζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ γνληθψλ αδεηψλ ζηε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη
εξγαζηαθήο δσήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη ζηε
ρψξα καο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ γνληθψλ αδεηψλ απφ ην ψκα
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο (ΔΠΔ) ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο αλαθέξνπλ ηε ρξήζε ησλ αδεηψλ απηψλ απφ ηνπο/ηηο
εξγαδφκελνπο/-εο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη αθνξνχλ κφλν επηρεηξήζεηο
ζηηο νπνίεο έγηλε αλαθνξά ρξήζεο ηέηνησλ αδεηψλ. εκεηψλεηαη φηη άδεηεο πνπ έρνπλ
σο απνθιεηζηηθνχο δηθαηνχρνπο κεηέξεο (βαζηθή άδεηα κεηξφηεηαο θαη εηδηθή παξνρή
πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ΔΠΔ.

ΠΙΝΑΚΑ 1

ΚΑΣΑ ΦΤΛΟ ΥΡΖΖ ΓΟΝΗΚΧΝ ΑΓΔΗΧΝ Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΟΤ
ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ

Άδεηα θξνληίδαο
παηδηνύ
Γνληθή άδεηα
αλαηξνθήο
ηέθλνπ
Άδεηα ζρνιηθήο
παξαθνινύζεζεο
παηδηώλ
Άδεηα Αζζέλεηαο

ΑΝΓΡΔ
Πιήξεο
Μεξηθή
απαζρφιεζε
απαζρφιεζε
118
61

ΓΤΝΑΙΚΔ
Πιήξεο
Μεξηθή
απαζρφιεζε
απαζρφιεζε
3.337
1.621

12

-

1.136

291

2.215

267

8.061

1.660

107

4

653

222
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Δμαξηεκέλσλ
Μειώλ
Μεησκέλν
63
10
σξάξην γηα
αλαπεξία
παηδηνύ
Άδεηα γηα κόλνπο
44
1
γνλείο
2.599
343
χλνιν
Πεγή: ΔΠΔ, Δηήζηα Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ 2013

ΠΙΝΑΚΑ 2

103

3

154

32

13.444

3.829

ΠΟΟΣΟ ΥΡΖΖ ΓΟΝΗΚΧΝ ΑΓΔΗΧΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΑΝΓΡΔ
Πιήξεο θαη κεξηθή απαζρφιεζε

Άδεηα θξνληίδαο
παηδηνύ
Γνληθή άδεηα
αλαηξνθήο
ηέθλνπ
Άδεηα ζρνιηθήο
παξαθνινύζεζεο
παηδηώλ
Άδεηα Αζζέλεηαο
Δμαξηεκέλσλ
Μειώλ
Μεησκέλν
σξάξην γηα
αλαπεξία
παηδηνύ
Άδεηα γηα κόλνπο
γνλείο
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΠΔ

ΣΧΝ

ΓΤΝΑΙΚΔ
Πιήξεο θαη κεξηθή απαζρφιεζε

0,08

2,2

0,005

0,6

1,04

4,3

0,05

0,4

0,03

0,04

0,02

0,08

(Δηήζηα Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ

2013) απφ ηηο ζπληάθηξηεοηεο

παξνχζαο κειέηεο

Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο είλαη φηη,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε αμηνπνίεζε ησλ αδεηψλ γίλεηαη θαηά
απνθιεηζηηθφηεηα ζρεδφλ απφ ηηο κεηέξεο. Σν βαζηθφ φκσο πξφβιεκα ζηελ
θαηαγξαθή ηνπ ΔΠΔ είλαη φηη δελ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ/-ηξηψλ ζε
ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δπλεηηθά δηθαηνχρσλ θάηη πνπ ζα καο έδηλε ηε δπλαηφηεηα
εθηίκεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ βαζκνχ ρξήζεο ησλ αδεηψλ ζπλνιηθά θαη θαηά θχιν.
Έλα

δεχηεξν

ζεκαληηθφ

αιιά

αλακελφκελν

ζπκπέξαζκα

είλαη

φηη

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθφηαηεο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ αδεηψλ αλάινγα κε ην αλ
απηέο είλαη ακεηβφκελεο ή φρη. Οη ακεηβφκελεο άδεηεο (άδεηα θξνληίδαο θαη άδεηα γηα
ζρνιηθή παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ) έρνπλ ζρεηηθά κεγαιχηεξν βαζκφ ρξήζεο, ελψ
αληίζεηα νη κε ακεηβφκελεο άδεηεο εηδηθά δε ε γνληθή άδεηα αλαηξνθήο έρεη ζρεδφλ
αλχπαξθηε ρξήζε απφ ηνπο παηέξεο.
Μηα άιιε πεγή πιεξνθνξηψλ είλαη ε επξσπατθή έξεπλα ηνπ Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ ε νπνία θαηαγξάθεη πφζνη εξγαδφκελνη/-εο κε έλα παηδί κηθξφηεξν ηνπ
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ελφο βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ εξγαζία ηνπο γηα ιφγνπο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ
(Πίλαθαο 3).
ΠΙΝΑΚΑ 3

Υώξα

ΠΟΟΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΑΓΔΗΑ ΛΟΓΧ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΟΤ ΣΟ
ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΣΟΤ ΔΝΟ
Γπλαίθεο ζε
άδεηα
κεηξφηεηαο ή
γνληθή άδεηα

Άλδξεο ζε
γνληθή άδεηα

Υψξα

Γπλαίθεο ζε
άδεηα
κεηξφηεηαο
ή γνληθή
άδεηα
40,7

Άλδξεο ζε
γνληθή άδεηα

ινβελία

87,2

1,4

Ληζνπαλία

Σζερία

82,3

0,0

Ιηαιία

39,0

0,2

Απζηξία

79,6

0,3

Γαιιία

35,5

1,1

ινβαθία

78,2

0,2

Ιζπαλία

27,5

0,1

Φηλιαλδία

75,9

4,2

Πνξηνγαιία

27,3

0,7

Οπγγαξία

72,1

0,0

Δζζνλία

27,2

0,0

Βνπιγαξία

70,1

0,5

Κύπξνο

27,0

0,0

Γεξκαλία

64,7

0,8

Οιιαλδία

24,0

0,0

Λεηνλία

60,6

0,0

Βέιγην

21,7

1,1

Ρνπκαλία

53,0

6,2

Διιάδα

19,6

0,0

Λνπμεκβνύξγν

45,8

1,7

Μάιηα

2,9

0,0

Πνισλία

41,4

0,1

Ηλσκέλν

0,6

0,7

1,0

Βαζίιεην
Πεγή:
http://www.oecd.org/els/soc/PF2_2_Use_of_leave_benefits_by_mothers_and_fathers_Aug2014.pdf
(απφ ζηνηρεία ηεο επξσπατθήο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ γηα ην έηνο 2011)

Σα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα αληηθαηνπηξίδνπλ θπξίσο ηηο πνιηηηθέο πνπ
έρνπλ νη δηάθνξεο ρψξεο σο πξνο ηηο άδεηεο θαη φρη ηνλ βαζκφ ρξήζεο ησλ αδεηψλ.
Υψξεο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηηο κεηέξεο κε καθξνρξφληεο άδεηεο είλαη πην πηζαλφ
λα βξνπλ ηελ εξγαδφκελε κεηέξα ζην ζπίηη. Πάλησο απηφ πνπ είλαη εληππσζηαθφ γηα
φιεο ηηο ρψξεο είλαη ε απνπζία ηνπ παηέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνλ πξψην ρξφλν ηεο
δσήο ηνπ παηδηνχ.
Γηα ηε ρψξα καο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
δελ εκθαλίδνπλ θαλέλα πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ παηέξα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ηνλ
πξψην ρξφλν κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Αιιά θαη ην ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ
ησλ κεηέξσλ πνπ ιακβάλνπλ άδεηα θαηά ην δηάζηεκα απηφ αληηθαηνπηξίδεη ην
γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ κεηέξσλ είηε ζε δεισκέλε είηε ζε
αδήισηε εξγαζία δελ θάλνπλ ρξήζε ησλ γνληθψλ αδεηψλ.40
40

εκεηψλεηαη φηη ελψ ε άδεηα κεηξφηεηαο γηα ηηο απηναπαζρνινχκελεο ςεθίζηεθε κε λφκν ην 2012, νη
ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πινπνίεζεο ηνπ θπθινθφξεζαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 γηα ηηο
αζθαιηζκέλεο ζην ΔΣΑΑ (Φ10060/15858/606/7.10.2014) θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015
(Φ40035/41931/1653/20.1.15) γηα ηηο αζθαιηζκέλεο ζηνλ ΟΑΔΔ. Άξα, ε ρξήζε ηεο άδεηαο δελ
απνηππψζεθε ζηα ζηνηρεία ηεο αλαθεξφκελεο Έξεπλαο ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ.
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πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη ε αδπλακία ησλ δηαζέζηκσλ γηα
ηε ρψξα καο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ λα δψζνπλ απαληήζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε
αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο ησλ αδεηψλ απφ ηνπο πηζαλνχο δηθαηνχρνπο.
Αιιά δπζηπρψο θαη ζε επίπεδν αθαδεκατθήο έξεπλαο ην ζέκα ησλ γνληθψλ αδεηψλ
έρεη ειάρηζηα ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ.41 Έηζη ζηεξνχκαζηε ζηνηρείσλ πνπ ζα
καο επέηξεπαλ λα αμηνινγήζνπκε φρη κφλν ηνλ βαζκφ ρξήζεο ησλ αδεηψλ γεληθά
αιιά θαη ζε ζρέζε κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ (θχιν,
κνξθσηηθφ επίπεδν, είδνο απαζρφιεζεο, ζέζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηεξαξρία,
αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ην ηη απνηειεί απνδεθηφ πξφηππν θξνληίδαο θ.ιπ.), ηνλ
εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ηνκέαο, πεξηβάιινλ πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν θηιηθφ πξνο ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο, κέγεζνο επηρείξεζεο θ.ιπ.), ηνλ
ηχπν ηεο άδεηαο (ακεηβφκελεο ή κε, κε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ επειημίαο
θ.ιπ.) θαη ηηο εμειίμεηο ζην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (αχμεζε
νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη αλεξγίαο).
Άξα, ν βαζκφο ρξήζεο ησλ γνληθψλ αδεηψλ παξακέλεη έλα αλνηθηφ εξεπλεηηθφ
εξψηεκα γηα ηε ρψξα καο. Ηδηαηηέξσο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλεξγίαο θαη
νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο εγείξνληαη δεηήκαηα σο πξνο ηηο επηπηψζεηο πνπ απηέο
έρνπλ ζηε ρξήζε ησλ αδεηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ, νη πεξίνδνη απηνί
ελδερνκέλσο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξαηεγήζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ γηα γνληθέο άδεηεο. Απφ
ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απηνπεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο
ησλ αδεηψλ ιφγσ ηνπ θφβνπ απψιεηαο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Ο πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε, ν νπνίνο έρεη, κε βάζε ηνλ λφκν 3896/10, ηελ επζχλε γηα ηελ νξζή
εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο, έρεη θαηαγξάςεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη
εηδηθά ζηηο εθζέζεηο ηνπ 2011 θαη 201242 απμεκέλεο πεξηπηψζεηο θαηαζηξαηήγεζεο
εηδηθά ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ
θαηά ηελ εγθπκνζχλε θαη ηε κεηξφηεηα (παξάλνκεο θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ,
θαηαρξεζηηθή κνλνκεξήο κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε εθ
πεξηηξνπήο ή αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο κεηά ηελ επηζηξνθή απφ ηελ άδεηα).43
41

Δληνπίζακε κφλν έλα δεκνζηεπκέλν άξζξν πνπ εζηηάδεη ην απνθιεηζηηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ ζην ζέκα
ησλ γνληθψλ αδεηψλ, εμαηξνπκέλσλ θάπνησλ ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ πνπ έγηλαλ απφ μέλνπο κειεηεηέο.
42
Βι. ηηο Δηήζηεο Δηδηθέο Δθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε «Φχιν θαη Δξγαζηαθέο ρέζεηο», ηελ
Δηδηθή Έθζεζε «Καηαρξεζηηθή κνλνκεξήο επηβνιή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο ζε εξγαδφκελεο, κεηά
απφ άδεηα κεηξφηεηαο» (2012) θαη ηελ Δηδηθή Έθζεζε «Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο
εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ.3655/2008»(2010)
http://www.synigoros.gr/
43
Ο πλήγνξνο παξαηεξεί φηη «εηδηθφηεξα νη εξγαδφκελεο πνπ απνθηνχλ παηδηά, σο εμαηξεηηθά επάισηε
θαηεγνξία ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο, επηδηψθνπλ ζπρλά λα δηεπζεηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ απφ ηελ θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο απεπζείαο µε ηνλ
εξγνδφηε, δερφκελεο, θαη‟ νπζία, ηελ παξαβίαζε εξγαζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα µελ
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Σελ αλεζπρεηηθή αχμεζε ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο
ζηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο επηζεκαίλεη θαη ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο ζηελ
Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ
πκβάζεσλ θαη πζηάζεσλ (101ε πλεδξία), ηελ νπνία δεκνζηνπνίεζε ζηηο 2/3/2012
(International Labour Office 2012).
κσο ζηηο Δθζέζεηο ηνπ 2013 θαη ηνπ 2014, ν πλήγνξνο παξαηεξεί κείσζε
ησλ αλαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γνληθέο άδεηεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αιιά
ζεκαληηθή σζηφζν άλνδν ησλ αλαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη
πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζέκαηα ησλ απνιχζεσλ θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο/θηλεηηθφηεηαο
πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ πεξίνδν εθείλε. Αληίζεηα ην ΔΠΔ θαηαγξάθεη αχμεζε ησλ
θαηαγγειηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κεηαμχ 2012 θαη 2013 ηδίσο ζηηο απνιχζεηο εγθχσλ
(ΔΠΔ 2012, 2013). Σα ζηνηρεία ηνπ 2014 δελ ήηαλ δηαζέζηκα ζηηο εξεπλήηξηεο θαηά
ηε ιήμε ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Πάλησο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επαλεηιεκκέλα έρεη ηνλίζεη ζηηο Δθζέζεηο ηνπ
φηη ε πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο δελ έρεη επαηζζεηνπνηήζεη επαξθψο ηνλ θφζκν ησλ
επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπλήζσο ηελ αληηκεησπίδνπλ σο βάξνο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.44
Εεηήκαηα εθαξκνγήο
Ζ ζπλερήο θαη ζηαζεξή εηζαγσγή λέσλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηηο γνληθέο άδεηεο
δεκηνχξγεζε έλα κσζατθφ δηαθφξσλ ηχπσλ αδεηψλ κε πνηθίιεο πξνυπνζέζεηο νη
νπνίεο δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε, εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα θαη
γξαθεηνθξαηηθέο επηβαξχλζεηο νδεγψληαο ζε αλαθνξέο θαη θαηαγγειίεο. Πνιιέο
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζε εθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Σφζν ζην
δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππάξρνπλ θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε βαζηθή λνκνζεζία ή δελ αλαθέξνληαη ζαθψο ή αθήλνπλ
θελά γηα απζαίξεηεο εξκελείεο θαη απηφ δεκηνπξγεί πνιιά εξσηήκαηα, αλαθνξέο θαη
πεδίν δηεθδηθήζεσλ. Γηαπηζηψλεη επίζεο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε φηη ζηνλ δεκφζην
ηνκέα

ε

ζεζκηθή

αληηκεηψπηζε

ηέηνησλ

δεηεκάησλ

δηαθξίλεηαη

απφ

απνζπαζκαηηθφηεηα θαη αλνκνηνκνξθία, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε
ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη πξνηείλεη θάπνηαο κνξθήο
απνιέζνπλ ηε ζέζε», ελψ αθφκα θαη φηαλ έρνπλ θάλεη κηα θαηαγγειία ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε «δελ
είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απνζχξνπλ ηελ θαηαγγειία, θνβνχκελεο ηελ απφιπζε»
(πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (2012). Δηδηθή έθζεζε «Καηαρξεζηηθή κνλνκεξήο επηβνιή εθ πεξηηξνπήο
απαζρφιεζεο ζε εξγαδφκελεο, κεηά απφ άδεηα κεηξφηεηαο», ζει. 9.
44
Σελ ίδηα άπνςε εμέθξαζε θαη πξηλ ηε θξίζε ε Μ. Καξακεζίλε πνπ δηαπηζηψλεη φηη ην θφζηνο ηεο
κεηξφηεηαο εηδηθά γηα ηεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ακεηβφκελεο απφ ηνλ εξγνδφηε άδεηεο θαη ην
θφζηνο ηεο αλαπιήξσζεο) νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο ζηηο πξνζιήςεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ
(Karamessini 2010).
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θσδηθνπνίεζε απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ νη
θαηά ηφπνλ ππεξεζίεο ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε
πιεξνθφξεζε ζηνπο/ζηηο απαζρνινχκελνπο/-εο (πλήγνξνο Πνιίηε 2014:134).
Παξφκνηα δεηήκαηα ζηελ πινπνίεζε

ηεο λνκνζεζίαο

αλαθέξνληαη ζηελ

Έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Ννκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
Οδεγίαο γηα ηηο γνληθέο άδεηεο (2010/18). εκεηψλεη ε ειιελίδα εκπεηξνγλψκνλαο
ζηελ Έθζεζή ηεο γηα ηελ Διιάδα: «Οη πξνβιέςεηο γηα ηηα άδεηεο είλαη….πεξίπινθεο,
θαηαθεξκαηηζκέλεο, άληζεο θαη δηάζπαξηεο. Ζ επαθφινπζε έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ε
απμαλφκελε λνκηθή αβεβαηφηεηα επηδεηλψλνληαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο πξαθηηθέο:
καθξνζθειή λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πνηθίιεο ξπζκίζεηο, πνπ ζηεξνχληαη
κηαο εζσηεξηθήο ζχλδεζεο θαη ζχλδεζεο κε ηνλ ηίηιν ηνπ λνκνζεηήκαηνο
(‘omnibuslaws’) θαη πνπ δχζθνια ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε άιιε ζρεηηθή
λνκνζεζία πηνζεηνχληαη κε επείγνπζεο δηαδηθαζίεο, θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο Σξφηθαο.
Με απηφ ηνλ ηξφπν, λέεο ξπζκίζεηο πηνζεηνχληαη ή παιαηφηεξεο (θαλεξά ή ζησπεξά)
ηξνπνπνηνχληαη ή θαηαξγνχληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο
γνληθέο άδεηεο. Σα δηθαζηήξηα ππεξθνξηψλνληαη θαη ε λνκνινγία δελ πξνιαβαίλεη ηε
λέα λνκνζεζία». πλερίδεη ε εκπεηξνγλψκνλαο: «Ωο εθ ηνχηνπ, θάπνηνο πξέπεη λα
αλαηξέμεη ζε άιια πξνυπάξρνληα λνκνζεηήκαηα ζε κηα απειπηζκέλε αλαδήηεζε ηεο
λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη. Μηα ζχλζεηε ζπιινγηζηηθή αλαπηχζζεηαη, ρσξίο βεβαηφηεηα
φηη ην ζπκπέξαζκα είλαη ζσζηφ. Απηφ ηζρχεη ηδηαηηέξσο γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα…»
(Rosário do Palma Ramalhoetal 2015: 98, 107)
Ζ δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο
Ζ δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο εμεηάδεηαη εδψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ απφ ηνπο/ηηο
δπλεηηθά δηθαηνχρνπο.
ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, παξαηεξνχκε ηα
πξάγκαηα λα εμειίζζνληαη πξνο κηα ζεηηθή θαηεχζπλζε κε ηελ απάιεηςε ξπζκίζεσλ
πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα ηηο κεηέξεο θαη ηνπο παηέξεο φζνλ αθνξά ην
δηθαίσκα πξφζβαζεο ηνπο ζηηο γνληθέο άδεηεο. ε απηή ηε ζεηηθή εμέιημε, βνήζεζε ε
λνκνζεζία γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία45. Δπίζεο ε
άδεηα παηξφηεηαο (έζησ πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο) έρεη εηζαρζεί ηφζν ζην δεκφζην φζν
θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
45

Νφκνο Νφκν 3896/2010 «Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεοαλδξψλ
θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο – Δλαξκφληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαοκε ηελ
νδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 θαη άιιεο
ζπλαθείο δηαηάμεηο».
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κσο, ππάξρνπλ δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ, φπσο ε εηδηθή παξνρή
πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε εμάκελε δειαδή άδεηα γηα
κεηέξεο πνπ αθνινπζεί ηε βαζηθή άδεηα κεηξφηεηαο θαη αθνξά κφλν απηέο. ην
δεκφζην ηνκέα δελ ππάξρεη αληίζηνηρε πξφβιεςε. Δπίζεο, πξνβιεκαηίδεη ην γεγνλφο
φηη ην αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο δελ αμηνπνηείηαη
ζρεδφλ θαζφινπ απφ ηνπο παηέξεο γηαηί ε άδεηα είλαη άλεπ απνδνρψλ θαη γεληθφηεξα
απνπζηάδνπλ ξπζκίζεηο πνπ ζα ελζάξξπλαλ πεξηζζφηεξν ηε ιήςε ησλ αδεηψλ απφ
ηνπο παηέξεο, φπσο βιέπνπκε ζε άιιεο ρψξεο.46
ζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο γνληθέο άδεηεο,
παξαηεξνχκε φηη δελ ζπλνδεχεηαη απφ εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη
πξνψζεζεο ηεο αληίιεςεο γηα ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ιήςε ησλ αδεηψλ θαη απφ
ηνλ παηέξα. Γεληθφηεξα, ειάρηζηε πξνζνρή δίλεηαη ζην λα δηαπαηδαγσγεζεί ην θνηλφ
θαη ηδηαίηεξα νη λένη γνλείο ή ε λέα γεληά σο πξνο ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηηο
νηθνγελεηαθέο επζχλεο θαη ειάρηζηα ηνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ παηέξα
ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ αδεηψλ, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ,
απηή απνηειεί θαη‟ εμνρήλ κηα «γπλαηθεία ππφζεζε» φπσο βέβαηα θαη νη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ηεο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο γνληθέο
άδεηεο. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηηο έληνλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο φζνλ αθνξά ηνπο
ξφινπο ησλ δχν θχισλ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ νηθνγέλεηα, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
πνπ ζπρλά δελ είλαη θηιηθφ ή ελζαξξπληηθφ ζηελ ηδέα ρξήζεο ησλ αδεηψλ απφ ηνπο
παηέξεο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη νη ίδηεο νη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο παξακέλνπλ ζηε
δηαηχπσζε ηνπο, ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, νπδέηεξεο σο πξνο ην θχιν θαη
παζεηηθέοσο

πξνο

ηελ

πξνψζεζε

ηεο

ηζφηεηαο,

αλαπαξάγνληαο

έηζη

ηα

παξαδνζηαθά πξφηππα θξνληίδαο.
πκπεξαζκαηηθά, απφ φ,ηη θαίλεηαη, πνιηηηθνί, δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο,
ππεχζπλνη δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ, εξγνδφηεο θαη ζπλδηθαιηζηηθνί
θνξείο θαη επξχηεξα ε θνηλσλία, αθφκα θαη νη ίδηεο νη κεηέξεο, φηαλ αλαθέξνληαη ζηηο
γνληθέο άδεηεο αλαθέξνληαη θαη έρνπλ θπξίσο ζην κπαιφ ηνπο ηηο κεηέξεο θαη απηφ
επεξεάδεη ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ θαη ηα κέηξσλ εθαξκνγήο πνπ πηνζεηνχληαη,
ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ηελ θαηά θχιν
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Παξαδείγκαηα ηεο θαζηέξσζεο εηδηθψλ θηλήηξσλ γηα ηε ρξήζε ηεο γνληθήο άδεηαο απφ ηνπο παηέξεο
αλαθέξνληαη ζην Moss 2015 θαζψο θαη ζην Eurofound 2015. Απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε κε
κεηαβηβάζηκε ακεηβφκελε άδεηα γηα παηέξεο, ηε δηάζεζε κπφλνπο άδεηαο εάλ θαη νη δχν γνλείο ιάβνπλ
κηα κίληκνπκ δηάξθεηαο άδεηα, νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη άιια, ελψ ζε θάπνηεο ρψξεο ε ρνξήγεζε άδεηαο
ζηνπο παηέξεο είλαη ππνρξεσηηθή.
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αμηνπνίεζε ησλ αδεηψλ.47 Οη ξπζκίζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
ηζφηεηαο, ζε έλα κεγάιν βαζκφ επηβιήζεθαλ απφ ην επξσπατθφ δίθαην θαη φρη γηαηί
ππήξμε κηα πξαγκαηηθή αιιαγή ζηάζεσλ γχξσ απφ ην ζέκα απηφ.
ρφιηα
πλνπηηθά, ε εηθφλα ησλ γνληθψλ αδεηψλ ζηε ρψξα καο απνηειεί έλα κσζατθφ
κε

πνιιέο

δηαθνξεηηθέο

ξπζκίζεηο

θαη

πξνυπνζέζεηο

ησλ

απνθσδηθνπνίεζε θαη ε εξκελεία δελ είλαη πάληα εχθνιε.

νπνίσλ

ε

Οη ξπζκίζεηο

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ κηζζσηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηδηαηηέξσο κεηαμχ ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ απηναπαζρνινχκελσλ.
Οη δηαθνξέο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε δηάξθεηα ηεο (ακεηβφκελεο) άδεηαο, ζην
δηθαησκαηηθφ ή κε ραξαθηήξα ησλ αδεηψλ θαη ηελ επθνιία ή δπζθνιία ησλ
πξνυπνζέζεσλ ιήςεο ηνπο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ παξακέλεη
πην γελλαηφδσξνο, πξνβιέπνληαο ζπλνιηθά πνιχ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο άδεηεο θαη
πεξηζζφηεξεο άδεηεο θαηά ηηο νπνίεο αλαπιεξψλνληαη πιήξσο νη απνδνρέο απφ ηελ
εξγαζία48, κε θαζαξφ ην δηθαίσκα ηνπ/ηεο εξγαδνκέλνπ/-εο49 θαη ιηγφηεξεο
πξνυπνζέζεηο ζηε ιήςε ηνπο.50 Αλάκεζα ζηνπο/ζηηο απαζρνινχκελνπο/-εο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα, νη απηναπαζρνινχκελνη/-εο παξακέλνπλ νη ιηγφηεξν επλνεκέλνη/-εο.
ηνλ ηνκέα απηφ νη ξπζκίζεηο αθνξνχλ ηελ άδεηα κεηξφηεηαο κφλν, αιιά θαη εδψ
ηφζν ε δηάξθεηά ηεο φζν θαη ην πξνβιεπφκελν επίδνκα πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζε
ζρέζε κε ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. πσο πνιχ ζσζηά ηνλίδεη
ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε αλαθεξφκελνο ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζηηο αληζφηεηεο

47

εκεηψλνπλ νη Καξαγηψξγνπ θαη Παπαγηαλλνπνχινπ: «Σα ζέκαηα πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο θαη
εμηζνξξφπεζεο ηδησηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, θξηλφκελα σο «γπλαηθεία» ζέκαηα, δελ είλαη ζηηο
πξψηεο ζέζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ» (2013, ζει. 74).
ε επξσπατθφ επίπεδν ζεκεηψλνπλ νη Fagan θαη Norman (European Commission 2016) φηη ε παξνρή
θξνληίδαο γηα κέιε ηεο νηθνγέλεηεο αληηκεησπίδεηαη αθφκα απφ πνιιέο θπβεξλήζεηο, θνηλσληθνχο
εηαίξνπο θαη άηνκα σο έλα ζέκα επζχλεο ησλ κεηέξσλ θαη φηη ηα πεξηζζφηεξα κέηξα ζπκθηιίσζεο
άκεζα ή έκκεζα ζρεδηάδνληαη έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο ηηο γπλαίθεο.
Μηα ελδηαθέξνπζα πξφζθαηε έξεπλα ζηε Σζερία έδεημε φηη ηα δχν ηξίηα ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο δελ
επηζπκνχζαλ ν ζχληξνθνο ηνπο λα ιάβεη γνληθή άδεηα. ε κηα δεχηεξε ζπλερφκελε έξεπλα νη γπλαίθεο
εμήγεζαλ φηη ν ιφγνο ήηαλ ε απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο (2/3 ησλ γπλαηθψλ) αιιά θαη γηαηί πίζηεπαλ φηη νη
παηέξεο δελ ζα ήηαλ ηθαλνί λα θξνληίζνπλ επαξθψο ηα παηδηά ηνπο (1/3 ησλ γπλαηθψλ). Αθφκα έλα ηξίην
ησλ γπλαηθψλ ζεσξνχζαλ φηη θαηά βάζνο νη γπλαίθεο δελ ήζεια λα «παξαδψζνπλ» ηνλ παξαδνζηαθφ
ηνπο ξφιν (έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη ζην Eurofound 2015).
48
Γεκφζηνο ηνκέαο: ζπλνιηθά 134 κήλεο άδεηαο (κεηξφηεηαο 5, θξνληίδαο 9, γνληθή 60ρ2 γνλείο). Απ‟
απηνχο 14 κήλεο είλαη κε πιήξεηο απνδνρέο.
Ηδησηηθφο ηνκέαο: ζπλνιηθά 22 κήλεο άδεηαο (κεηξφηεηαο 4 +6, θξνληίδαο πεξίπνπ 4 θαη γνληθή 4ρ2
γνλείο). Απ‟ απηνχο νη 8 πεξίπνπ είλαη κε πιήξεηο απνδνρέο θαη νη 6 είλαη κε απνδνρέο πνπ ηζνχληαη κε
ηηο θαηψηαηεο απνδνρέο.
49
Αξθεηέο απφ ηηο επηινγέο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απαηηνχλ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
εξγνδφηε (π.ρ. δπλαηφηεηα ζσξεπηηθήο ρξήζεο ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ) θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηνλ
δεκφζην ηνκέα.
50
Τπάξρνπλ απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο ιήςεο ησλ αδεηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (π.ρ. πξνυπφζεζε
πξνεγνχκελεο εξγαζίαο).
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κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ, απηέο απνηεινχλ «αζέκηηεο
απνθιίζεηο ζηελ νθεηιφκελε απφ ην χληαγκα θαη ην επξσπατθφ δίθαην πξνζηαζία θαη
δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζνχλ ζηε βάζε ησλ φπνησλ νξζνινγηθψλ θξηηεξίσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο» (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 2013: 114). Αθφκα
ζεκεηψλνπκε ην πςειφ πνζνζηφ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο πνπ απνθιείεη θάζε
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο άδεηαο.
Οη θαηά θχιν δηαθνξνπνηήζεηο αθνξνχλ ιηγφηεξν ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη
πεξηζζφηεξν ηνλ βαζκφ ρξήζεο ησλ αδεηψλ, πνπ παξνπζηάδεηαη εληππσζηαθά
άληζνο αλάκεζα ζηνπο παηέξεο θαη ηηο κεηέξεο.
Σα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ηνπο/ηηο δπλεηηθνχο/-έο δηθαηνχρνπο θαη δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ έηζη αθξηβή
ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ αδεηψλ πφζν κάιινλ λα
ζπζρεηηζζεί κε άιινπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ελψ απνπζηάδνπλ ζρεδφλ
παληειψο έξεπλεο γχξσ απφ ην ζέκα απηφ.
Σν θξίζηκν ζηνηρείν ζηε ζπδήηεζε γηα ηηο γνληθέο άδεηεο αθνξά ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, πνπ θαζνξίδεη ζηε ζπλέρεηα ηε δπλαηφηεηα νη άδεηεο λα
ακείβνληαη θαη ζε πνηνλ βαζκφ ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκα απφ ηνλ κηζζφ. ην δεκφζην
ηνκέα φιεο νη άδεηεο θαιχπηνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε πνπ είλαη ην δεκφζην θαη αληιεί
ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
(κηζζσηνί θαη απηναπαζρνινχκελνη) νη άδεηεο θαιχπηνληαη είηε απφ ηνλ εξγνδφηε είηε
απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηνλ ΟΑΔΓ. Πξνθαλψο ππάξρεη έλα επξχηεξν δήηεκα
πξνβιεκαηηζκνχ σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αδεηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ηδηαίηεξα
ηψξα πνπ θαηά θαλφλα νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη
ηα αζθαιηζηηθά ηακεία παξνπζηάδνπλ κεησκέλα έζνδα.51
Πάλησο ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ ακεηβφκελσλ γνληθψλ αδεηψλ έρεη θαη κηα
αλάπνδε αλάγλσζε. πσο ζεκεηψλνπλ νη πκεσλίδνπ θαη Μαγδαιελφο (2007: 313)
θαη κε βάζε ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ κειέηεο ηνπο, ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο γνληθέο άδεηεο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηε γνληκφηεηα εθφζνλ νη άδεηεο
είλαη ακεηβφκελεο θαη παξέρνπλ κηα αίζζεζε αζθάιεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη, ζεζκηθά, δελ πξνβιέπνληαη κεραληζκνί πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηε ζχλδεζε κε ηελ εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ή ηελ
επαλέληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζία κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ άδεηα.

51

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ φηη νη εξγνδφηεο εληζρχνπλ ηε
ιήςε αδεηψλ πνπ δελ θαηαβάιινπλ νη ίδηνη φπσο είλαη ε εηδηθή παξνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
κεηξφηεηαο ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθχγνπλ ηε κηζζνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ
πεξίνδν απηή. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ζθεπηηθνχ κπνξεί λα εμεγεζεί θαη ε ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο κε
ακεηβφκελεο γνληθήο άδεηαο ζην δεκφζην ηνκέα (απφ 2 ζε 5 ρξφληα).
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2.2.2 Δπέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο θαη επειημία νξγάλσζεο ρξφλνπ εξγαζίαο γηα
ηε δηεπθφιπλζε ησλ γνληψλ θαη ινηπψλ θξνληηζηψλ
πσο είδακε ζηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε, νη άδεηεο γηα γνλείο θαη άιινπο
θξνληηζηέο απνηεινχλ ην θπξίαξρν κνληέιν ζηε ρψξα καο ησλ πνιηηηθψλ πνπ
αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο
ηνπο αλάγθεο. Μέζα ζην ζχζηεκα ησλ γνληθψλ αδεηψλ, ππάξρνπλ πξνβιέςεηο
επειημίαο σο πξνο ηε ιήςε ησλ αδεηψλ (π.ρ. εάλ ζα θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ
σξαξίνπ ή ηεο ζπλερφκελεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ή πνηεο ψξεο αθξηβψο ζα
θάλεη ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ).
Απηφ πνπ απνπζηάδεη ζηε ρψξα καο θαη ην νπνίν βιέπνπκε ζε άιιεο ρψξεο
είλαη ε δηαζεζηκφηεηα κνξθψλ επειημίαο ζηε δηάξθεηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο πνπ λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ θαη ινηπψλ
θξνληηζηψλ/-ηξηψλ γηα πην εμαηνκηθεπκέλα σξάξηα εληφο ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ
πιαηζίνπ πνπ λα θαηνρπξψλεη ηελ επηινγή θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη λα
πξνζηαηεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο απφ δπζκελείο κεηαβνιέο ζηελ εξγαζηαθή ηνπο
θαηάζηαζε θαη απφ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή ηνπο
εμέιημε.
Ζ πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ γηα πξνψζεζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηε ζεζκνζέηεζε κνξθψλ επειημίαο ηεο απαζρφιεζεο,
ησλ απνδνρψλ θαη ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. Ζ επειημία ηεο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε
ηε δηεζλή θαη επξσπατθή εκπεηξία, πεξηιακβάλεη κνξθέο απαζρφιεζεο πνπ δελ
ζπκβαδίδνπλ κε ην ηππηθφ εβδνκαδηαίν πιήξνπο απαζρφιεζεο σξάξην εξγαζίαο θαη
πεξηιακβάλεη κνξθέο φπσο ε πξνζσξηλή απαζρφιεζε (ζπκβάζεηο εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαηηζέκελνη γηα νξηζκέλν ρξφλν/ έξγν εξγαδφκελνη/-εο απφ
εηαηξείεο

πξνζσξηλήο

εξγαζίαο),

ε

κεξηθή

απαζρφιεζε

(κεησκέλν

αιιά

ζπγθεθξηκέλν εκεξήζην σξάξην απαζρφιεζεο), ε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε
(απαζρφιεζε θαηά πιήξεο κελ σξάξην, αιιά γηα ιηγφηεξεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα), ε
παξνρή έξγνπ εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνδφηε (π.ρ. απφ ην ζπίηη), ε εξγαζία
ζε βάξδηεο θαη ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, εξγαζία κε ζχκβαζε παξνρήο έξγνπ ή
ππεξεζηψλ ζε έλαλ θπξίσο εξγνδφηε (κνξθή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο).
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ΠΙΝΑΚΑ 4
Νόκνο

ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ ΓΗΑ ΣΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ
ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 1990-2010
εκαληηθόηεξεο ξπζκίζεηο

Ν. 1892/90









Δηζαγσγή ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
εο
Καζηέξσζε 4 βάξδηαο (εξγαζία θαηά ην αββαηνθχξηαθν)
Γηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαααο ζε 3κελε βάζε
Θεζκνζέηεζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ
χλδεζε ακνηβήο θαη παξαγσγηθφηεηαο
Ν. 2639/98
Γηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε 6κεληαία βάζε
Δηζαγσγή ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα (ζε βνεζεηηθέο
εξγαζίεο)
 Θεζκνζέηεζε ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο, ηεο δηαιείπνπζαο
απαζρφιεζεο ηεο ηειεξγαζίαο, ηεο ζχκβαζεο έξγνπ θαη ηεο ζχκβαζεο
παξνρήο ππεξεζηψλ
 Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Γξαθείσλ πκβνχισλ Δξγαζίαο
Ν. 2874/00
 Γηεπζέηεζε ρξφλνπ εξγαζίαο ζε εηήζηα βάζε, κε κείσζε ηνπ κέζνπ
απκβαηηθνχ εβδνκαδηαίνπ ρξφλνπ εξγαζίαο απφ ηηο 40 ζηηο 38 ψξεο
 Μείσζε ησλ ππεξσξηψλ, αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο
 Δλζάξξπλζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο (πξνζαχμεζε ηεο ακνηβήο γηα
εξγαζία θάησ ησλ 4 σξψλ, ζπλδπαζκφο επηδφκαηνο 30.000δξρ. θαη
κεξηθήο απαζρφιεζεο)
 Δμνξζνινγηζκφο ησλ νξίσλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ (γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε
50-100 άηνκα πξνζσπηθφ)
Ν. 2956/01
 Ρχζκηζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ Δηαηξεηψλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο
(ΔΠΑ)
 Καηνρχξσζε ησλ εξγαζηαθψλ θη αζθαιηζηηθψλ δηαθησκάησλ ησλ
απαζρνινπκέλσλ κ‟εζσ ησλ ΔΠΑ
Ν. 3174/03
 Δηζαγσγή ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο ΟΣΑ
απνθιεηζηηθά γηα ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα (θνηλσληθή θξνληίδα,
θχιαμε θηηξίσλ, ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ, θ.ά.)
Ν. 3250/04
 Δηζαγσγή ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην, ηνπο ΟΣΑ θαη ηα ΝΠΓΓ
γηα πξνζσπηθφ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (καθξνρξφληα άλεξγνη,
κεηέξεο κε αλήιηθα ηέθλα, ΑκεΑ, πνιχηεθλνη)
Ν. 3846/2010
 Δηζάγεηαη ηεθκήξην ππέξ ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
 Ζ κεξηθή απαζρόιεζε θαζψο θαη ε εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζε
ζπκθσλνχληαη κεηαμχ εξγνδφηε θαη κηζζσηνχ κε έγγξαθε αηνκηθή
ζχκβαζε, ε νπνία πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο
εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζή ηεο.
 ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Ν 3846/2010 εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά νη
νξηζκνί ηνπ «εξγαδφκελνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο» θαη ηνπ «ζπγθξίζηκνπ
εξγαδφκελνπ κε πιήξε απαζρφιεζε» θαη δηεπξχλεηαη ε κε δπζκελήο
δηάθξηζε ησλ πξψησλ έλαληη ησλ δεχηεξσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
Οδεγία 97/81 ΔΚ ηεο 15.12.1997.
 χκθσλα κε ην άξζξν 6, ε θαηάηκεζε ηνπ ρξόλνπ αδείαο ησλ κηζζσηψλ
επηηξέπεηαη πιένλ θαη γηα πεξηζζφηεξεο ησλ δχν πεξηφδσλ, απφ ηηο νπνίεο
ε κία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εξγάζηκεο εκέξεο
(επί 6εκέξνπ εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ή πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθσλ) θαη
δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο (επί 5εκέξνπ εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο), κεηά απ
φ έγγξαθε αίηεζε ηνπ κηζζσηνχ πξνο ηνλ εξγνδφηε, γηα ηελ νπνία δελ
απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
 Ζ δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο (άξζξν 7) ξπζκίδεηαη ζην εμήο θαηά
πξψην ιφγν κε επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.
 Ζ εξγαζία ηελ έθηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαηά παξάβαζε ηνπ
πελζεκέξνπ, ζα ακείβεηαη κε ην θαηαβαιιφκελν εκεξνκίζζην
πξνζαπμεκέλν θαηά 30%.
Πεγή: Μνπξίθε, Α. 2008: 20
http://greekjustice.gr/include/print.php?aWQ9MTcxJmxhbmdJZD0xJmNhdD0x

ζνλ αθνξά ηελ επειημία ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, θιαζηθέο
κνξθέο ηεο ζπληζηνχλ νη ππεξσξίεο, ε εξγαζία ζε βάξδηεο, ε βξαδπλή/λπρηεξηλή
εξγαζία ή ε εξγαζία ην αββαηνθχξηαθν. ηηο πην λέεο επέιηθηεο κνξθέο νξγάλσζεο
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ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ζπγθαηειέγνληαηηα ειαθξψο δηαθνξεηηθά σξάξηα έλαξμεο θαη
ιήμεο

ηεο

βάξδηαο/εξγάζηκεο

εκέξαο

(staggered

hours),

ην

ζπκπηεζκέλν

εβδνκαδηαίν σξάξην εξγαζίαο (νη εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο θαηαλέκνληαη ζε
ιηγφηεξεο κέξεο), ε επηινγή απφ ηνλ/ηελ εξγαδφκελν/-ε ηεο ψξαο έλαξμεο θαη ιήμεο
ηνπ σξαξίνπ θαη ηνπ εβδνκαδηαίνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, κέζα ζε έλα επηηξεπηφ αλψηαην
φξην θαη γχξσ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν ππξήλα σξαξίσλ θαη εκεξψλ (flexitime), νη
ινγαξηαζκνί απνηακίεπζεο ρξφλνπ (time–saving accounts) πνπ επηηξέπνπλ
ζηνπο/ζηηο εξγαδφκελνπο/-εο λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα πηζηψλνπλ ζηελ επηρείξεζε
ψξεο εξγαζίεο, κέζα ζε επηηξεπηά αλψηαηα φξηα, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ
αξγφηεξα ζε ψξεο ή εκέξεο άδεηαο, ηα εξγαζηαθά σξάξηα πνπ επηηξέπνπλ ηηο θαηά
κέζν φξν ψξεο εξγαζίαο κέζα ζε κηα εβδνκάδα ή έλα κήλα ή έλα ρξφλν, κέζα ζε
αλψηαηα επηηξεπηά εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία σξάξηα εξγαζίαο, ην δηαθεθνκκέλν
εκεξήζην σξάξην, ε εξγαζία απφ ην ζπίηη γηα θάπνηεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη
άιια πην άηππα σξάξηα (International Labour Organisation 2011, Κνπδήο 2011).
Kάπνηεο απφ ηηο επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ εξγάζηκνπ
ρξφλνπ πνπ κφιηο απαξηζκήζακε δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκθηιίσζε επαγγεικαηηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο. κσο, αλακθίβνια, ν πξσηαξρηθφο ιφγνο ηεο εηζαγσγήο θαη
αμηνπνίεζήο ηνπο ήηαλ θαη παξακέλνπλ νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα κείσζε ηνπ
θφζηνπο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ ησλ κνξθψλ λα
επηβάιινληαη ζήκεξα ζηνπο/ζηηο εξγαδφκελνπο/-εο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, λα
δεκηνπξγνχλ επηζθάιεηα ή αθνχζηα ππναπαζρφιεζε, λα παξέρνπλ κεησκέλα
δηθαηψκαηα ή λα απνδηνξγαλψλνπλ ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ
εξγαδνκέλσλ. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηφζν απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζνξξνπίαο
ζπκθεξφλησλ κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο φζν θαη απφ απηήλ ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ είλαη νη κνξθέο επειημίαο λα κελ επηβάιινληαη κνλνκεξψο ζηνπο/ζηηο
εξγαδφκελνπο/-εο, αιιά λα επηιέγνληαη απφ απηνχο/-έο θαη λα αληηζηνηρνχλ ζηηο
αλάγθεο ηνπο (Plantenga, Remery 2010).
Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ
εξγάζηκνπ ρξφλνπ, νη εμήο ηξεηο θαίλεηαη λα πξνάγνπλ ηε ζπκθηιίσζε: ε εθνχζηα
κεξηθή απαζρφιεζε, ηα κεησκέλα σξάξηα γηα ιφγνπο θξνληίδαο, θαη ε επειημία ζηε
νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο (workschedules) (European Commission
2016)52. Καη ελψ ην κεησκέλν σξάξην έρεη ζεζκνζεηεζεί εδψ θαη δεθαεηίεο ζηε ρψξα
καο σο δηθαίσκα γηα ηνπο γνλείο, δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην γηα ηελ
επειημία ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ γνληψλ σο πξνζσξηλή
επηινγή. Ο ζρεδηαζκφο κηαο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επειημίαο ηνπ
52

ηελ ίδηα Έθζεζε ζεκεηψλεηαη ε αλάγθε, εηδηθά φζνλ αθνξά ηε κεξηθή απαζρφιεζε, λα δηαζθαιίδεηαη
ε επηζηξνθή ζηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη ζηελ πιήξε εξγαζηαθή επαλέληαμε.
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ρξφλνπ εξγαζίαο, θαζηζηψληαο ζπκβαηέο ηηο αλάγθεο εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ/-εο
γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλεο επέιηθηεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ξπζκίζεηο ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη
ησλ αληηθηλήηξσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, παξέρνληάο ηνπο θαιή γλψζε
ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ησλ εξγαδνκέλσλ
ζε δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ε νπνία ιείπεη εληειψο ζήκεξα
(Καξακεζίλε 2009:19). Ννκίδνπκε φηη απηή είλαη κηα πεξηνρή πνιηηηθήο πνπ αμίδεη λα
κειεηεζεί, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδνληαη

επαξθψο

ηα

δηθαηψκαηα

ησλ

εξγαδνκέλσλ

γνληψλ

θαη

λα

απνθεχγνληαη νη φπνηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο επηινγέο πνπ ζα θάλνπλ ζην
εξγαζηαθφ ηνπο ζηάηνπο.
H ρξήζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ εξγάζηκνπ
ρξφλνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. Ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά
ηε κεξηθή απαζρφιεζε, απηή παξακέλεη πάληα ςειφηεξε ζηηο γπλαίθεο (20% ησλ
ζπλνιηθά

απαζρνινχκελσλ

αλδξψλ

ζε

ζρέζε

κε

33%

ησλ

ζπλνιηθά

απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ) (European Commission 2016). χκθσλα κε Έθζεζε
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2014β) νη κεηέξεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά
(36,4%) σο κεξηθψο απαζρνινχκελεο ζπγθξηλφκελεο κε ηηο απαζρνινχκελεο
(20,5%) ρσξίο παηδηά. Αλ θαη ην πνζνζηφ ησλ κεξηθά απαζρνινχκελσλ πνπ
επηιέγνπλ ηε κεξηθή απαζρφιεζε σο ζπλέπεηα ηεο επηκέιεηαο κηθξψλ παηδηψλ ή
εμαξηεκέλσλ ελειίθσλ ζηε ρψξα καο απμήζεθε απφ 5% ην 2004 ζε 12% ην 2007
(Λπκπεξάθε, Σήληνο 2010), ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ κεηέξσλ κε κεξηθή
απαζρφιεζε είλαη ρακειφ (10,9%) (European Commission 2016), θάηη πνπ
αληηθαηνπηξίδεη κελ ην γεγνλφο φηη απηή δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί σο δηθαίσκα επηινγήο
ηνπ γνληνχ κε δηθαίσκα επαλφδνπ ζηελ πιήξε απαζρφιεζε φηαλ εθιείςεη ε αλάγθε,
αιιά θπξίσο εθθξάδεη ηε ρακειή πξνηίκεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ ζε απηνχ
ηνπ είδνπο ηελ απαζρφιεζε ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ηεο πιεπξψλ (ρακειφ εηζφδεκα,
πεξηνξηζκέλεο εκέξεο αζθάιηζεο, δπζκελέζηεξε εξγαζηαθή εμέιημε, κεγαιχηεξε
εξγαζηαθή αλαζθάιεηα).
χκθσλα κε ηελ Καξακεζίλε (2009: 17), παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη λεαξέο
γπλαίθεο κε κεξηθή απαζρφιεζε λα εκθαλίδνπλ ζήκεξα πςειφηεξν πνζνζηφ
αθνχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζπγθξηλφκελεο κε ηνπο άλδξεο. Αιιά θαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ, ε κεξηθή απαζρφιεζε παξακέλεη ζπγθεληξσκέλε ζε
νηθνλνκηθνχο θιάδνπο κε ρακειέο ακνηβέο θαη κεησκέλεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο θαη επηκφξθσζεο. Γεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο
κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα είλαη νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ
θαη φηη ν θαηψηαηνο κηζζφο είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, είλαη απηνλφεην φηη
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ε κεξηθή απαζρφιεζε δελ επηηξέπεη ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ή ηελ πξννπηηθή
ζηαδηνδξνκίαο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε
κνξθή ηεο επέιηθηεο απαζρφιεζεο. (Καξακεζίλε, 2009:18-19). πλεπψο, ε επειημία
ζηε δηάξθεηα ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηε πξφνδν σο πξνο ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ. Σν 2008, ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ αθνχζηαο κεξηθήο
απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ ήηαλ 43%, έλαληη 23,6% θαηά κέζν φξν ζηελ
ΔΔ-28. Σν 2015, κεηά απφ επηά ρξφληα θξίζεο θαηά ηα νπνία ππήξμε κείσζε ησλ
κηζζψλ 28% θαηά κέζν φξν, ην ελ ιφγσ πνζνζηφ είρε εθηνμεπηεί ζην 68,3% θαη ήηαλ
ην πςειφηεξν ζηελ ΔΔ53

ΠΙΝΑΚΑ 5 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΤΔΛΗΞΗΑ ΔΡΓΑΗΜΟΤ ΥΡΟΝΟΤ / ΔΛΛΑΓΑ 2007
% ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ
Άλδξεο

Γπλαίθεο

Δξγαδφκελνη ππεξσξηαθά
Μηζζσηνί πνπδνπιεχνπλ 48 ψξεο θαη πάλσ ηελ εβδνκάδα*

4,1
21,6

2,2
12,5

Δξγαδφκελνη ζε βάξδηεο

20,8

17,3

Δξγαδφκελνη ζπλήζσο ηα βξάδπα

12,8

15,5

Δξγαδφκελνη ζπλήζσο ηε λχρηα

4,6

2,8

Δξγαδφκελνη ζπλήζσο ην άββαην

25,0

21,4

Δξγαδφκελνη ζπλήζσο ηελ Κπξηαθή

6,7

4,6

* Μέζεο εβδνκαδηαίεο ψξεοεξγαζίαο: 52,1 (άλδξεο) - 50,8 (γπλαίθεο).
Πεγή: Karamessini (2009), Δπεμεξγαζία ζηνηρείσληεο βάζεο δεδνκέλσλ New Cronos.

Απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο επέιηθηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο,
πνπ θαηά θαλφλα επηβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη είλαη εηο βάξνο ησλ
νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ – ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ – νη επηθξαηέζηεξεο είλαη ε εξγαζία ην
άββαην, ε εξγαζία ζε βάξδηεο θαη ε βξαδπλή εξγαζία. Δπίζεο ε Διιάδα είρε ην
2007 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κηζζσηψλ γπλαηθψλ ζηελ ΔΔ πνπ δνχιεπαλ 48 ψξεο
θαη άλσ (12,5%) θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλδξψλ κηζζσηψλ (21,5%)
κεηά ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Plantenga, Remery 2010, πίλαθαο Α, ζει. 102).
Παξαδφμσο, ην ίδην έηνο εκθάληδε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ππεξσξηαθήο εξγαζίαο
γπλαηθψλ ζηελ ΔΔ (2,2%) θαη ηα ηξίηα ρακειφηεξα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ζηνπο
άλδξεο κηζζσηνχο (4,1%) (φ.π., πίλαθαο Α3, ζει.100). Ζ δπζαξκνλία θαλεξψλεη ηε
κεγάιε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ απιήξσησλ ππεξσξηψλ ζηε ρψξα πξηλ απφ ηελ
θξίζε ηνπ 2008.
ζνλ αθνξά ηηο λέεο κνξθέο επέιηθηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο
(flexible working time schedules), εηδηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην
53

ηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat ζην δηαδίθηπν (πξφζβαζε ζηηο 4.5.2016).
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ηεο Δπξσπατθήο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ έδεημε φηη, ην 2004, ζηελ Διιάδα
14,9% ησλ αλδξψλ θαη 15,3% ησλ γπλαηθψλ κηζζσηψλ είραλ πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ
είδνπο επηινγέο θαη ε ρψξα ζπγθαηαιέγνληαλ ζε απηέο ηεο ΔΔ κε ηα ρακειφηεξα
πνζνζηά (Plantenga, Remery 2009, πίλαθαο 1, ζει. 26). Σελ ίδηα ρξνληά, απφ ηηο
εξγαδφκελεο γπλαίθεο κε επέιηθηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο, ην 44,4% εξγαδφηαλ κε
επηιεγκέλεο ψξεο πξνζέιεπζεο θαη αλαρψξεζεο απφ ηελ ππεξεζία εληφο
πξνθαζνξηζκέλεο δψλεο (δεκφζηνο ηνκέαο), 22,2% κε αηνκηθά δηαπξαγκαηεπκέλα
σξάξηα πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο (ηδησηηθφο ηνκέαο), 13,1% κε ινγαξηαζκφ
απνηακίεπζεο ρξφλνπ πνπ επηηξέπεη ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ επηπιένλ ρξφλνπ
εξγαζίαο κε ρξφλν απνπζίαο/άδεηαο, 6,5% κε σξάξηα πνπ απνθαζίδεη κφλνο ηνπ ν/ε
εξγαδφκελνο/-ε θαη 13,7% κε θαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο θαη αλαρψξεζε φπνηε
ηειεηψζεη ε δνπιεηά (Karamessini 2009, πίλαθαο 13, ζει. 16). Δίλαη πάλησο
αμηνζεκείσην, φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία παξφκνηαο εηδηθήο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ, ην 2010, ηα πνζνζηά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ κε επέιηθηα
σξάξηα εξγαζίαο είραλ απμεζεί ζεκαληηθά ζην 25% θαη ζην 28,6% αληίζηνηρα 54, σο
απνηέιεζκα θπξίσο ηεο αχμεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ αηνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο
ψξαο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο, κε ζηαζεξφ ηνλ εκεξήζην ρξφλν εξγαζίαο.
Παξνιαπηά, ε ίδηα έξεπλα έδεημε φηη ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο
ΔΔ κε ρακειφ πνζνζηφ κηζζσηψλ πνπ δειψλεη φηη έρεη γεληθά ηε δπλαηφηεηα λα
πάξεη έθηαθηα άδεηα γηα κηαο κέξαο απνπζία απφ ηελ εξγαζία ηνπ γηα νηθνγελεηαθνχο
ιφγνπο (18,3% έλαληη 41% ζηελ ΔΔ-28 θαηά κέζν φξν)55.
πλνςίδνληαο, ε επειημία ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ είηε κε ηε κνξθή ηεο κεξηθήο
απαζρφιεζεο είηε κε ηηο παξαδνζηαθέο θαη λέεο κνξθέο επέιηθηεο νξγάλσζεο ηνπ
εξγάζηκνπ ρξφλνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλε πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο ηνπ 2008.
Χζηφζν, ηα πνιχ πςειά πνζνζηά πνιχσξεο εξγαζίαο 48 σξψλ θαη άλσ κεηαμχ ησλ
κηζζσηψλ ζε αληίζεζε κε ηα πνιχ ρακειά πνζνζηά ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεοπνπ
θαηαγξάθνληαλ απφ ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε άηππε
επειημία ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κε ηε κνξθή ησλ αδήισησλ θαη απιήξσησλ
ππεξσξηψλ ήηαλ πνιχ εμαπισκέλε ζηε ρψξα καο. Ζ κεγάιε κέζε δηάξθεηα ηνπ
ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ –αλδξψλ θαη γπλαηθψλ– ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά
πνζνζηά αθνχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο, παξφιν πνπ ηα πνζνζηά κεξηθήο
απαζρφιεζεο παξακέλνπλ πνιχ ρακειά ζε επξσπατθή ζχγθξηζε, θαζηζηνχλ ηελ
επειημία ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κε επηινγή ηνπ εξγαδφκελνπ ζεκαληηθφηαην πεδίν
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Γηθνί καο ππνινγηζκνί κε online ζηνηρεία ηεο Eurostat (άληιεζε δεδνκέλσλ ζηηο 4.5.2016).
Γηθνί καο ππνινγηζκνί κε online ζηνηρεία ηεο Eurostat (άληιεζε ζηνηρείσλ ζηηο 4.5.2016).
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παξέκβαζεο γηα ηελ πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή
θαη πξνζσπηθή δσή ησλ κηζζσηψλ κε απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θξνληίδαο.
2.2.3 Τπεξεζίεο θξνληίδαο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο
πλδπάδνληαο ηελ ηδησηηθή κε ηε δεκφζηα ζθαίξα, ε έλλνηα ηεο θξνληίδαο
ρξεζηκεχεη σο αλαιπηηθή θαηεγνξία θαηαλφεζεο ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ νξίσλ ηνπ
θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηε ζπκθηιίσζε
νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ θξνληίδα παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο ζπλδέεηαη κε πνηθίιεο ξπζκίζεηο φπσο είλαη ε γνληθή άδεηα, ηα θέληξα
εκεξήζηαο θξνληίδαο, νη παηδηθνί ζηαζκνί, ε ελεξγνπνίεζε νηθνγελεηαθψλ δηθηχσλ
θξνληίδαο (παππνχδεο/γηαγηάδεο) θαη ε θαη‟ νίθνλ ακεηβφκελε θξνληίδα. Σν κίγκα
ηππηθήο θαη άηππεο θξνληίδαο είλαη κεηαβιεηφ, ελψ ε δηαζεζηκφηεηα δηαθνξεηηθψλ
εηδψλ θξνληίδαο επεξεάδεη ηε δσή ησλ γνλέσλ θαη δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ.
Λφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή άηππεο θξνληίδαο νη
πεξηζζφηεξεο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηππηθέο
ξπζκίζεηο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο EU-SILC, ην 2006 ε Διιάδα βξηζθφηαλ κεηαμχ
ησλ ρσξψλ κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά (53%) άηππεο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά ειηθίαο
έσο 2 εηψλ καδί κε ηελ Οπγγαξία, ηελ Απζηξία θαη ηελ Πνισλία, ζε αληίζεζε κε ηε
Γαλία ε νπνία εκθάληδε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ. Σελ ίδηα ρξνληά ην 73% ησλ
παηδηψλ ζηε Γαλία, ειηθίαο έσο 2 εηψλ, δέρνληαλ ηππηθή θξνληίδα, ελψ ζηελ Σζερία
θαη Πνισλία ην 2% θαη ζηελ Διιάδα ην 10%. ηε ρψξα καο ε πην θνηλή άηππε
ξχζκηζε θξνληίδαο γηα ηα παηδηά έσο 2 εηψλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ είλαη ε θαη‟ νίθνλ
παξερφκελε

κε

επηθξαηέζηεξε

ηε

θξνληίδα

απφ

κέιε

ηεο

νηθνγέλεηαο

(παππνχδεο/γηαγηάδεο) θαη ιηγφηεξν απφ ακεηβφκελε θξνληίζηξηα. Ζ επηινγή απηή
νθείιεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ νη γνλείο ζηνπο ζπγγελείο, ζηηο πεξηνξηζκέλεο
θαη άθακπηεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ζην
θιείζηκν ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ.
ζν απμάλεη ε ειηθία ησλ λεπίσλ ηφζν απμάλεη θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο
ζηελ ηππηθή ξχζκηζε θξνληίδαο. ηελ Διιάδα κφλν ην 60% ησλ πξνλεπίσλ, ειηθίαο
3 έσο 5 εηψλ, βξίζθνληαη ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο έλαληη 90% πνπ είλαη ν ζηφρνο ηεο
Βαξθειψλεο.
Κνηλσληθή θξνληίδα γηα ηα παηδηά – ηζηνξηθή αλαζθφπεζε
Ζ αλάγθε ίδξπζεο βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ εκθαλίδεηαη απφ ηελ
επνρή ηεο ζχζηαζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ο Καπνδίζηξηαο δεκηνχξγεζε ηνλ
ζεζκφ ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο κε ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα εζληθψλ επεξγεηψλ
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(Σδάλε & Πακνπθηζφγινπ 1998, αισλίδεο θά. 2008). Καηά ηνλ 20ν αηψλα, ηελ
πεξίνδν ηεο θαηνρήο, δεκηνπξγνχληαη παηδηθνί ζηαζκνί γηα ηε ζηήξημε ηεο
αγξφηηζζαο κεηέξαο ελψ, ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ, δεκηνπξγνχληαη Δζληθά
Αγξνηηθά Νεπηνηξνθεία (ΔΑΝ), θπξίσο ζηελ παξακεζφξην, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε
ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο (Μαζηξνγηάλλεο, 1960, αισλίδεο θαη ά. 2008).Σν 1974 ηα
ΔΑΝ κεηαηξέπνληαη ζε Δζληθνχο Αγξνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο (ΔΑΠ)56 θαη ην
1984 κεηνλνκάδνληαη ζε Κξαηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο (ΚΠ)57.
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη χζηεξα αξρίδεη ε αξγή αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ζε αζηηθά θέληξα, ησλ νπνίσλ ηελ επνπηεία είρε ην
ηφηε Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Οη παηδηθνί ζηαζκνί δηαρσξίδνληαλ ζε εθείλνπο
πνπ αλήθαλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, εθείλνπο πνπ αλήθαλ ζην ΗΒΑ
(Ίδξπκα Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Αηηηθήο) θαη ζην ΠΗΚΠΑ (Παηξησηηθφ Ίδξπκα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αληίιεςεο), ελψ ππήξραλ θαη νξηζκέλνη δεκνηηθνί θαη
ηδησηηθνί ζηαζκνί (Οκνζπνλδία Γπλαηθψλ Διιάδνο 2010).
Ζ νινθιήξσζε ηνπ «Καπνδίζηξηα», ηελ πεξίνδν 1997-2001, απνηέιεζε
ζηαζκφ γηα ην θαζνιηθφ πέξαζκα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
(ΟΣΑ) ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ58. Σελ ίδηα πεξίνδν δφζεθε
κεγάιε ψζεζε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ απφ ηελ
Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ηε πλζήθε ηνπ
Άκζηεξληακ γηα ηελ ΔΔ (1997). Ζ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο
εθθξάζζεθε κέζσ ηνπ Καλνληζκνχ 1260/1999 γηα ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία,
πξνζδηφξηδε

πέληε

ηνκείο

νη

νπνίνη

πεξηειάκβαλαλ

θαη

ηε

ζπκθηιίσζε

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. ην πιαίζην απηφ, πινπνηήζεθαλ δξάζεηο
κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή
Καηάξηηζε 2000-2006» (ΔΠΑΔΚ) θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ. ηφρνο ησλ δξάζεσλ ήηαλ ε ιεηηνπξγία θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε
ησλ δνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο παηδηψλ ηφζν ζε επίπεδν δήκσλ, φζν
θαη ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη κεηέξεο ζηε
ζπκθηιίσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ βίνπ, εληζρχνληαο παξάιιεια
ηελ πξφζβαζε ή/θαη παξακνλή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» (ΔΠΑΝΑΓ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζπκπεξηέιαβε δξάζε ζπκθηιίσζεο
επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ππφ ηνλ ηίηιν: «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο
θαη επαγγεικαηηθήο δσήο». Απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο δξάζεο ππήξμε ε
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ΦΔΚ 95/Α/ 1973.
ΦΔΚ 46 / Α / 1984
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ΦΔΚ 90 / Α /1994, άξζξν 42 ηνπ Ν 2218/1994 & π.δ. 231/Α/ 1995 & άξζξν 9 ηνπ Ν. 2503/1997, Ν.
2881/01, Ν. 2218/94
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εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ ρξφλνπ ζηηο κεηέξεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ
εμππεξέηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο πνπ ρξήδνπλ θξνληίδαο θαη βνεζείαο, ψζηε λα είλαη
ζε ζέζε λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία θαη λα απαζρνιεζνχλ. Ζ δξάζε απνζθνπνχζε ζηε
δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ έληαμεο ησλ κεηέξσλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη
απαζρφιεζήο ηνπο, επεηδή έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε θξνληίδαο ησλ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο.59
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηε Βαξθειψλε, ην 2002, φπσο ήδε ζεκεηψζακε,
αλαγλψξηζε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παηδηθήο θξνληίδαο σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν
επηηπρίαο ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πηνζέηεζε δχν πνζνηηθνχο ζηφρνπο ζρεηηθά
κε ηελ παηδηθή θξνληίδα: λα παξέρεηαη έσο ην 2010 θξνληίδα γηα ηνπιάρηζηνλ ην
90% ησλ παηδηψλ ειηθίαο κεηαμχ 3 εηψλ θαη ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο
θνίηεζεο, θαη ηνπιάρηζηνλ ην 33% ησλ παηδηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 3 εηψλ.60 Σν
πκβνχιην επίζεο, ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο παξνρήο πςειήο
πνηφηεηαο παηδηθήο θξνληίδαο, δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ
ηεο γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ο «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ ηζφηεηα
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 2006-2010»61, ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ
ζηφρν ηνπ αξκνληθνχ ζπλδπαζκνχ ηδησηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, επηζήκαηλε φηη
νη θαιχηεξεο ππνδνκέο θχιαμεο ησλ παηδηψλ επηηξέπνπλ ηελ εχξεζε κηαο λέαο
ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζίαο θαη ηδησηηθήο δσήο. πλεπψο, ν ζηφρνο ηεο
ζπκθηιίσζεο ζπλδέζεθε κε πνηνηηθέο ππεξεζίεο παηδηθήο θξνληίδαο θαη απνηέιεζε
πξφθιεζε γηα ηελ εζληθή πνιηηηθή.

Δίδε δνκψλ θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο62
Ζ παξνρή επίζεκεο θξνληίδαο ζε εθπαηδεπηηθέο δνκέο κπνξεί λα δηαθξηζεί κε
θξηηήξην ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ
απηψλ. Οη δνκέο θξνληίδαο, πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο κηθξφηεξεο απφ
εθείλε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, δηαθξίλνληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δνκέο πνπ ζηνρεχνπλ ζε παηδηά πνιχ
κηθξήο ειηθίαο (θπξίσο απφ ηε γέλλεζε ηνπο έσο ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ) φπσο
είλαη ηα θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο, νκάδεο παηρληδηνχ θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί
θαη πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ πεδίν ξπζκίζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Απηέο νη δνκέο δίλνπλ
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2006 COM (2006) 92 ηειηθφ
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ΓΠ/Γ27/νηθ. 5163/162/18-02-2014 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο-Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο
Οηθνγέλεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο
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έκθαζε ζηε θξνληίδα ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη φρη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο.
Δπηηξέπνπλ ζηνπο γνλείο λα εξγαζηνχλ θαη δηεπζχλνληαη είηε απφ ηδηψηεο, αιιά
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο πφξνπο, είηε δηεπζχλνληαη θαη
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην δεκφζην. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
δνκέο πνπ παξέρνπλ πξνζρνιηθή αγσγή θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο απφ
ηξηψλ εηψλ έσο ηελ ειηθία θνίηεζεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.63
Σα είδε ησλ δνκψλ - παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί - πνπ απεπζχλνληαη
ζε λήπηα έσο ηελ ειηθία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.64
α) Παηδηθνί – Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ησλ Γήκσλ
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2880/2001,65 νη θξαηηθνί βξεθνλεπηαθνί θαη
παηδηθνί ζηαζκνί πεξηήιζαλ απηνδηθαίσο ζηελ επνπηεία ησλ Γήκσλ, ζηε δηνηθεηηθή
πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ αλήθνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ εθεμήο σο δεκνηηθά λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.66 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο,
εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο
ΚΔΓΔ, ην 2012 ιεηηνπξγνχζαλ 1.800 δεκνηηθνί παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί
ζηελ Διιάδα.
β) Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηνπ ΟΑΔΓ
Οη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί (ΒΝ) ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) αλήθνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη πεξηήιζαλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ
χζηεξα απφ ηελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ,67 πνπ θαηάξγεζε ηνλ Οξγαληζκφ
Δξγαηηθήο Δζηίαο. Οη ΒΝ ηνπ ΟΑΔΓ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα είλαη 25 θαη
επνπηεχνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ.
γ) Ιδησηηθνί Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί
Λεηηνπξγνχλ

πεξίπνπ

1.199

Βξεθνλεπηαθνί

ηαζκνί

θεξδνζθνπηθνχ

ραξαθηήξα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.68
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δ) Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί από θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία,
Μεηξνπόιεηο θαη ΝΠΙΓ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα
θνπφ έρνπλ ηελ εκεξήζηα δηαηξνθή, δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία βξεθψλ
θαη λεπίσλ. Φηινμελνχλ παηδηά εξγαδνκέλσλ γνλέσλ θαη παηδηά νηθνλνκηθά
αδπλάησλ νηθνγελεηψλ, πξνηηκψκελσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε, ιφγσ θνηλσληθψλ
αηηηψλ. Οη πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ θαζνξίδνληαη κε Τπνπξγηθή
Απφθαζε. Σν 2014, ιεηηνπξγνχζαλ παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί 36
θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ, Μεηξνπφιεσλ θαη ηδξπκάησλ κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα.69 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο, ιεηηνπξγνχζαλ 19
βξεθνλεπαηθνί ζηαζκνί ζε Μεηξνπφιεηο ηεο, ελψ ππήξραλ 62 βξεθνλεπηαθνί
ζηαζκνί πνπ επνπηεχνληαλαπφ θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θαη 10 βξεθνλεπαηθνί
ζηαζκνί θηιαλζξσπηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ ζσκαηείσλ θαη εηαηξεηψλ.70
ε) Παηδηθνί ηαζκνί Κνηλσληθώλ πλεηαηξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ
πλεηαηξηζκνί αηφκσλ πνπ έρνπλ εηδηθφηεηα ζρεηηθή κε ηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο ή ζπλεηαηξηζκνί γνλέσλ αλαιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία «ελαιιαθηηθνχ»
ζρνιείνπ γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.71 ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 15 παηδηθνί ζηαζκνί
απφ ΚνηλΔΠ ζε δηάθνξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο.72
Κξηηήξηα εγγξαθήο λεπίσλ ζηνπο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο73
Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο

δεκνηηθνχο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο

ηαζκνχο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο, 74 έρνπλ φια ηα λήπηα75,
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εμαηξνπκέλσλ

εθείλσλ

ηα

νπνία

πάζρνπλ

απφ

κεηαδνηηθά

λνζήκαηα.76

Δμππεξεηνχληαη πξνλήπηα θαη βξέθε απφ ειηθίαο 6 κελψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο
ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. ηνπο απνθιεηζηηθά Βξεθηθνχο ηαζκνχο γίλνληαη δεθηά
παηδηά ειηθίαο απφ 6 κελψλ έσο 2,5 εηψλ. Οη Νεπηαθνί ηαζκνί δέρνληαη παηδηά απφ
2,5 εηψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Οη κηθηνί
Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί δέρνληαη παηδηά απφ 6 κελψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο
ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. ε θάζε είδνο Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηά
ηκήκαηα βξεθψλ θαη πξνλεπίσλ αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή βαζκίδα ηνπο.
χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ηνπ
2002, άξρηζε λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ γνλείο κε
ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία, ζηα παηδηά πνιπηέθλσλ νηθνγελεηψλ θαη ζηα
παηδηά ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ νηθνγελεηψλ. Πξνηεξαηφηεηα επίζεο δίλεηαη ζηηο
κεηέξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ77 κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35%. Απφ ηηο
πξναλαθεξφκελεο

θαηεγνξίεο

κεηέξσλ

παξαηεξνχκε

φηη

απνθιείνληαη

νη

κεηαλάζηξηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα κελ έρνπλ άδεηα παξακνλήο ή ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά θαη εθείλεο νη νπνίεο απαζρνινχληαη ζηε καχξε ή αδήισηε εξγαζία.
Οη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηνπ ΟΑΔΓ δέρνληαη ηα παηδηά ησλ αζθαιηζκέλσλ
ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ78. ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπ ΟΑΔΓ θηινμελνχληαη βξέθε
απφ νθηψ (8) κελψλ έσο 2,5 εηψλ θαη λήπηα απφ 2,5 εηψλ έσο ηελ εγγξαθή ηνπο ζην
Νεπηαγσγείν. Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη γνλείο βξεθψλ θαη λεπίσλ πνπ
θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο είραλ ηνπιάρηζηνλ 50 εκέξεο εξγαζίαο
αζθαιηζκέλεο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ή έιαβαλ ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2
κελψλ (50 εκεξήζηα επηδφκαηα) ή έιαβαλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ 50 εκέξεο εηδηθήο άδεηαο
πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο. Tα θξηηήξηα επηινγήο βξεθψλ θαη λεπίσλ θαζνξίδνληαη
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ θαη είλαη παξφκνηα κε εθείλα πνπ
ηζρχνπλ γηα ηνπο Γεκνηηθνχο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο.
Οη Παηδηθνί ηαζκνί ησλ Γήκσλ79 δέρνληαη πξνλήπηα ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ
ζηελ

πεξηνρή

ηνπο,

ρσξίο

λα

απνθιείεηαη

θαη

ε

πεξίπησζε

εγγξαθήο

παηδηνχ/παηδηψλ πνπ δηακέλεη/δηακέλνπλ ζε φκνξε πεξηνρή θαη ε εγγξαθή είλαη
εθηθηή ιφγσ ηεο χπαξμεο θελήο ζέζεο ή κε ηελ εγγξαθή εμππεξεηείηαη ηδηαίηεξα
νμπκέλε θνηλσληθή αλάγθε ησλ γνλέσλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε δεκφζηνπο
Βξεθνλεπαηθνχο ηαζκνχο ή ζε εθείλνπο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην πξφγξακκα ηεο
76
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Απαξηίδνπλ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζκνχ. Δθεμήο ζα αλαγξάθεηαη σο: ΟΣΑ.
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ΔΔΣΑΑ απαηηεί πιήζνο δηθαηνινγεηηθψλ, γεγνλφο πνπ απνθιείεη πνιιέο πεξηπηψζεηο
παηδηψλ φπσο επίζεο πξνθαιεί ζχγρπζε θαη αλαζθάιεηα ζηνπο γνλείο. Δάλ δελ
θαηαηεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο γνλείο (εθθαζαξηζηηθφ
ζεκείσκα εθνξίαο, βηβιηάξην ελζήκσλ ησλ δχν γνλέσλ, θάξηα ΟΑΔΓ θ.ιπ..), είλαη
δπλαηή ε εγγξαθή ηνπ παηδηνχ θαη΄ εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη
Έγθξηζεο ησλ αηηήζεσλ.
Ωξάξην Λεηηνπξγίαο Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ80
Σα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ
1990 ήηαλ πεξηνξηζκέλα θαη δε ζπκβάδηδαλ κε ηα σξάξηα εξγαζίαο ησλ γνληψλ. 81 Ζ
Διιάδα ζήκεξα, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα θαιχςεη ηελ αλέπαξθεηα απηή,
αξρίδεη λα απμάλεη ην ρξφλν παξακνλήο ησλ βξεθψλ θαη πξνλεπίσλ ζηνπο
Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, έηζη ψζηε λα ελαξκνληζηεί πιήξσο ν ρξφλνο εξγαζίαο
ησλ γνλέσλ ην πξσί κε ηνλ ρξφλν παξακνλήο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο.
Χζηφζν, ππάξρεη αλειαζηηθφηεηα ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ κε ηελ
απνγεπκαηηλή ή βξαδηλή εξγαζία ησλ γνλέσλ. Υψξεο φπσο ε Γαιιία, Φηλιαλδία θαη
νπεδία δηεπξχλνπλ θαη επειηθηνπνηνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ
Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα ε νπνία αθφκε πζηεξεί.
χκθσλα κε πίλαθα σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ παηδηθψλ θαη
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ γηα ην έηνο 2002 νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θπκαίλνληαη απφ
7 έσο 9 ψξεο εκεξεζίσο. Οη πεξηζζφηεξνη ηαζκνί ιεηηνπξγνχλ απφ 9 θαη άλσ ψξεο
ελψ ειάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ ιεηηνπξγνχλ ιηγφηεξν απφ 7 ψξεο.
ΠΙΝΑΚΑ 6

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΒΡΔΦΧΝ

Ώξεο πξνγξάκκαηνο
6:45 ή 7:00 π.κ.- 9:00 π.κ.:
9:00 π.κ.- 9:30 π. κ.
9:30π.κ. -12:00π.κ.:

12:00 π.κ. -13:00 κ.κ.

Ηκεξήζην Πξόγξακκα Απαζρόιεζεο Βξεθώλ
Πξνζέιεπζε βξεθψλ. Ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ
αλαγθψλ, αλάπαπζε ή ειεχζεξε απαζρφιεζε.
Πξσηλό
Αηνκηθά πξνγξάκκαηα γηα εμέιημε ηνπ παηδηνχ
ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη
θηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ππνβνήζεζε
θαηάθηεζεο απηνλνκίαο.
Πξνεηνηκαζία-θαγεηό.

80

Ο ρξφλνο ή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ είλαη δείθηεο πνπ κεηξά ην πνζνζηφ
εκεξήζηαο θάιπςεο ζε ρξφλν θαη απνθαιείηαη εκεξήζηα θάιπςε. Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε ησλ
σξψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επίζεκεο θξνληίδαο. Δάλ έλα ζχζηεκα θξνληίδαο πξννξίδεηαη λα πξνζαξκνζηεί
ζηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ γνλέσλ, ηφηε ηα θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο
θξνληίδαο αλακέλεηαη λα δηεπξχλνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο, θαιχπηνληαο νιφθιεξε ηελ εξγάζηκε εκέξα
ρσξίο δηαθνπέο ην απφγεπκα θαη ζπλερίδνληαο πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ψξεο εξγαζίαο κε ζθνπφ λα
ειεπζεξψζνπλ ρξφλν θξνληίδαο απφ γνλείο. Βι. ζην:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/eusilc/library
81
Καξακεζίλε Μ. 2015: 245
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13:00 κ.κ. -14:30 κ.κ.

Αλάπαπζε

14:30 κ.κ.- 15:15 κ.κ

Διεύζεξε απαζρόιεζε ησλ βξεθώλ

15:15 κ.κ. -15:45 κ.κ.

Απνγεπκαηηλφ

15:45 κ.κ. -16:00 κ.κ.

Πξνεηνηκαζία- Απνρώξεζε

Πεγή: ΦΔΚ 497/2002 η. Β΄

Ζ πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ ζηνπο δεκνηηθνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο
ζήκεξα αξρίδεη ζηηο 6.45΄ ή 7:00΄ π.κ. θαη ιήγεη ζηηο 8:30΄ ή 9.00΄ π.κ. αλάινγα κε
ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ.82 Ζ απνρψξεζε ησλ παηδηψλ αξρίδεη κεηά ην κεζεκεξηαλφ
γεχκα κέρξη ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ ή θαη λσξίηεξα εθ‟ φζνλ
ππάξρεη εηδηθφο ιφγνο φπσο είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ή αζζέλεηα. Ζ
παξαιαβή ησλ παηδηψλ γίλεηαη απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ή απφ θαηάιιειν
ελήιηθν πξφζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί εγγξάθσο. ηνπο παηδηθνχο θαη
βξεθνλεπηαθνχο

ζηαζκνχο

εθαξκφδεηαη

εκεξήζην

πξφγξακκα

δεκηνπξγηθήο

απαζρφιεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε. Σν
πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ βξεθψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6 θαη απηφ ησλ
λεπίσλ ζηνλ Πίλαθα 7. Σν εκεξήζην πξφγξακκα είλαη επέιηθην, ηεξνχληαη φκσο
νξηζκέλα βαζηθά ρξνληθά ζεκεία φπσο ρξφλνο πξνζέιεπζεο θαη αλαρψξεζεο, ψξεο
θαγεηνχ, δηαιείκκαηνο θαη αλάπαπζεο ησλ παηδηψλ.
ΠΙΝΑΚΑ 7

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΝΖΠΗΧΝ

Ώξεο πξνγξάκκαηνο
6:45 ή 7:00 π.κ. - 8:30 π.κ.:
8:30 π. κ.- 9:00 π. κ
9:00 π.κ.- 9:30
9:30 π.κ.-10: 00 π κ.:
10:00 π.κ.-11:00 π.κ.:
11:00 π.κ. - 12:00 π.κ.:

12:00 π. κ.-13:00 κ.κ

13:00 κ.κ.-13:30 κ.κ.:

Ηκεξήζην Πξόγξακκα Απαζρόιεζεο Νεπίσλ
Τπνδνρή ησλ παηδηψλ
Πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ην πξσηλφπλερίδεηαη ε ππνδνρή
Πξστλφ
Μνπζηθνθηλεηηθέο-ξπζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
αζθήζεηο ρψξνπ
Παξάιιεια ή κεκνλσκέλα εξγαζηήξηα
δσγξαθηθήο ή παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ίδηνπ ραξαθηήξα
Γηάιεηκκα ησλ παηδηψλ- εθ πεξηηξνπήο αλά έλα ή
δχν ηκήκαηα-δηάξθεηαο γχξσ ζηα 30 ιεπηά.
Πξνεηνηκαζία γηα ην κεζεκεξηαλφ (αηνκηθή
πγηεηλή).
Διεχζεξε απαζρφιεζε ζηηο «γσληέο», ή νκαδηθά
παηρλίδηα ζηελ ηάμε θαη ζηελ απιή, ςπρνθηλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Πξναλάγλσζε- Πξνγξαθή- Πξναξίζκεζε.
Μεζεκεξηαλφ θαγεηφ. Σα παηδηά κε νκάδεο
εξγαζίαο ζπκκεηέρνπλ ζην ζεξβίξηζκα θαη ηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο ηξαπεδαξίαο. Αηνκηθή πγηεηλή
κεηά ην θαγεηφ- βνχξηζηζκα δνληηψλ.
ηαδηαθή αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ πνπ θεχγνπλ
λσξίο.
Ήζπρεο δξαζηεξηφηεηεο (άθνπζκα κνπζηθήο,

82

Οη ψξεο πξνζέιεπζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ.
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αθήγεζε παξακπζηνχ, κπζνπιαζία, ηξαγνχδη,
δηάβαζκα βηβιίνπ)
13:30 κ.κ.-15:00 κ.κ.:
Αλάπαπζε
15:00κ.κ.-15:45κ.κ.:
Απνγεπκαηηλφ. Διεχζεξε
απαζρφιεζε.Σαθηνπνίεζε ησλ ηάμεσλ.
Αλαρψξεζε
Σν πξόγξακκα πξνζαξκόδεηαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε επηκέξνπο ειηθίαο.
Πεγή: ΦΔΚ 497/2002 η. Β΄

Οη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηνπ ΟΑΔΓ ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ 1 επηεκβξίνπ
κέρξη 31 Ηνπιίνπ θάζε έηνπο θαη θαζεκεξηλά απφ ηηο 6.45΄ ην πξσί έσο ηηο 4.00΄ ην
απφγεπκα, εθηφο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ.

Υξεκαηνδφηεζε ηεο παηδηθήο θξνληίδαο83
ήκεξα δηαηίζεηαη έλα κηθξφ θνλδχιη ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο
δήκνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. Οη
δήκνη, ζηε ζπλέρεηα, απνθαζίδνπλ γηα ην πνζφ πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ απφ ηνλ
εηήζην δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ ηνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηνπο ζηαζκνχο, 84
ελψ ην ππνιεηπφκελν θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαιχπηεηαη απφ κεληαία νηθνλνκηθή
εηζθνξά ησλ γνλέσλ (ηξνθεία). Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ παηδηθήο θξνληίδαο απνηππψλεηαη ζηελ θιηκάθσζε ηνπ χςνπο ησλ
ηξνθείσλ αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ησλ γνλέσλ. ηελ πεξίπησζε
επηβνιήο ηξνθείσλ, απηή γλσζηνπνηείηαη κε αλάξηεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ππνβνιήο
ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο.
Κάζε δήκνο θαζνξίδεη ην χςνο ησλ ηξνθείσλ αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε
ππφδεημε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε ηα
ηξνθεία πνπ θαηαβάιινπλ νη γνλείο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ
Γήκνπ Πεηξαηά ζχκθσλα κε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηνπο85 (ΠΗΝΑΚΑ 8).

83

ΦΔΚ 497/2002 /Β΄, άξζξν 9
Ζ δσξεάλ παξνρή παηδηθήο θξνληίδαο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θξαηηθνχ ρξήκαηνο κε ζηφρν ηε δσξεάλ
παξνρή παηδηθήο θξνληίδαο θαη απνηειεί κέηξν δεκφζηαο δέζκεπζεο γηα ηελ πξνζθνξά πξνζηηήο
παηδηθήο θξνληίδαο. Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο παηδηθήο θξνληίδαο
κεηαμχ δεκφζησλ πφξσλ, ηδησηηθήο ζπκβνιήο ή εξγνδνηηθήο εηζθνξάο. Σν θφζηνο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ θξνληίδαο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, βι. ζην:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/eusilc/library & European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions 2006a
85
Γήκνο Πεηξαηά βι. ζην:
http://www.pireasnet.gr/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%
CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%
B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B7%
CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%
BC%CE%BF%CE%AF/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC
%CF%8C%CF%82%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE
%AF%CE%B1%CF%82/tabid/1201/Default.aspx
84
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ΠΙΝΑΚΑ 8

ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΡΟΦΔΗΑ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΗΡΑΗΧ

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα
12.001-13.000 €
13.001-15.000 €
15.001-18.000 €
18.001-24.000 €
24.001-30.000 €
30.001-33.000 €
33.001-36.000 €
Από 36.001 € θαη άλσ
Πεγή:Γήκνο Πεηξαηψο.

1 παηδί
38 €
51 €
60 €
68 €
85 €
94 €
102 €
128 €

2 παηδηά
55 €
77 €
89€
102 €
119 €
128€
136 €
153€

Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηξνθεία νη νηθνγέλεηεο κε εηήζην εηζφδεκα έσο
12.000€86, 87 νη νηθνγέλεηεο κε άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο (γνλείο, παηδηά) κε ειάρηζην
πνζνζηφ αλαπεξίαο 67%88, 89 νη πνιχηεθλεο θαη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο θαζψο θαη νη
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε εηζφδεκα κέρξη 15.000€. Δάλ ην εηζφδεκα ησλ
νηθνγελεηψλ ησλ αλσηέξσ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ είλαη άλσ ησλ 15.000€
εηεζίσο, ηφηε αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή θιίκαθα ηξνθείσλ. Ο πίλαθαο 9 απεηθνλίδεη
ηελ θιίκαθα ησλ ηξνθείσλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηηο νηθνγέλεηεο
ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ.
ΠΙΝΑΚΑ 9

ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΡΟΦΔΗΑ ΓΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧΝ
ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΗΡΑΗΧ

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα
15.001-16.000 €
16.001-19.000 €
19.001-22.000 €
22.001-28.000 €
28.001-34.000 €
34.001-37.000 €
37.001-40.000 €
Από 40.001 € θαη άλσ
Πεγή: Γήκνο Πεηξαηψο.

1 παηδί
38 €
51 €
60 €
68 €
85 €
94 €
102 €
128 €

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ

2 παηδηά
55 €
77 €
89€
102 €
119 €
128€
136 €
153€

Ζ θνξνινγηθή δήισζε απνηειεί ην θχξην δηθαηνινγεηηθφ γηα φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθήο ή κε ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζην πξφγξακκα ησλ
Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ, ε νπνία φκσο εκθαλίδεη ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, νπφηε δελ
ππνινγίδεη αιιαγέο, φπσο κείσζε εηζνδήκαηνο ή απφιπζε, πνπ ελδερνκέλσο λα
αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θνίηεζεο ηνπ
λεπίνπ/ησλ λεπίσλ ηεο ζην ζηαζκφ.

86

Δθ‟φζνλ απηφ απνδεηθλχεηαη απφ φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά
Δθ‟φζνλ απηφ απνδεηθλχεηαη απφ φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
88
Πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπο ή ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
89
Πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπο ή ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
87

70

Κάπνηνη δήκνη θαιχπηνπλ ηα ηξνθεία γηα ηα παηδηά ησλ ππαιιήισλ ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο (κνλίκσλ, ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ζπκβαζηνχρσλ) θαη ησλ θνξέσλ
ηνπο (ΝΠΓΓ, δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θ.ά.). ηα βξέθε θαη ηα λήπηα θάζε ζηαζκνχ
παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή (πξσηλφ θαη κεζεκεξηαλφ θάζε
εκέξα). ηνπο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ παξαηεηακέλε (απνγεπκαηηλή) ιεηηνπξγία
ππάξρεη κέξηκλα γηα επηπξφζζεηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. Σν θφζηνο ηνπ δηαηηνινγίνπ
ησλ παηδηψλ δελ επηβαξχλεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ βξέθνπο-πξνλεπίνπ.
Καη ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπ ΟΑΔΓ παξέρεηαη ε απαξαίηεηε
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ πξσηλνχ, δεθαηηαλνχ θαη
κεζεκεξηαλνχ. Ζ θξνληίδα ησλ παηδηψλ ζε απηνχο ηνπο ζηαζκνχο παξέρεηαη
δσξεάλ, ελψ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαιχπηεηαη απφ ηα έζνδα παξαθξάηεζεο χςνπο
0,35% επί ησλ κηζζψλ φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.
Λφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δήκσλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θξίζεο θαη ηεο αδπλακίαο ηνπο λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ,
ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα θνηλσληθή θξνληίδα απφ εθπησρεπκέλα ζηξψκαηα ηνπ
πιεζπζκνχ θαη ηεο αδπλακίαο ηεο κεζαίαο ηάμεο λα θαηαβάιεη πςειά ηξνθεία ζηνπο
ηδησηηθνχο ζηαζκνχο (Καξακεζίλε 2015: 264), ην ΔΠΑ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ
έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζήκεξα ζπλερίδεη λα ρξεκαηνδνηεί ηε δσξεάλ
θνίηεζε κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δνκέο θξνληίδαο
(βξεθηθνί,

βξεθνλεπηαθνί

θαη

παηδηθνί

ζηαζκνί

θαη

Κέληξα

Γεκηνπξγηθήο

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ) ζην πιαίζην ηεο δξάζεο90 «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη
επαγγεικαηηθήο δσήο» ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο ΔΔΣΑΑ91. Οη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα γίλνληαη απφ ηηο κεηέξεο ησλ παηδηψλ θαη έγθεηηαη ζηελ
ΔΔΣΑΑ λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ηελ αίηεζή ηνπο. Κξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηψλ
ζηηο δνκέο απνηεινχλ ε εξγαζηαθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ κεηέξσλ θαζψο
θαη ην εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Αλαιπηηθφηεξα νη κεηέξεο92 ζα πξέπεη:
- Δίηε

λα

εξγάδνληαη

σο

κηζζσηέο

ή

απηναπαζρνινχκελεο

ή

απηναπαζρνινχκελεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.
- Δίηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο.
90

Ζ Γξάζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,
Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ) 2014-2020 θαη απφ ηα 13 Πεξηθεξεηαθά
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) 2014-2020. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο πξνζθιήζεηο ηεο ΔΔΣΑΑ
έρνπλ νη Γνκέο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο σο: Βξεθηθνί ηαζκνί, Βξεθνλεπηαθνί
ηαζκνί, Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, Παηδηθνί ηαζκνί, Κέληξα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.), θαη Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία
(Κ.Γ.Α.Π.-Μ.Δ.Α.)3. πνπ λνκίκσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη δηαζέηνπλ
άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ παξνρή ζε γπλαίθεο σθεινχκελεο, ζέζεσλ θξνληίδαο θαη
θηινμελίαο βξεθψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη εθήβσλ, βι ζην: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Α.Δ. 2013: 9
91
Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο
92
Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ νη κεηέξεο πνπ είλαη Διιελίδεο ή θέξνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα
ή είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ απηψλ ηεο ΔΔ, νη νπνίεο δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ
Διιάδα.
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- Δίηε λα είλαη άλεξγεο θαη λα δηαζέηνπλ δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ θαη αληίγξαθν
βεβαίσζεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ.
- Δίηε λα είλαη κεηέξεο παηδηψλ κε Αλαπεξία (ΑκΔΑ), αλεμαξηήησο
εξγαζηαθήο, θνηλσληθννηθνλνκηθήο ή άιιεο θαηάζηαζεο.
ηελ ηειεπηαία πξφζθιεζε ηεο ΔΔΣΑΑ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16,
αλαθέξεηαη φηη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ θαη άλδξεο, φπσο θαη αξρεγνί
κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ζηηο/νπο νπνίεο/νπο είηε έρεη παξαρσξεζεί κε δηθαζηηθή
απφθαζε ε επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ/ησλ παηδηψλ είηε βξίζθνληαη ζε ρεξεία.93
ηελ πξφζθιεζε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16, ην φξην ηνπ νηθνγελεηαθνχ
εηζνδήκαηνο πνπ έδηλε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα αλέξρνληαλ ζε
€27.000 γηα κεηέξεο κε 2 παηδηά, €30.000 γηα κεηέξεο κε 3 παηδηά, ζε €33.000 γηα
κεηέξεο κε 4 παηδηά θαη ζε €36.000 γηα κεηέξεο κε 5 παηδηά θαη άλσ. Σα αλσηέξσ
φξηα δελ επηηξέπνπλ κφλν ζηηο νηθνγέλεηεο ρακειψλ αιιά θαη ζε απηέο κεζαίσλ
εηζνδεκάησλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δσξέαλ θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο ζε
δεκφζηεο ή ηδησηηθέο δνκέο ηεο επηινγήο ηνπο.
Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ
Ζ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο
εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδαγσγψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα θαη ηε
θχιαμε ησλ λεπίσλ.
χκθσλα κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηεο ΚΔΓΚΔ, γηα ην έηνο 2002, ζηνπο 1.346
Παηδηθνχο ηαζκνχο απαζρνιήζεθαλ 6.336 εξγαδφκελνη/λεο. Απφ απηνχο/ηέο νη
3.400 (57%) απνηεινχζαλ εθπαηδεπηηθφ (επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ) πξνζσπηθφ,
ελψ ε αληηζηνηρία εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη παηδηψλ ήηαλ 1:20. 94 Σν 2012, ζηηο
1.800 δνκέο παηδηθήο θξνληίδαο εξγάδνληαλ 9.114 εξγαδφκελεο θαη εξγαδφκελνη.95
Κάζε Βξεθηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ θηινμελεί δψδεθα (12) βξέθε κε δχν (2)
παηδαγσγνχο θαη κία (1) βνεζφ. Κάζε ηκήκα Παηδηθνχ ηαζκνχ ηνπ Γήκνπ
εμππεξεηεί έσο 25 παηδηά κε κία/έλαλ (1) παηδαγσγφ θαη κία/έλαλ (1) βνεζφ θαη ζε
θάζε πεξίπησζε κε ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αλαινγία παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ θαη
παηδηψλ.96 Χζηφζν, απφ ην 2010 παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο
93

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βξίζθεηο ζην: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/dhmosio/68315/espapaidikoi-stathmoi-deite-tin-prokiryksi-tis-eetaa
94
http://www.kedke.gr/uploads2006/melethkatanomhs_paidikoistathmoi.doc
95
ΚΔΓΔ 2012. Γε δηαζέηνπκε αλαιπηηθά ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ ζηηο δεκνηηθέο δνκέο..
96
ΦΔΚ 1519/4-12-2002 η. Β΄ Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ
Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο απφ Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, άξζξν 6
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ζηαζκνχο ησλ δήκσλ. Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ αλά παηδαγσγφ θαη ηάμε απμήζεθε,
εθ‟ φζνλ νη δνκέο ιεηηνπξγνχζαλ θπξίσο κε ζπκβαζηνχρνπο πνπ απνιχζεθαλ θαη νη
ζέζεηο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ δελ αλαπιεξψζεθαλ κε
πξνζιήςεηο.97 ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ν Παλειιήληνο χλδεζκνο
Βξεθνλεπηνθφκσλ ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά
δχζθνιεο ιφγσ ησλ ειείςεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηεο πεληρξήο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.98
Ο ΟΑΔΓ ζήκεξα απαζρνιεί ζηηο δνκέο ηνπ 135 κφληκεο λεπηνβξεθνθφκνπο
πνπ θξνληίδνπλ θαη εθπαηδεχνπλ 1.340 βξέθε θαη λήπηα.
Σν παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ φισλ ησλ ζηαζκψλ είρε πεηχρεη λα απαζρνιείηαη
έσο ην 2011 κε ζηαζεξφ ζπλερέο 6σξν. Απφ ην 2011, φιν ην πξνζσπηθφ ζηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο εξγαδφηαλ κε ζπλερέο 8σξν. Απηή ε δηάξθεηα επηβιήζεθε ζην
φλνκα ηεο ηζφηεηαο ησλ φξσλ εξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεσξψληαο ηελ
εξγαζία ησλ παηδαγσγψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο σο θχιαμε θαη φρη σο παξνρή
ππεξεζίαο

πξνζρνιηθήο

αγσγήο.99

Πξφζθαηε

εγθχθιηνο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ επαλαπξνζδηνξίδεη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ
ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη επαλαθέξεη ην 6σξν απαζρφιεζεο γηα ην κφληκν θαη κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο
παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ησλ ΟΣΑ Α Βαζκνχ. Ζ ξχζκηζε απηή
αθνξά ην πξνζσπηθφ ησλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ Νεπηαγσγψλ, Βξεθνλεπηνθφκσλ
θαη ησλ ζπλαθψλ θιάδσλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, βνεζψλ Βξεθνθφκσλ,
Παηδνθφκσλ θαη Αδειθψλ Ννζνθφκσλ, εθφζνλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
αζθνχλ

θαζήθνληα

ησλ

θιάδσλ

ή

ησλ

εηδηθνηήησλ

Νεπηαγσγψλ

ή

Βξεθνλεπηνθφκσλ. Πξνηείλεηαη απφ ην Τπνπξγείν, λα ηζρχζεη ην ίδην σξάξην
εξγαζίαο θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο παηδηθνχο θαη βξεθηθνχο
ζηαζκνχο ησλ ΟΣΑ, ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Σν σξάξην ηνπ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη
νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ απαζρνιείηαη ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (επηρεηξήζεσλ)
ησλ ΟΣΑ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ/Τπεξεζηψλ ηνπο, θαζψο θαη κε

97

Καξακεζίλε, Μ. 2015: 265
http://www.pasyvn.gr/el/enimerwsi-nea-anakoinoseis/505-apergoume-oloi-geniki-apergia-27-112014.html
Βι. ζην: http://www.pasyvn.gr/el/enimerwsi-nea-anakoinoseis/529-proslipseis-paidagwgwn-stouspaidikous-stathmous.html
99
http://www.oge.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=374:2013-09-04-14-4051&catid=69:2013-09-04-14-39-17&Itemid=80
98
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ηηο ξπζκίζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εθ‟ φζνλ γίλεηαη παξαπνκπή ζην ηζρχνλ
σξάξην ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ.100
Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δεκνηηθνχο ζηαζκνχο
απαζρνιείηαη κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο ή κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ζ
ζπληξηπηηθή

πιεηνλφηεηα

ηφζν

ησλ

παηδαγσγψλ φζν

θαη

ηνπ

βνεζεηηθνχ

πξνζσπηθνχ (καγείξηζζεο, ηξαπεδνθφκνη, θαζαξίζηξηεο) έρνπλ πξνζιεθζεί είηε κε
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (11κελε, 5κελε, αθφκα θαη 2κελε) είηε κε
κπινθάθη.101 ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν/ε εξγαδφκελνο/-ε πιεξψλεη κφλνο/-ε
ηνπ/ηεο ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα απνηειεί ζέκα ζπδήηεζεο
ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Βξεθνλεπηνθφκσλ κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ.102
Κάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ103
Γελ ππάξρνπλ αθξηβή θαη δηαρξνληθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ δνκψλ
παηδηθήο θξνληίδαο ελ ιεηηνπξγία, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ αξηζκφ
ησλ εμππεξεηνχκελσλ παηδηψλ θαη νηθνγελεηψλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΚΔΓΔ θαη
ηεο ΔΔΣΑΑ, ην 2012 ιεηηνχξγεζαλ 2.106 δνκέο παηδηθήο θξνληίδαο ζην ζχλνιν ηεο
ρψξαο εθ ησλ νπνίσλ 1.800 αθνξνχζαλ βξεθνλεπηαθνχο/παηδηθνχο ζηαζκνχο γηα
παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη 306 Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο (ΚΓΑΠ)
παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο. Οη δνκέο απηέο εμππεξέηεζαλ 94.251 νηθνγέλεηεο.
ΠΙΝΑΚΑ 10

ΓΟΜΔ ΚΑΗ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ 2011-2012

Καηεγνξία δνκήο

Γνκέο

Χθεινχκελεο/-νη

866

29.619

Βξεθνλεπηαθνί Οινθιεξσκέλεο
Φξνληίδαο (ΔΠΑ)

2

97

Παηδηθνί/Βξεθηθνί/Βξεθνλεπηαθνί
κε Γεκνηηθνύο πόξνπο

932

52.284

ΚΓΑΠ (ΔΠΑ)

254

10.893

Παηδηθνί / Βξεθηθνί /
Βξεθνλεπηαθνί (ΔΠΑ)

100

Γεο ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθχθιην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ νηθ.6675/2 Μαξηίνπ 2016 ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεοκε ζέκα «Χξάξην εξγαζίαο παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ
παηδηθψλ ζηαζκψλ».
101
http://www.pasyvn.gr/el/enimerwsi-nea-anakoinoseis/505-apergoume-oloi-geniki-apergia-27-112014.html
102
Βι. ζην: http://www.pasyvn.gr/el/enimerwsi-nea-anakoinoseis/505-apergoume-okoi-geniki-apergia27-11-2014.html & http://pasyvn.gr/el/enimerwsi-nea-anakoinoseis/522-synantisi-tou-dioikitikousymvouliou-tou-pasyvn-me-ton-ypourgo-eswterikwn.html
103
Αξηζκεηηθά απνηππψλεηαη κε ην πνζνζηφ/βαζκφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ, ην νπνίν απνηειεί ην δείθηε
δήηεζεο επεηδή πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ δεηνχλ ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη κεηξά ην
πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κηαο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ ιακβάλεη έλαλ ηχπν επίζεκεο ή αλεπίζεκεο παηδηθήο
θξνληίδαο. Βι. ζην: Γαλειηήδεο, . 2012

74

ΚΓΑΠ ΜΔΑ (ΔΠΑ)
ύλνιν

52

1.358

2.106

94.251

Πεγή: ΚΔΓΔ θαη ΔΔΣΑΑ.

ζνλ αθνξά ην πξφγξακκα «Δλαξκφληζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο
δσήο» ηνπ ΔΠΑ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε 2008-2016 παξνπζηάδνληαη ζηνπο
Πίλαθεο 11, 12 θαη 13. Οη ηειεπηαίνη δείρλνπλ κία ζπλερή αχμεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ
πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην πξφγξακκα. Σν πνζνζηφ
ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζέζεσλ απφ ηνπο δήκνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ζέζεσλ κεηψζεθε ζην 75% ην 2010-11 απφ 90% πνπ ήηαλ ην 20089. Σα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΑ δείρλνπλ φηη ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ 74% ην 201516. Σν πξφγξακκα εμαζθάιηζε πςειφ πνζνζηφ θάιπςεο ησλ αηηήζεσλ, παξφιν πνπ
ν αξηζκφο παηδηψλ ζηηο αηηήζεηο ζπλερψο απμάλνληαλ απφ έηνο ζε έηνο. Χζηφζν, ε
αχμεζε ηεο δήηεζεο ζέζεσλ ππήξμε κεγαιχηεξε ηεο πξνζθνξάο θη έηζη ν βαζκφο
θάιπςεο ησλ δεηνχκελσλ ζέζεσλ έπεζε απφ 91% ην 2008-9 ζε 76% ην 2015-16.
ΠΙΝΑΚΑ 11

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΑ «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΧΖ» 2008-2011
ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΟΜΧΝ

2008-9

2009-10

2010-11

πλνιηθόο Αξηζκόο Γνκώλ

520

539

767

Αξηζκόο Γεκνηηθώλ Γνκώλ

451

471

540

4%

15%

87%

87%

70%

14.277

17.785

26.727

12.793

13.129

19.995

3%

52%

Πνζνζηό αύμεζεο δεκνηηθώλ δνκώλ ζε ζρέζε κε
ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν
πκκεηνρή ηεο απηνδηνίθεζεο (πνζνζηό δνκώλ
ηεο απηνδηνίθεζεο επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ
δνκώλ)
πλνιηθόο αξηζκόο δσξεάλ πξνζθεξόκελσλ
ζέζεσλ
Αξηζκόο δσξεάλ πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ
δεκνηηθώλ δνκώλ
Πνζνζηό αύμεζεο ζέζεσλ δεκνηηθώλ δνκώλ ζε
ζρέζε κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν
πκκεηνρή ηεο απηνδηνίθεζεο –(πνζνζηό
πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ από ηελ απηνδηνίθεζε
επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ πξνζθεξόκελσλ
ζέζεσλ)

90%

74%

75%

πλνιηθόο αξηζκόο ζέζεσλ πνπ αηηήζεθαλ νη
σθεινύκελεο κεηέξεο

Γ/Τ

19.460

30.846

Πνζνζηό αύμεζεο ζέζεσλ πνπ αηηήζεθαλ νη
σθεινύκελεο κεηέξεο ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνεγνύκελν ρξόλν
Πνζνζηό θάιπςεο ησλ αηηήζεσλ

59%

91%

87%

Πεγή: ΚΔΓΔ 2012.
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ΠΙΝΑΚΑ 12 ΔΓΚΤΡΔ ΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΘΔΔΗ ΓΧΡΔΑΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ "ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΕΧΖ" 2009-2016
20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

Αξηζκφο παηδηψλ ζηηο έγθπξεο
αηηήζεηο
Αξηζκφο ηνπνζεηεζέλησλ
παηδηψλ

19460*

30846*

67311*

84822

82002

97629

106885

17785

26727

48360

57534

68526

80326

81003

Βαζκφο θάιπςεο δήηεζεο (%)

91.4

86.6

71.8

67.8

83.6

82.3

75.8

*ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ.
Πεγή: ΔΔΣΑΑ.

ΠΙΝΑΚΑ 13

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ
ΜΖΣΔΡΧΝ ΑΝΑ ΔΣΟ (2008-2016)

Έηνο

Αξηζκόο Έγθπξσλ
Αηηήζεσλ Μεηέξσλ
69.290
66.810
79.899

2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
-Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Πεγή: EETAA, ηαηηζηηθά ηνηρεία Χθεινπκέλσλ.

Αξηζκόο Χθεινπκέλσλ
Μεηέξσλ
11.167
18.507
24.856
40.125
47.881
56.545
66.922
66.031

Πνζνζηό
θάιπςεο

69%
85%
84%

πσο ζα δνχκε θαη ζην επφκελν θεθάιαην, ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηνπ
ΔΠΑ αθελφο δηέζσζε ην ζχζηεκα παηδηθήο θξνληίδαο, ζε ζπλζήθεο πξσηνθαλνχο
ιηηφηεηαο αθεηέξνπ επέδξαζε θαη πξνσζεηηθά σο πξνο ηε δήηεζε θξνληίδαο απφ
λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο (Καξακεζίλε 2015: 265).
Ηζφηεηα ησλ θχισλ
Ζ ιεηηνπξγία δνκψλ θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζπκβάιιεη ζηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ. χκθσλα κε έξεπλα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ
«Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζηε
γπλαηθεία απαζρφιεζε, πξνθχπηεη φηη ην πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ θηλεηνπνίεζε
ησλ αλέξγσλ κεηέξσλ γηα εχξεζε εξγαζίαο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη 7 ζηηο 10
πεξίπνπ γπλαίθεο, νη νπνίεο ήηαλ άλεξγεο ην δηάζηεκα ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο
θαη νη νπνίεο επέηπραλ ελ ζπλερεία λα εξγαζηνχλ, θηλεηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ
θαηεχζπλζε εμεχξεζεο απαζρφιεζεο κε ηελ επθαηξία πνπ ηνπο δφζεθε απφ ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. πσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, ην
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πξφγξακκα επίζεο ζπλδέεηαη κε ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε δηφηη,
κηα ζηηο δπν άλεξγεο κεηέξεο πνπ σθεινχληαη απφ ην πξφγξακκα αλαδεηνχλ
εξγαζία θαη άξα ην ηειεπηαίν ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο.Σν πξφγξακκα ζπλέβαιε επίζεο ζηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ κεηέξσλ. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ σθεινπκέλσλ εξγαδνκέλσλ κεηέξσλ
απεξίζπαζηεο αθηεξψζεθαλ ζηελ εξγαζία ηνπο ή δηαηήξεζαλ ηε ζέζε εξγαζίαο
ηνπο.104
χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ εμππεξεηεί ηηο
εξγαδφκελεο κεηέξεο. Μεγάιν πνζνζηφ κεηέξσλ δήισζε φηη αμηνπνίεζε ην ρξφλν
θξνληίδαο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε δνκή, βειηηψλνληαο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Δπηπιένλ,
νη κεηέξεο, έρνληαο ηα παηδηά ηνπο ζε δνκή δεκφζηαο θξνληίδαο, θαιχπηνπλ ηελ
αλάγθε θχιαμεο θαη θξνληίδαο ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ
ελαιιαθηηθή ιχζε θαη δπζθνιεχνληαη λα πιεξψζνπλ ηδησηηθφ παηδηθφ ζηαζκφ.105
Δλψ αλακθίβνια έρεη ζπκβάιεη ζηελ έληαμε, επαλέληαμε θαη δηαηήξεζε ησλ
γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ απαζρφιεζε, ην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ
εληζρχεη παξάιιεια ηελ άπνςε φηη νη κεηέξεο είλαη απηέο πνπ νθείινπλ λα
θξνληίδνπλ ηα παηδηά, θπξίσο ή απνθιεηζηηθά. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε ζπκπεξίιεςε
ησλ παηέξσλ ζηελ πξφζθιεζε ηνπ 2015 σο αηηνχλησλ αιιά θαη σο δηθαηνχρσλ – εάλ
είλαη επί θεθαιήο κνλνγνλετθνχ λνηθνθπξηνχ – απνηειεί κηα πνιχ ζεηηθή εμέιημε.
Γεληθά ζρφιηα
Ζ ιεηηνπξγία ησλ βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ ζπκβάιιεη ζηελ
ηζφηεηα επθαηξηψλ, εθφζνλ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο έληαμεο ή επαλέληαμεο ησλ
κεηέξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξακνλήο ηνπο ζηελ εξγαζία. Χζηφζν, ε
πνιηηηθή εγεζία βξίζθεηαη ζήκεξα αληηκέησπε κε ην εμήο πξφβιεκα. Απφ ηε κία
πιεπξά ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεηέξσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε κε πιήξε θάιπςή ηνπο, νδεγεί ζε πηέζεηο θπξίσο απφ ηελ πιεπξά
ησλ δήκσλ γηα επαλεμέηαζε ησλ πιαθφλ ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ελψ παξάιιεια
ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ ηνπ ΔΠΑ ηα επφκελα ρξφληα είλαη ακθίβνιε, ζέηνληαο
δήηεκα κεγαιχηεξεο ζηφρεπζεο ηεο παξνρήο δσξεάλ πξφζβαζεο ζηα ρακειά
εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα.
Πξφβιεκα παξνπζηάδνπλ θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηηο δνκέο. Οη ειαζηηθέο
κνξθέο απαζρφιεζεο ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο νδεγνχλ ζε
αλαζθάιεηα θαη αβεβαηφηεηα ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο κε νξηζκέλνπ ρξφλνπ
104
105

Βι. ζην: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ., 2013.
Βι. ζην ίδην: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ., 2013.

77

απαζρφιεζε, ελψ βιάπηνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
(παηδαγσγηθφ έξγν).
Σέινο, ππάξρεη αλάγθε ζχληαμεο θαη εθαξκνγήο λένπ ζχγρξνλνπ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη αδεηνδφηεζεο ησλ ζηαζκψλ ηνπ
ΟΑΔΓ.

2.2.4 Τπεξεζίεο θξνληίδαο γηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο
Δηζαγσγή

Οη ζεζκνί θξνληίδαο παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο δηαθξίλνληαη γηα ηελ
θαζνιηθφηεηα ηεο παξνρήο θξνληίδαο θαη επηηξέπνπλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ
ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Πεξηιακβάλνπλ ην Οινήκεξν Νεπηαγσγείν θαη ην
Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν. Σν Οινήκεξν Νεπηαγσγείν παξέρεη θξνληίδα ζε παηδηά
ειηθίαο 5 εηψλ ελψ, ην Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο
απφ 6 έσο 11 εηψλ.
Σν Οινήκεξν Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ ρνιείν ζηεξίρζεθαλ ζηελ θαιή
πξαθηηθή πνπ ίζρπε ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελαξκνλίζηεθαλ
κε ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε (ΔΑ), εληάρζεθαλ ζηα Δζληθά
ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε (ΔΓΑ) θαη απνηεινχλ, γηα ηελ Διιάδα, κέηξν
πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο κε ηάζε δηεχξπλζεο. Σν Οινήκεξν Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ
ρνιείν εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπ. Παηδείαο, πνπ είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλν γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ.
Ζ πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ
πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 1997 θαη ζεσξήζεθε σο ελεξγεηηθή
πνιηηηθή απαζρφιεζεο (Καξακεζίλε 2008). Σν ΔΓΑ ηνπ 1998 εηζήγαγε κέηξα
ζπκθηιίσζεο πνπ αθνινχζεζαλ κία εμειηθηηθή πνξεία κε ηελ έληαμε λέσλ ή ηε
δηεχξπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ππαξρνπζψλ δεκνζίσλ δνκψλ. Σν ΔΓΑ ηνπ 1999
εληάζζεη ηα Οινήκεξα ρνιεία ζηα πξνγξακκαηηδφκελα κέηξα πνιηηηθήο, πνπ
ζπλερίδνπλ θαη δηεπξχλνπλ ηα κέηξα ζπκθηιίσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔΓΑ
(Γειεγηάλλε-Κνπτκηδή

2003).106

Σα

Δπηρεηξεζηαθά

Πξνγξάκκαηα

γηα

ηελ

απαζρφιεζε ηξηψλ δηαδνρηθψλ ΚΠ θαη ηνπ ΔΠΑ πνπ κφιηο νινθιεξψζεθε107
ρξεκαηνδφηεζαλ απηφλ ηνλ θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ εληάζζνληάο ηνλ ζηνλ
άμνλα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
106

http://www.ypergka.gr/topics/occupation/esda/pinakes1999.xls.
Σν νινήκεξν ζρνιείν πεξηιακβάλεηαη ζηα: Β΄ ΚΠ 1994-1999, Γ΄ ΚΠ 2000-2006, Δζληθφ
ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013, βι. ηξαηεγάθε 2006: 101.
107
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γηα φινπο/-εο θαη ηδηαίηεξα γηα φζνπο/-εο απεηινχληαη κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.108
Δπηδίσμε ηεο ελέξγεηαο απηήο απνηέιεζε ε ζηήξημε ησλ κεηέξσλ (σθεινχκελνο
ζηφρνο) ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
λα αμηνπνηήζνπλ ην ζρνιηθφ ρξφλν ησλ παηδηψλ ηνπο (δηεχξπλζε σξαξίνπ ζρνιείνπ)
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.109 ηελ
αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ ηνπ ειιεληθνχ ΔΓΑ 2002 πνπ ιήθζεθαλ κε βάζε ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε, ε Κνηλή
Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Απαζρφιεζε 2002 αλαθέξεη φηη, αλ θαη
ε παξνρή ππεξεζηψλ παξνρήο θξνληίδαο απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, εληνχηνηο ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ παξνρή πξνιεπηηθψλ
θαη εμαηνκηθεπκέλσλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ
γηα ηηο γπλαίθεο. Μεηαμχ ησλ δεηθηψλ πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
απνηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ, δειαδή ηνπ ηδηαίηεξνπ βάξνπο ησλ πξνηεηλφκελσλ
παξεκβάζεσλ, ππήξμε ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ.110
Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε
Οινήκεξν Νεπηαγσγείν

ηελ Διιάδα, ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο Νεπηαγσγείνπ κε
δηεπξπκέλν σξάξην γηα παηδηά 2,5-6 εηψλ έγηλε κε ην Νφκν 1566/85, άξζξν 3, ν
νπνίνο πξνέβιεπε ηε ιεηηνπξγία Παηδηθψλ Κέληξσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
108

ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαηά ην 1999 θαη ζην ζρεδηαζκφ γηα ην 2000 ην
Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν εληάρζεθε σο θαιή πξαθηηθή πξνθεηκέλνπ νη γπλαίθεο λα ζπλδπάζνπλ
επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ βίν θαη λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ επαλέληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
βι. ζρεηηθά ζην: χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14 Φεβξνπαξίνπ 2000 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ
πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ απαζρφιεζε, 2000/164/ΔΚ, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 52/32.θαη ζηελ έθζεζε ηεο Διιελίδαο εκπεηξνγλψκνλα γηα ζέκαηα ηζφηεηαο:
Karamessini (2001). Eπίζεο βι. ζρεηηθά ζην: ΤΠΔΠΘ (2007), πκπιήξσκα Πξνγξακκαηηζκνχ,
ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ,
www.epeaek.gr/epeaek/sitecontent/sym_into.doc-,
http://www.pi-schools.gr/programs/oloimero/ ,
www.epeaek.gr/.../a_2_1_2_2_3.html,
www.epeaek.gr/.../a_2_2_2_1_2.html
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΤΠΔΠΘ ειήθζεζαλ ππφςε νη παξαθάησ
θαλνληζκνί ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ: Καλνληζκφο (ΔΚ) 1260/1999, ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ
πεξί γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία, Καλνληζκφο (ΔΚ) 1783/1999, ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ)
1784/1999, ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν
Τπάξρνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ΔΓΑ ζηα site:
http://www.ypergka/gr/topics/occupation/esda2000.doc,
http://www.ypergka.gr/topics/occupation/esda/nap2001el-el.pdf,
http://Europa.au.in/comm/employment-social/news/2002/may/nap2002/nap2002el-el
109
Γηα ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, βι. ζρεηηθά: http://www.espa.gr/, γηα ην
κέηξν 1.2. ηα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ην πκπιήξσκα Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. 2000-2006), Αζήλα,
Γεθέκβξηνο 2007: http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_2_3.html,
110
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ρέδην Κνηλή Έθζεζε γηα ηελ Απαζρφιεζε 2002,
Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Βξπμέιιεο, 13.11.2002, COM (2002) 621 ηειηθφ.
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Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή
απέηπρε δηφηη αληέδξαζαλ νη λεπηαγσγνί ππνζηεξίδνληαο φηη ζα ππνβαζκηδφηαλ ν
εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ζα πεξηνξίδνληαλ ζε ξφιν θχιαμεο
ησλ παηδηψλ. Ζ ηδέα πινπνηήζεθε ην 1987-1988 ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο κε ηελ επσλπκία «Παηδηθφ Κέληξν» θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
θαζεγεηή Υξ. Φξάγθνπ. Σε δηεηία 1995-1997, λεπηαγσγνί πνπ εξγάδνληαλ ζηα
δεκφζηα Νεπηαγσγεία επηρείξεζαλ ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ
σξαξίνπ ζηα Νεπηαγσγεία ηνπο.111 Δπίζεκα, ην δεκφζην Οινήκεξν Νεπηαγσγείν
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην ζρνιηθφ έηνο
1997-1998 κε ην Νφκν 2525/97, εθαξκφδνληαο ην πξφγξακκά ηνπ ζε 160 ηκήκαηα
Νεπηαγσγείσλ πνπ βξίζθνληαλ ζε 15 Ννκνχο, δειαδή ην 3% ησλ δεκφζησλ
Νεπηαγσγείσλ ηεο ρψξαο. ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ παλειιαδηθά 3.461 Οινήκεξα
Νεπηαγσγεία, θπξίσο ζε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο.

Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν
Ζ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα ρξνλνινγείηαη
απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (Λέθαο 1942). Χζηφζν, ην
νινήκεξν ζρνιείν, σο πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ (ζηελ πξάμε ησλ κεηέξσλ), εκθαλίζηεθε
ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80. «Θεζκνζεηήζεθε
σο έλα λέν ζρνιείν, ζηνλ αληίπνδα ηνπ θαλνληθνχ-πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο, θαη
απνηέιεζε ηελ απάληεζε ζηελ θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα, θαη «ηελ παηδαγσγηθή
αλεπάξθεηα ηνπ πξνκεζεκβξηλνχ ζρνιείνπ…» (Γεκαξάο, 1988, Σζνπξέθεο, 1987,
Ππξγησηάθεο, 1999). Πξσηνπφξνη ζε απηήλ ηελ αλαγθαηφηεηα ππήξμαλ νη χιινγνη
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, δηφηη ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θηλεηνπνηήζεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ
ηα Σκήκαηα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο. Σα ηκήκαηα απηά εμππεξεηνχζαλ αθελφο
ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ (εηδηθφηεξα ηελ έληαμε ησλ κεηέξσλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο) θαη αθεηέξνπ πξνζέθεξαλ ζηα παηδηά ππεξεζίεο πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαλ ζην «επίζεκν» πξφγξακκα ζπνπδψλ (Ππξγησηάθεο, 2004,
Πακνπθηζφγινπ, 2003, θφκπα, 2013). Σα επφκελα ρξφληα ν ζεζκφο κεηεμειίρζεθε
πεξλψληαο απφ δηάθνξεο θάζεηο, πξηλ εληαρζεί ζηα Δζληθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ
Απαζρφιεζε, γηα πξψηε θνξά ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
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Αιεπξηάδνπ θ. ά. (2008: 201), Νηνιηνπνχινπ, Δ., Σν Οινήκεξν Νεπηαγσγείν Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο,
αλεξηεκέλν ζην: http://books.eudoxus.gr/publishers/ID_0273/EG-0169-ABS.pdf
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Σν 1998-99 ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ηα πξψηα ρίιηα (1.000) ρνιεία Γηεπξπκέλνπ
Χξαξίνπ κε ηε ιεηηνπξγία Σκεκάησλ Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ112 θαη ε πηινηηθή
εθαξκνγή ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ.113 Οη καζεηέο/-ηξηεο ζπκκεηείραλ αξρηθά θαη‟
επηινγήλ, θαη κε γλψκνλα θπξίσο θνηλσληθά θξηηήξηα φπσο ε απαζρφιεζε θαη ησλ
δχν γνλέσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζπκκεηείραλ νη καζεηέο/-ηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο
επηζπκνχζαλ θαη δήισλαλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο
(Βηηζηιάθε 2007). Σα ρνιεία Γηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ επεθηάζεθαλ κε απηήλ ηε κνξθή
θαη νλνκαζία έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003, νπφηε θαη αλαβαζκίζηεθε ε ιεηηνπξγία
ηνπο, κε ζηφρν πξσηίζησο ηελ εμππεξέηεζε παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ.114 Σν 2002, ην
Οινήκεξν ρνιείν Γηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ κεηνλνκάζηεθε, ζε «Οινήκεξν Γεκνηηθφ
ρνιείν», πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα, κε επηδίσμε ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ
ρξφλνπ ησλ παηδηψλ, ηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο θαη ηνλ «εκπινπηηζκφ ηνπ πξσηλνχ
πξνγξάκκαηνο κε επηπιένλ δηδαθηηθά αληηθείκελα».115
To επφκελν έηνο (2003) ζπκπεξηειήθζε ζηνπο εζληθνχο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ε
θνηλσληθή έληαμε δηαθφξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ νκάδσλ
πεξηειήθζεζαλ νη εξγαδφκελεο κεηέξεο θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο γηα παηδηθή
πξνζηαζία θαη παηδηθή θχιαμε, γηα ζπκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο
δσήο θαη γηα ηε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο.116 Ζ πιήξεο θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ πξνυπέζεηε ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ Οινήκεξσλ
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ψζηε, κε ηε ιήμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, λα
νινθιεξσζεί ζε φιε ηε ρψξα ε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ. ήκεξα, ε ζηειέρσζε θαη
πινπνίεζε

ησλ

πξνγξακκάησλ

ηνπ

Οινήκεξνπ

Γεκνηηθνχ

ρνιείνπ

δε

ρξεκαηνδνηείηαη σο έξγν απφ ην ΔΠΑ (Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο) κε
ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, αιιά απφ ην 2007
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Χο ιφγνη ηεο δηεχξπλζεο πξνβάιινληαη νη θνηλσληθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη ην
ζρνιείν λα απαληήζεη. Σν ίδην έηνο έρνπκε ζεζκνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
201/1998, ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζηα «ρνιεία εθαξκνγήο λέσλ πξνγξακκάησλ» θαη πην
ζπγθεθξηκέλα εληάζζνληαη «…ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο δνθηκαζηηθά λέα πξνγξάκκαηα ή
λέεο κνξθέο ζρνιείνπ». Σν Π.Γ. δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 161, η. Α΄
113
ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξεη ν λφκνο φηη: «Σα πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα κειέηεο ησλ καζεκάησλ
ηεο επφκελεο εκέξαο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παξαθνινπζνχλ θαηά πξνηίκεζε καζεηέο ησλ
νπνίσλ νη γνλείο είλαη εξγαδφκελνη, είηε ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ είηε γεηηνληθψλ ζρνιείσλ, εθφζνλ είλαη
δπλαηή ε πξφζβαζε ηνπο ζε απηφ».
114
Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα ηκήκαηα απηά ήηαλ πξναηξεηηθή θαη ππνρξεσηηθή ε
παξαθνινχζεζε
115
Αλαθέξνπκε ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. γηα ην «Οινήκεξν ρνιείν»:
Φ. 13.1/885/88609/Γ1/3-9-2002
Φ. 50/64/117105/Γ1/6-11-2002
Φ. 50/108/14-12-2002
Φ. 50/57/26650/Γ1/17-3-2003
Φ. 50/ 132/90416/Γ1/28-8-2003
Δηέζε ζε εθαξκνγή κε ηελ ππ΄αξηζκ. Φ. 30.1/723/Γ1/752/22-9-1999 Τπνπξγηθή Απφθαζε, ζχκθσλα κε
ην Ν. 2525/97
116
Βι. ζρεηηθά ζην: http://europa.eu.int/comm/employment-social/employment-strategy/nap-2003/napel.pdf., (πξφζβαζε ζηηο 6/6/2009)
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ζηεξίδεηαη ζε εζληθνχο πφξνπο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα Οινήκεξα ρνιεία κε Δληαίν
Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑ
φζνλ αθνξά ηελ πξφζιεςε εηδηθνηήησλ. Ζ εηζαγσγή εηδηθνηήησλ θαη ε πξφζιεςε
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο πνπ εγγπψληαη ηελ θαηλνηνκία παξεκβάζεσλ
ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, εθφζνλ δελ ππήξμε κέξηκλα γηα ηε ζχζηαζε
νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηα Οινήκεξα ρνιεία, απνηειεί επηινγή ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο
εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Σν πηινηηθφ «Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν» ιεηηνχξγεζε παξάιιεια κε ηα
Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία Γηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000.
Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ ε εγγξαθή ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φια ηα
παηδηά πνπ δηέκελαλ ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα θαίλεηαη φηη ζπλάληεζε πξνβιήκαηα θαη γη‟ απηφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο επέηξεπε ζηνπο γνλείο πνπ δελ επηζπκνχλ ηε θνίηεζε ηνπ
παηδηνχ/ησλ παηδηψλ ηνπο ζην πηινηηθφ πξφγξακκα λα κεηεγγξαθνχλ ζε γεηηνληθά
ζρνιεία, πνπ ζα επέιεγαλ νη ίδηνη (ΤΠΔΠΘ 2000). Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ
«Οινήκεξνπ ρνιείνπ» έγηλε ζε 28 δεκνηηθά ζρνιεία θαη ζηφρεπε ζηελ εθπαηδεπηηθή
θαη θνηλσληθή αμία ηνπ ζεζκνχ, «ηδηαίηεξα γηα ηηο νηθνγέλεηεο ρακεινχ νηθνλνκηθνχ θαη
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, πνπ ε αλάγθε εξγαζίαο θαη ησλ δχν γνλέσλ είλαη κεγάιε»,
δηφηη έηζη ζα δηεπθφιπλαλ «…θπξίσο ηηο κεηέξεο πνπ παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα
έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ παηδηψλ» (ΤΠΔΠΘ 2002). Σα 28
Πηινηηθά Οινήκεξα ρνιεία ήηαλ θαηαλεκεκέλα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο
πξσηεχνπζαο θαη ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο επέιεγε θαηά
ηελ θξίζε ηνπ ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα (ΤΠΔΠΘ 1999)
αθνινπζψληαο

κία

γεσγξαθηθή

δηαζπνξά

έηζη

ψζηε

λα

ππάξρεη

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ελψ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζή
ηνπο είρε αξκφδηα επηζηεκνληθή επηηξνπή.117 Σα Πηινηηθά Γεκνηηθά ρνιεία
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Σα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πξνέβεζαλ ζηε ζπγγξαθή θαη ζηελ παξνπζίαζε κηαο ζεηξάο
άξζξσλ θαη κειεηψλ θαηά ηα πξψηα έηε (1996-2002) ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, βι. ζρεηηθά: Ππξγησηάθεο,
Η. (2001α), Γλσξηκία κε ην Οινήκεξν ρνιείν: Γηεζλείο εμειίμεηο θαη ε ειιεληθή πεξίπησζε, ζην:
Ππξγησηάθεο, Η. (επηκ.), Οινήκεξν ρνιείν: Λεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο, Αζήλα: Τπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ/ΟΔΓΒ, ζζ.69-76 θαη 23-56 αληίζηνηρα. Ππξγησηάθεο, Η. (2001β), Οινήκεξν
ρνιείν: Μία πξψηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπ ζηελ Διιάδα, ζην Υαηδεδήκνπ, Γ. (επηκ.),
Παηδαγσγηθή θαη Δθπαίδεπζε, Θεζζαινλίθε: Αδειθψλ Κπξηαθίδε, ζζ.589-604, Υαηδεδήκνπ, Γ. θαη
Σξαηάξε, Δ. (2001), Ζ νκαδηθή δηδαζθαιία ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη Ζ κέζνδνο Project ζην ζρνιείν, ζην
Ππξγησηάθεο, Η. (επηκ.), Οινήκεξν ρνιείν: Λεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο, Αζήλα: Τπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ/ΟΔΓΒ, ζζ.131-140 θαη 115-130 αληίζηνηρα, Βηηζηιάθε, Υξ. (2001), Βαζηθνί
άμνλεο δηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, ζην Ππξγησηάθεο, Η., (επηκ.),
Οινήκεξν ρνιείν: Λεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο, Αζήλα: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ/ΟΔΓΒ, ζζ.79-94, Βηηζηιάθε Υξ. θαη Ππξγησηάθεο, Η. (2001), Σν Οινήκεξν ρνιείν: κηα
ζπλνπηηθή πξφηαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε, ζην Ππξγησηάθεο, Η., (επηκ.), Οινήκεξν ρνιείν:
Λεηηνπξγία θαη πξννπηηθέο, Αζήλα: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ/ΟΔΓΒ, ζζ. 57-68.
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κεηνλνκάζηεθαλ ζε Πεηξακαηηθά Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία ή ρνιεία Δθαξκνγήο
Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο-.Δ.Π.Π.Δ. (ΤΠΔΠΘ 2003γ).
Σν ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ιεηηνχξγεζαλ ηα πξψηα 800 Οινήκεξα Γεκνηηθά
ρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ). Σα ζρνιεία
απηά απνηεινχλ ηε κεηεμέιημε ησλ Πηινηηθψλ Οινήκεξσλ. Σα ζρνιηθά έηε 2011-2012
θαη 2012-2013 ιεηηνχξγεζαλ ζπλνιηθά 960 δεκνηηθά ρνιεία κε ΔΑΔΠ, ζηα νπνία
θνίηεζε πεξίπνπ ην 40% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά
2013-2014 ην πξφγξακκα επεθηάζεθε ζε 370 επηπιένλ ζρνιεία. ε απηά ηα ζρνιεία,
θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2011-1012, εληάρζεθαλ θαη ηα 28 Πεηξακαηηθά Οινήκεξα
Γεκνηηθά ρνιεία (ΤΠΓΒΜΘ 2011). χκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ
ΔΠΑ γηα ηελ εθπαίδεπζε ν αξηζκφο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε Δληαίν
Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 έθζαζε
ηα 1.321.118 Ο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έσο ην 2023 γηα
θάζε θαηεγνξία Πεξηθεξεηψλ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΠΙΝΑΚΑ 14 ΣΟΥΟΗ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΟΛΔΗΧΝ ΔΑΔΠ ΣΟ 2023
Γείθηεο

Πεξηθέξεηεο

Αξηζκόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ
έρνπλ εληαρζεί ζην πιαίζην ηνπ
Νένπ ρνιείνπ (ΔΑΔΠ)

Ληγφηεξν
αλεπηπγκέλεο
πεξηθέξεηεο
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε, Κεληξηθή
Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Γπηηθή
Διιάδα
Μεηάβαζε Γπηηθή Μαθεδνλία, Ηφληα
Νεζηά, ηεξεά Διιάδα, Πεινπφλλεζνο,
Βφξεην Αηγαίν, Κξήηε

Πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο Αηηηθή, Νφηην
Αηγαίν
Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ

ηόρνο ην
2023
1.297

660

700

Ζ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ θαλεξψλεη
ηελ πνιπκνξθία ηνπ ζεζκνχ, ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα
ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο, σο εξγαιείν εμππεξέηεζεο ησλ
αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ, θπξίσο ησλ κεηέξσλ.
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Ο νξηζκφο θαη ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ Νέσλ ρνιείσλ βξίζθνληαη ζηα ΦΔΚ: α) ΦΔΚ 804 η. Β΄
δεκνζηεχηεθε ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2010, «Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν
αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα» θαη β) «Οξηζκφο 800 Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν
αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα». Σν ΦΔΚ 1048 η. Β΄ ζηηο 12 Ηνπιίνπ 2010 δεκνζίεπζεο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γ) Φ.50.284/61570/Γ1/30-5-2011, εγθχθιηνο νξηζκνχ 161 Οινήκεξσλ
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα. Σα ΦΔΚ αθνξνχλ
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο νη νπνίεο εθδφζεθαλ ζε εθαξκνγή ησλ Νφκσλ 1566/85 (ΦΔΚ 167, η. Α΄) θαη
2525/97 (ΦΔΚ 167 η. Α΄).
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Ννκηθή Βάζε Οινήκεξνπ

εκαληηθή ηνκή γηα ην ζεζκφ ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ απνηέιεζε ε ςήθηζε
ηνπ λφκνπ 2525/97, κε ηνλ νπνίν ηέζεθε ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ρνιείνπ
Γηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ, κε ηε ιεηηνπξγία Σκεκάησλ Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. ηνλ λφκν γίλεηαη εθηελήο
αλαθνξά ζην ζεζκφ, ηίζεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ηελ απφιπηε επζχλε ηεο πνιηηείαο,
νξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ αιιά δελ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ν ηχπνο θαη ν
ραξαθηήξαο ηνπ. Ζ ζέζπηζή ηνπ ζηεξίρζεθε ζηελ ππνρξεσηηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζηελ πξναηξεηηθφηεηα κειέηεο ησλ καζεκάησλ ηεο επφκελεο εκέξαο
θαη ζηελ πξναηξεηηθφηεηα εθαξκνγήο ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. ηνλ λφκν
αλαθέξνληαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζην απνγεπκαηηλφ
πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ φπσο είλαη ε εξγαζηαθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ
γνλέσλ ηνπο.119
Κάπνηνη/-εο

ππνζηεξίδνπλ

φηη

ην

Οινήκεξν

ρνιείν

απνηειεί

κέηξν

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ δε ξπζκίζηεθε λνκηθά, αθνχ ζηεξίρζεθε απνθιεηζηηθά
ζε εγθπθιίνπο, πνπ είλαη εξκελεπηηθά θαη φρη λνκηθά θείκελα (αιηεξήο 2005,
Μαξθαλησλάηνπ θαη αιηεξήο 2005). Σν 1998 ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ππνπξγηθή
απφθαζε120 φξηδε κε ζαθήλεηα φηη ζην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκά ηνπ εληάζζνληαη
καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο εξγάδνληαη.121 Ζ παξάγξαθνο απηή
δηαηχπσλε κε ζαθή ηξφπν φηη ην ρνιείν Γηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ εθπιήξσλε
119

«...λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαθνχθηζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο, φηαλ θαη νη δχν γνλείο
είλαη εξγαδφκελνη ή φηαλ ν καζεηήο/ε καζήηξηα πξνέξρεηαη απφ κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα θαη δελ ππάξρεη
άιινο ηξφπνο πξνζηαζίαο».ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξεη επίζεο ν λφκνο φηη: «Σα πξναηξεηηθά
πξνγξάκκαηα κειέηεο ησλ καζεκάησλ ηεο επφκελεο εκέξαο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο
παξαθνινπζνχλ θαηά πξνηίκεζε καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη εξγαδφκελνη, είηε ηνπ ίδηνπ
ζρνιείνπ είηε γεηηνληθψλ ζρνιείσλ, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ηνπο ζε απηφ». ηελ παξ. 5 γίλεηαη
ε εμήο ελδηαθέξνπζα αλαθνξά: «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ
εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, θαζνξίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ
Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη κε φκνηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεκα ησλ
Γηεπζπληψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νξίδνληαη ηα Γεκνηηθά ρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
Οινήκεξα, εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο απηψλ, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο
ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ, ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο Ο.Σ.Α.». Έηζη, κέζσ ηνπ έξγνπ: «ρνιεία
Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο» (ΔΠΠΔ), ιεηηνχξγεζαλ ηα 28 πηινηηθά
νινήκεξα ζρνιεία, ηα νπνία απνηέιεζαλ ηε δνθηκαζηηθή –πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ απηνχ.
Αλήθαλ ζηελ Δλέξγεηα 1.1α: «Πξνγξάκκαηα-Βηβιία» ηνπ ΔΠΔΑΔΚ Η, σο έξγν ΔΠΠΔ (ρνιεία
ν
Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο) (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-2 ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
ΣΖΡΗΞΖ-ΔΠΔΑΔΚ-Π.Η., Έξγν: ΔΠΠΔ, Αζήλα, ΗΟΤΝΗΟ 1999, ζ. 2). Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πηινηηθνχ
ν
πξνγξάκκαηνο έγηλε απφ ην 2 Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο-ΔΠΔΑΔΚ. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο έγηλε κέζα απφ ην πξφγξακκα «ΔΠΠΔ» κε βάζε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ)
ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηε «ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ζηε δηαρείξηζε
πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ» θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ
(ΤΠ.Δ.ΠΘ: φ. π. , ζ. 11). Σν ζχγρξνλν ζρνιείν έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηελ θνηλσληθή αλάγθε γηα ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ θχιαμε ησλ παηδηψλ.
120
Πξφγξακκα ρνιείσλ Γηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ, Τπνπξγηθή Απφθαζε: Φ. 13.1/899/Γ1/1074/26-10-1998
121
Παξάγξαθνο Ε΄:«...ηα Σκήκαηα κε Πξνγξάκκαηα Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ εληάζζνληαη
καζεηέο πνπ θαη νη δχν γνλείο ηνπο εξγάδνληαη, ή γεληθά αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ηνλ ηζρχνληα
ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν, εμαηηίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπλζεθψλ...»

84

θνηλσληθή αλάγθε, ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε παηδηά εξγαδνκέλσλ γνλέσλ, ηε
δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηηο ψξεο παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιηθφ
ρψξν θαη πξνζδηφξηδε σο θξηηήξην επηινγήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην
νινήκεξν πξφγξακκα ηελ χπαξμε απαζρφιεζεο ησλ γνλέσλ ηνπο. Απφ ην 2002,
παξαηεξνχκε

φηη

ζηηο

εγθπθιίνπο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Παηδείαο

αξρίδνπλ

λα

ππνβαζκίδνληαη νη θνηλσληθνί ζηφρνη ηνπ νινήκεξνπ θαη λα πξνβάιινληαη κφλν νη
παηδαγσγηθνί (ΤΠΔΠΘ 2003α, ΤΠΔΠΘ 2003β, ΤΠΔΠΘ 2007) Δλψ απφ ην 2003 νη
εγθχθιηνη122 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαηαξγνχλ ηελ παξάγξαθν Ε΄ ηεο αξρηθήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ 1998 κε ηελ νπνία ηα ζρνιεία δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ
ιεηηνπξγνχζαλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ (ΤΠΔΠΘ 1998,
ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ & ΗΠΔΜ/ΓΟΔ 2007: 29, ΤΠΔΠΘ 2009). Με ηελ θαηάξγεζε ηεο
παξαγξάθνπ απηήο ζεσξνχκε φηη νπζηαζηηθά άλνηγε ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο γνλέσλ. κσο, κε βάζε απηήλ ηελ εμέιημε, δελ κπνξνχκε λα
ππνζηεξίμνπκε φηη ππνβαζκίζηεθε ν θνηλσληθφο ζηφρνο ηνπ νινήκεξνπ θαη
πξνσζήζεθε κφλν ν εθπαηδεπηηθφο, αιιά φηη ν θνηλσληθφο δηεπξχλζεθε, δίλνληαο ηε
δπλαηφηεηα ζηηο άλεξγεο ή νηθνλνκηθά αλελεξγέο κεηέξεο λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ή
λα είλαη ακέζα δηαζέζηκεο λα εξγαζηνχλ.
Ζ εμέιημε ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ – Αξηζκεηηθά δεδνκέλα

Σα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα απνζθνπνχλ ζηελ
παξνπζίαζε ηεο επέθηαζεο ηνπ ζεζκνχ παλειιαδηθά. Ο φξνο «λενζπζηαζέληα» πνπ
εκθαλίδεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη, αλαθέξεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο/
ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ θάζε ρξνληά θαη φρη ζε απηέο/-α πνπ πξνζηίζεληαη ζε
εθείλεο/-α ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα ηκήκαηα νινήκεξνπ
ζπζηήλνληαη θάζε ρξνληά αλάινγα κε ηελ ππάξρνπζα δήηεζε εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ.
Οινήκεξα λεπηαγσγεία
ΠΙΝΑΚΑ 15

ΝΔΟΤΣΑΘΔΝΣΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ (2013-2016)
2015-16

Σύπνο Νεπηαγσγείνπ

2014-15

Πιήζνο ρνιηθώλ
Μνλάδσλ

2013-14

Οινήκεξν Νεπηαγσγείν

3.394

Πιήζνο
ρνιηθώλ
Μνλάδσλ
3.324

Οινήκεξν Νεπηαγσγείν

15

12

Πιήζνο
ρνιηθώλ
Μνλάδσλ
3.264
12

122

θνπφο θαη πεξηερφκελν ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, Δγθχθιηνο Φ.50/57/26650/Γ1/17-32003, Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν: Πξνγξακκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο,
Δγθχθιηνο Φ.50/58/26861/Γ1/17-3-2003
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Δηδηθήο Αγσγήο
Οινήκεξν Πεηξακαηηθό
Νεπηαγσγείν εληαγκέλν ζην
Παλεπηζηήκην
Οινήκεξν Πεηξακαηηθό
Νεπηαγσγείν κε εληαγκέλν
ζην Παλεπηζηήκην
ΤΝΟΛΟ

2

2

2

1

1

1

3.412

3.339

3.279

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Ο αξηζκφο ησλ Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ απμήζεθε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Σν
ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 ιεηηνχξγεζαλ 3.279 ζρνιηθέο κνλάδεο, ην 2014-2015 3.339
ελψ, ην 2015-2016 3.412. Σα πεξηζζφηεξα Οινήκεξα Νεπηαγσγεία είλαη Γεληθήο
Αγσγήο θαη ειάρηζηα είλαη Δηδηθήο Αγσγήο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14 ηα Οινήκεξα Νεπηαγσγεία απνηεινχζαλ ην
61,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ λεπηαγσγείσλ ηεο ρψξαο, ην 2014-2015 ην 63,9% θαη ην
2015-2016 ην 65,3%. Απηφ απνδεηθλχεη κηα αξγή πξφνδν ηνπ ζεζκνχ.
ΠΙΝΑΚΑ 16

ΟΛΟΖΜΔΡΑ

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ

ΑΝΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΥΧΡΑ (ΥΟΛΗΚΑ ΔΣΖ 2013-2014,
2014-2015 & 2015-2016)
Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε
Δθπαίδεπζεο

Αξηζκόο Οινήκεξσλ
Νεπηαγσγείσλ πνπ
ιεηηνύξγεζαλ ην
ζρνιηθό
έηνο 2013-2014
815
634

Αξηζκόο Οινήκεξσλ
Νεπηαγσγείσλ πνπ
ιεηηνύξγεζαλ ην
ζρνιηθό
έηνο 2014-2015
827
644

Αηηηθήο
Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
Αλ. Μαθεδνλίαο & 196
207
Θξάθεο
ηεξεάο Διιάδαο
183
187
Θεζζαιίαο
215
222
Κξήηεο
319
327
Ηπείξνπ
99
101
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
97
102
Ινλίσλ Νήζσλ
103
107
Γπηηθήο Διιάδαο
173
183
Βνξείνπ Αηγαίνπ
127
128
Ννηίνπ Αηγαίνπ
115
123
Πεινπνλλήζνπ
223
227
ΤΝΟΛΟ
3299
3385
Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Αξηζκόο Οινήκεξσλ
Νεπηαγσγείσλ πνπ
ιεηηνύξγεζαλ ην
ζρνιηθό
έηνο 2015-2016
841
656
212
193
226
327
107
105
109
200
129
126
230
3461

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ απνγεπκαηηλνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ
θαιχπηεη ζήκεξα (ζρνιηθφ έηνο 2015-16) ηελ αλάγθε θνίηεζεο θαη ην απφγεπκα ζε
50.772 λήπηα. πλεπψο, ην 42,18% ηνπ ζπλφινπ ηνπ λεπηαθνχ πιεζπζκνχ ησλ
λεπηαγσγείσλ ηεο ρψξαο έρεη αλάγθε παξνρήο δεκφζηαο θξνληίδαο, πξάγκα ην
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νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα ηα ππφινηπα λήπηα είηε νη ίδηεο νη κεηέξεο αλαιακβάλνπλ ηε
θξνληίδα ηνπο είηε νη κεηέξεο ελεξγνπνηνχλ ηα ζπγγεληθά δίθηπα.
Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 ιεηηνχξγεζαλ 4.425 Οινήκεξα Γεκνηηθά
ρνιεία ηα νπνία θάιππηαλ ην 96,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο
ρψξαο, ελψ ην 2015-2016 θαιχπηνπλ ην 90,67% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιείσλ. Σα
ζρνιεία είλαη θαηαλεκεκέλα ζε δχν ηχπνπο πξνγξάκκαηνο: ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά
ρνιεία θαη ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ
Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ). Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 ζα ππάξρεη έλαο κφλν ηχπνο
Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ηελ νλνκαζία Δληαίνο Σχπνο Οινήκεξνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.123

ΠΙΝΑΚΑ 17

ΑΡΗΘΜΟ ΝΖΠΗΧΝ ΠΡΧΗΝΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2015-16)
Αξηζκόο λεπίσλ
πξσηλνύ
πξνγξάκκαηνο
Νεπηαγσγείνπ
33.720

Αξηζκόο λεπίσλ
απνγεπκαηηλνύ
πξνγξάκκαηνο
Νεπηαγσγείνπ
14.578

20.735

8.921

6.293

2.562

40,71

ηεξεάο Διιάδαο

6.095

2.042

33,50

Θεζζαιίαο

7.082

3.040

42,92

Κξήηεο

9.647

4.704

48,76

Ηπείξνπ

2.910

1.167

40,10

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

2.688

1.273

47,36

Ινλίσλ Νήζσλ

2.937

1.300

44,26

Γπηηθήο Διιάδαο

6.139

2.004

32,64

Βνξείνπ Αηγαίνπ

3.111

1.398

44,94

Ννηίνπ Αηγαίνπ

3.646

1.744

47,83

Πεινπνλλήζνπ

6.275

2.735

43,58

ΤΝΟΛΟ

120.354

50.772

42,18

Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε
Δθπαίδεπζεο
Αηηηθήο
Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
Αλ.

Μαθεδνλίαο

Θξάθεο

&

Πνζνζηό
λεπίσλ
απνγεπκαηηλνύ
πξνγξάκκαηνο
43,23
43,02

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ

123

Φ12/657/70691/Γ1/26-4-2016, Τπνπξγηθή Απφθαζε
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ΠΙΝΑΚΑ 18

ΠΡΟΘΔΣΑ ΟΛΟΖΜΔΡΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΟΤ ΤΣΑΘΖΚΑΝ ΑΝΑ
ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ, 1998-2011

ρνιηθά έηε

Αξηζκόο Οινήκεξσλ
Γεκνηηθώλ ρνιείσλ

Αξηζκόο ηκεκάησλ πνπ
ιεηηνύξγεζαλ

1998-1999

1651

1834

1999-2000

502

500

2001-2002

243

402

2003-2004

425

543

2004-2005

1317

2218

2005-2006

145

205

2006-2007

107

150

2007-2008

66

111

2009-2010

1

1

18

23

2010-2011

ύλνιν
4551
Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ

6095

Ο Πίλαθαο 18 παξνπζηάδεη ηα πξφζζεηα Οινήκεξα ρνιεία πνπ ιεηηνχξγεζαλ
αλά ζρνιηθφ έηνο, απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζεζκνχ ην 1998 έσο ην 2011. χκθσλα κε ηα
αξηζκεηηθά ζηνηρεία, ηα πεξηζζφηεξα νινήκεξα ζπζηήζεθαλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε
1998-1999 (1.651 ζρνιεία) θαη 2004-2005 (1.317 ζρνιεία). Σν 2011 ιεηηνχξγεζαλ
ζπλνιηθά 4.551 νινήκεξα ζρνιεία θαη 6.095 ηκήκαηα νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. Σα
ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 19 δείρλνπλ φηη ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 ιεηηνχξγεζαλ πνιχ
ιηγφηεξα ζρνιεία (4.018) έλαληη ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2010-2011. Απηφ ζπλέβε δηφηη ηα
παιηά νινήκεξα ζρνιεία κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία κε
ΔΑΔΠ. Σα δχν επφκελα ζρνιηθά έηε (2014-15 θαη 2015-16) παξαηεξήζεθε κηθξή
αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη
φηη ζε επνρή θξίζεο ππήξμε απμεκέλε δήηεζε γηα θνίηεζε παηδηψλ ζην απνγεπκαηηλφ
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη πξφζεζε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο λα ππνζηεξίμεη ηελ ζπκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ
γνλέσλ.
ΠΙΝΑΚΑ 19

ΝΔΟΤΣΑΘΔΝΣΑ ΟΛΟΖΜΔΡΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ ΑΝΑ ΥΟΛΗΚΟ
ΔΣΟ, 2013-2016

Σύπνο ρνιείνπ
Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν
Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο
Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν Δηδηθήο

Πιήζνο
ρνιηθώλ
Μνλάδσλ
2015-2016
3916

Πιήζνο
ρνιηθώλ
Μνλάδσλ
2014-2015
3879

Πιήζνο
ρνιηθώλ
Μνλάδσλ 20132014
3846

13

13

13

60

58

54

88

Αγσγήο
Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν
Μεηνλνηηθήο Δθπαίδεπζεο
Οινήκεξν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό
ρνιείν Δηδηθήο Αγσγήο (εληαγκέλν
ζην Παλεπηζηήκην)
Οινήκεξν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό
ρνιείν εληαγκέλν ζην
Παλεπηζηήκην
ΤΝΟΛΟ

90

90

90

1

1

15

15

13

4.099

4.060

4.018

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 20 θαίλεηαη φηη κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2001-2
θαη 2011-12, ν αξηζκφο ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ κεηψζεθε ζπλνιηθά θαη ζε επηά
απφ ηηο δεθαηξείο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηηο
ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ, ζηε κεηαηξνπή θάπνησλ ζρνιείσλ ζε νινήκεξα κε ΔΑΔΠ
θαη ζηε κείσζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ εμαηηίαο ηεο απνρψξεζεο νηθνλνκηθψλ
κεηαλαζηψλ θαη επαλφδνπ ηνπο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο θαηά ηα πξψηα ρξφληα
ηεο θξίζεο. Χζηφζν, ηα επφκελα ζρνιηθά έηε παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ σο νινήκεξα, κε
απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ λα απμεζεί θαηά % κεηαμχ 2011-12
θαη 2015-16.
ΠΙΝΑΚΑ 20

ΟΛΟΖΜΔΡΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΥΧΡΑ (ΥΟΛΗΚΑ ΔΣΖ 2001-2002,
2011-2012 & 2015-2016)

Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε
Δθπαίδεπζεο

Αξηζκόο Οινήκεξσλ
Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
πνπ ιεηηνύξγεζαλ ην
ζρνιηθό
έηνο 2001-2002

Αξηζκόο Οινήκεξσλ
Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
πνπ ιεηηνύξγεζαλ ην
ζρνιηθό
έηνο 2011-2012

Αξηζκόο Οινήκεξσλ
Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
πνπ ιεηηνύξγεζαλ ην
ζρνιηθό
έηνο 2015-2016

Αηηηθήο

888

540

896

Κεληξηθήο

626

560

750

218

178

317

ηεξεάο Διιάδαο

242

203

270

Θεζζαιίαο

270

273

318

Κξήηεο

229

252

277

Ηπείξνπ

156

159

183

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

108

129

149

Ινλίσλ Νήζσλ

102

98

105

Γπηηθήο Διιάδαο

240

301

318

Βνξείνπ Αηγαίνπ

126

123

136

Ννηίνπ Αηγαίνπ

157

144

173

Μαθεδνλίαο
Αλ. Μαθεδνλίαο &
Θξάθεο

89

Πεινπνλλήζνπ

215

215

248

ΤΝΟΛΟ

3.577

3.175

4.140

Πεγή: Τπ.Π.Δ.Θ.-Γ/λζε πνπδψλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Π.Δ Σκήκα Α΄-πνπδψλ θαη
Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ

Σν

απνγεπκαηηλφ

πξφγξακκα

ηνπ

Οινήκεξνπ

Γεκνηηθνχ

ρνιείνπ

παξαθνινχζεζαλ ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά (2015-16) 189.368 καζεηέο θαη
καζήηξηεο. Απηφ ην πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζην 33,09% ηνπ ζπλφινπ ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ πνπ θνηηά ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία. Σν πνζνζηφ απηφ δείρλεη φηη
νη κεηέξεο ησλ παηδηψλ ηνπ πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο είηε αλαιακβάλνπλ νη ίδηεο ηε
θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο, είηε αλαζέηνπλ ζε ζπγγεληθά πξφζσπα ή ακεηβφκελν
πξφζσπν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παηδηθήο θξνληίδαο είηε αθήλνπλ κφλα ηνπο ηα
παηδηά ζην ζπίηη (θφκπα 2013:252).
ΠΙΝΑΚΑ
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ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΠΡΧΗΝΟΤ ΚΑΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2015-2016)

Πεξηθεξεηαθή
Γηεύζπλζε
Δθπαίδεπζεο
Αηηηθήο
Κεληξηθήο

ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ
Αξηζκόο καζεηώλ/Πνζνζηό
ηξηώλ
καζεηώλ/απνγεπκαηηλνύ
ηξηώλαπνγεπκαηηλνύ
πξνγξάκκαηνο
πξνγξάκκαηνο
60.507
32,4

Αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ πξσηλνύ
πξνγξάκκαηνο
186.492

39,6

105.624

41.845

32.511

12.994

40,0

ηεξεάο Διιάδαο

28.736

7.982

27,5

Θεζζαιίαο

39.019

11.995

30,7

Κξήηεο

39.516

10.781

27,3

Ηπείξνπ

16.479

6.330

38,4

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

14.343

4.566

31,8

Ινλίσλ Νήζσλ

12.346

3.890

31,5

Γπηηθήο Διιάδαο

35.669

10.222

28,7

Βνξείνπ Αηγαίνπ

10.706

3.722

34,8

Ννηίνπ Αηγαίνπ

20.364

6.842

33,6

Πεινπνλλήζνπ

30.468

7.782

25,5

ΤΝΟΛΟ

572.273

189.368

33,1

Μαθεδνλίαο
Αλ. Μαθεδνλίαο &
Θξάθεο

ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΟΤ
ΥΟΛΔΗΟΤ ΑΝΑ

Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
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Ωξνιφγην πξφγξακκα Οινήκεξσλ ρνιείσλ
Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ θαζνξίδνληαη θεληξηθά κε
επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην σξνιφγην πξφγξακκά ηνπ
Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.
Νεπηαγσγείν

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ/ηνλ
πξντζηακέλε/-ν λεπηαγσγφ, ζε ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη
αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σα
νινήκεξα ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο εθηφο απφ εθείλεο πνπ έρνπλ
νξηζζεί σο επίζεκεο ζρνιηθέο αξγίεο.124 Ζ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ζηηο 8 ε
ψξα (Πίλαθαο 22).
Ζ πξσηλή δψλε (7:00–8:00) είλαη πξναηξεηηθή θαη ιεηηνπξγεί εθφζνλ
ζπκπιεξσζεί ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ πέληε (5) λεπίσλ, ησλ νπνίσλ
νη γνλείο δειψλνπλ φηη επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Ζ απνρψξεζε
ησλ λεπίσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ/ηεο Νεπηαγσγνχ απφ 15:45 έσο θαη ηηο 16:00.125
ΠΙΝΑΚΑ 22 ΧΡΑΡΗΟ-ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ
Ώξεο
7:00- 8:00
07:00-07:30
8:00 - 8:15
8:00 - 9:00
9:00 – 9:30
9:30 –10:30
10:30 11:15
11:15-12:00

Πξόγξακκα
Πξσηλή Πξναηξεηηθή Εψλε
Πξνζέιεπζε λεπίσλ
Πξνζέιεπζε λεπίσλ
Απζφξκεηεο Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ / Πξνζεπρή
πδήηεζε / Ζκεξήζηνο Πξνγξακκαηηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ
Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
Πξφγεπκα – Γηάιεηκκα
Απζφξκεηεο Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ
Παηδαγσγηθά Παηρλίδηα
12:00–12:30
Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
12:30-13:00
Γηάιεηκκα
13:00-13:45
Πξνεηνηκαζία γεχκαηνο - Γεχκα
13:45-14:30
Υαιάξσζε – Όπλνο
14:30-15:15
Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
15:15-15:45
πδήηεζε
Αμηνιφγεζε ησλ Ζκεξήζησλ Γξαζηεξηνηήησλ
Πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο εκέξαο
Πξνεηνηκαζία γηα απνρψξεζε
15:45-16:00
Απνρψξεζε ησλ λεπίσλ
Πεγή: Αξ. Πξση. Φ. 32/1106/142065/11-09-2015 ΤΠΟΠΑΗΘ

Γπλαηφηεηα πξφσξεο απνρψξεζεο απφ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα δελ δίλεηαη,
παξά κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα
124
125

χκθσλα κε ην άξζξν 4, ηνπ Π.Γ. 200/98 (ΦΔΚ 160, η.Α΄).
Π.Γ. 200/98, άξζξα 7 θαη 11
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πνπ νξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο Πξντζηακέλνπ/εο ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε ηνλ/ηελ
νηθείν/-α ρνιηθή χκβνπιν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/-ηξηα
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο θαη ν ξφινο
ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ. Ζ ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤΠΔ), αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ρσξίο λα
κεηαβάιιεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηά ηνπ.126
Ωξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ νινήκεξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ

ηφρνο ηεο επηκήθπλζεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε
δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ ή ησλ γνλέσλ πνπ επηζπκνχλ λα
απαζρνιεζνχλ. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κεηά
απφ ζεηξά αιιαγψλ νξηζηηθνπνηήζεθε ην 2006. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 έρεη
δηακνξθσζεί πξφγξακκα ην νπνίν ηζρχεη γηα φια ηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία
αλάινγα κε ηελ νξγαληθφηεηά ηνπο (αξηζκφο ηκεκάησλ) θαη ηνλ ηχπν ηνπο (ΔΑΔΠ,
Οινήκεξν). Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξναηξεηηθήο απνγεπκαηηλήο δψλεο 16.15΄-17.00΄, ε
νπνία ίζρπε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011, έρεη αλαζηαιεί απφ ην 2011, αλ θαη
ππήξρε ζε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ζπλέπεηα λα κε δηεπθνιχλνληαη
πιήξσο νη εξγαδφκελνη γνλείο (ΤΠΓΒΜΘ 2011).
χκθσλα κε λέα Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠΠΔΘ, ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017
ην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ζα μεθηλάεη
θαλνληθά ζηηο 8:10΄ θαη ζα ηειεηψλεη ζηηο 16.00΄.127 Ζ απφθαζε αληηκεησπίδεηαη κε
ζθεπηηθηζκφ απφ ηνπο γνλείο δηφηη κεηψλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ παηδηψλ θαη ν
ρξφλνο κειέηεο ησλ καζεκάησλ ζην ζρνιείν. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα, ν
δαπαλψκελνο ρξφλνο γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηε κειέηε ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο
είλαη ιηγφηεξνο γηα ηηο κεηέξεο θαη ηνπο/ηηο ππφινηπνπο/-εο θξνληηζηέο/-ηξηεο ηνπ
νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηηο κεηέξεο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπ
πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο (θφκπα 2013: 291-206). χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, νη
κεηέξεο ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξν ειεχζεξν
ρξφλν απφ απηέο ηνπ πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο. Μεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο
ησλ νπνίσλ απμάλεηαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο, ιφγσ δηεχξπλζεο ηνπ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, νη κεηέξεο είλαη νη θαη‟ εμνρήλ σθειεκέλεο θαη αθνινπζνχλ
νη παηέξεο ηνπ παηδηνχ/ησλ παηδηψλ ηνπο (θφκπα 2013: 302-304).

126
127

Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΔΚ 1420/2007 η. Β‟, παξ. 6)
Φ12/657/70691/Γ1/26-4-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠ. Π.Δ.Θ.
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ΠΙΝΑΚΑ 23

ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΖΜΔΡΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ (ΥΟΛΔΗΑ
6/ΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΧ) ΔΣΟ 2010-2016

Ώξεο
7:00-8:00
8:00-8:10
8:10-12:25* ή 13:15/14:00**

Πξόγξακκα
Πξναηξεηηθή πξσηλή δψλε/πξνζέιεπζε καζεηψλ/-ηξηψλ
Πξνζέιεπζε καζεηψλ ζην ζρνιείν
Μαζήκαηα πξσηλνχ
πξνγξάκκαηνο
Πξσηλφ πξφγξακκα
12:25* ή 13:15/14:00**
Λήμε καζεκάησλ πξσηλνχ
πξνγξάκκαηνο/ απνρψξεζε
καζεηψλ απφ ην ζρνιείν
12:35 ή 13:20 ή 14:00–16:15
Μειέηε/καζήκαηα εηδηθνηήησλ
Φαγεηφ/μεθνχξαζε
Οινήκεξν πξφγξακκα
14:00΄-14:40΄***
Μειέηε/καζήκαηα εηδηθνηήησλ
16:15-17:00
Πξναηξεηηθή απνγεπκαηηλή δώλε (Ι)
Πεγή: Φ.50/288/63058/Γ1/2-6-2011 Δγθχθιηνο ηνπ Τπ.ΠΓΒΜΘ κε ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο
Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ γηα ην ρνιηθφ Έηνο 20112012»Φ.50/289/108596/Γ1/3-9-2010 Δγθχθιηνο ηνπ Τπ.ΠΓΒΜΘ κε ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκφο
ιεηηνπξγίαο Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ γηα ην ρνιηθφ Έηνο 2010-2011»
*Λήμε ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο
**Λήμε ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο ηάμεηο Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄. Γχν θνξέο ηελ εβδνκάδα νη
καζεηέο/ηξηεο ησλ ηάμεσλ Δ΄ θαη Σ΄ ζρνινχλ ζηηο 14:00
***Με απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ε ψξα ηνπ θαγεηνχ-μεθνχξαζεο ραιάξσζεο κπνξεί λα
κεηαηίζεηαη γηα ηηο ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ ζηηο 13:20-14:00.
(Η) Τπήξρε κφλν ζηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011.

Οη πίλαθεο 23 θαη 24 παξνπζηάδνπλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Οινήκεξσλ
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ φπσο ιεηηνχξγεζαλ θαηά ηελ εμαεηία 2010-2016. Ζ πξναηξεηηθή
πξσηλή δψλε ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ αλεμάξηεηα νξγαληθφηεηαο
(κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ηνπ 6/ζεζίνπ ζρνιείνπ) ιεηηνπξγεί απφ ηηο 7:00 π.κ. έσο ηηο
8:10 π.κ. θαη ρξεηάδεηαη ην ειάρηζην 5 καζεηέο/-ηξηεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ελψ ζην
νινήκεξν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ πξναηξεηηθά ηνπιάρηζηνλ 15
καζεηέο/-ηξηεο. Οη καζεηέο/-ηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηλή δψλε είλαη
ππνρξεσκέλνη/λεο λα πξνζέιζνπλ ζην ζρνιείν απφ ηηο 7.00 έσο ηηο 7.15 π.κ. ηφρνο
ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηλήο δψλεο είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ. Οη
Πίλαθεο 23 θαη 24 παξνπζηάδνπλ ηε δηαθνξά ζην ρξφλν ιήμεο ηνπ ππνρξεσηηθνχπξσηλνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζην ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη ζηα παηδηά σο ψξα θαγεηνχ
θαη μεθνχξαζεο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη εμαζέζηα θαη άλσ θαη απηψλ πνπ είλαη
κηθξφηεξεο νξγαληθφηεηαο ησλ εμαζέζησλ.
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ΠΙΝΑΚΑ 24

ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΖΜΔΡΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ
(ΥΟΛΔΗΑ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΟΡΓΑΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 6/ΘΔΗΧΝ)

Ώξεο

Πξόγξακκα

7:00-8:00

Πξναηξεηηθή πξσηλή δώλε

8:00-8:10

Πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζην ζρνιείν
Μαζήκαηα πξσηλνχπξνγξάκκαηνο

8:10-12:50* ή 13:30**

Πξσηλό πξόγξακκα

Λήμε καζεκάησλ πξσηλνχ
πξνγξάκκαηνο/ απνρψξεζε
καζεηψλ απφ ην ζρνιείν
Μειέηε/καζήκαηα εηδηθνηήησλ

12:50 ή 13:30–16:00

Οινήκεξν πξφγξακκα

Φαγεηφ/δηάιεηκκα
13:30΄-13:55΄
Μειέηε/καζήκαηα εηδηθνηήησλ

Πεγή: Φ.50/288/63058/Γ1/2-6-2011 Δγθχθιηνο ηνπ Τπ.ΠΓΒΜΘ κε ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο
Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ γηα ην ρνιηθφ Έηνο 2011-2012»
*Λήμε ηνπ ππνρξεσηηθνχ-πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο
**Λήμε ηνπ ππνρξεσηηθνχ-πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο ηάμεηο Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄.

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ νινήκεξνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα (ΔΑΔΠ), πνπ φπσο
πξναλαθέξακε απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. Ζ έλαξμε
ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο απηνχ ηνπ ηχπνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ είλαη ζηηο
8:10 θαη ε ιήμε ζηηο 14:00 γηα φιεο ηηο ηάμεηο (Πίλαθαο 25). Ζ πξνζέιεπζε ησλ
καζεηψλ/-ηξηψλ ηεο πξναηξεηηθήο πξσηλήο δψλεο νινθιεξψλεηαη ζηηο 7:15 ελψ
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλν φζνη καζεηέο/φζεο καζήηξηεο παξαθνινπζνχλ ην
νινήκεξν-απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα απφ ηηο 14:05 έσο ηηο 16:15.
ΠΙΝΑΚΑ 25
Ώξεο
7:00-8:00
8:00-8:10

ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
ΜΔ ΔΑΔΠ 2015-2016
Πξόγξακκα
Πξναηξεηηθή πξσηλή δψλε/πξνζέιεπζε καζεηψλ/-ηξηψλ
Πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν
Μαζήκαηα πξσηλνχππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο

8:10-14:00*

14:05–16:15

Τπνρξεσηηθφ-πξσηλφ
πξφγξακκα

Οινήκεξν πξφγξακκα

Λήμε καζεκάησλ ππνρξεσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο/ απνρψξεζε
καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην ζρνιείν
Φαγεηφ/μεθνχξαζε
14:05΄-14:50΄
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Μειέηε/καζήκαηα εηδηθνηήησλ
Πξναηξεηηθή απνγεπκαηηλή δψλε (Η)

16:15-17:00

*Λήμε ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο φισλ ησλ ηάμεσλ
(Η) Γε ιεηηνχξγεζε απφην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο πξνηίζεηαη λα ιεηηνπξγήζεη φια ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά
ρνιεία κε εληαίν σξάξην ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17. Σν πξσηλφ πξφγξακκα ζα
ηειεηψλεη ζηηο 13.15΄ γηα φιεο ηηο ηάμεηο ελψ ην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα ζα
ηειεηψλεη ζηηο 16.00΄.128
Κφζηνο Παξαθνινχζεζεο Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο
Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, νη νπνίνη/εο παξαθνινπζνχλ είηε ηελ
πξναηξεηηθή πξσηλή δψλε είηε ην απνγεπκαηηλφ-νινήκεξν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ,
είλαη ρσξίο δίδαθηξα. Ζ κειέηε θαη ηα πξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα παξέρνληαη
δσξεάλ, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ρξνληθνχ θφζηνπο πνπ βαξαίλεη
ηηο κεηέξεο φηαλ αλαγθάδνληαη λα πξνζιάβνπλ ακεηβφκελν πξφζσπν γηα ηε
θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο (θφκπα 2013: 299-301). Οη γνλείο επηβαξχλνληαη
ηδησηηθά κφλν κε ηε ζίηηζε ησλ παηδηψλ ηνπο ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ ζην ζρνιείν, δηφηη
αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζπίηη.129
Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ - Πνηφηεηα Δθπαίδεπζεο
Σν νινήκεξν ζρνιείν ζηειερψλεηαη κε εθπαηδεπηηθνχο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,
απνθνίηνπο/ηεο ησλ ηκεκάησλ Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή ειηθία θαη
Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο.
Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απνηειεί δείθηε πνπ επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ
Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ δηφηη πξνβιέπεη ηνπ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηφο ζε αληίζεζε κε ην Νεπηαγσγείν. χκθσλα κε
έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 45 Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο
εθπαηδεπηηθήο

πεξηθέξεηαο

ηεο

Αζήλαο,

κεηαμχ

ησλ

ιφγσλ

επηινγήο

παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ απνγεπκαηηλνχ-νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ
είλαη ε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ ζηα καζήκαηα, ε δηδαζθαιία λέσλ

128

Φ12/657/70691/Γ1/26-4-2016, Τπνπξγηθή Απφθαζε
Αξ.Πξση.Φ.50/1169/149005/Γ1/23-09-2015/Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «Λεηηνπξγία Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ 2015-2016»
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γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ε απνθπγή πιεξσκέλσλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
(θφκπα 2013: 256).
Οη ζέζεηο ησλ Νεπηαγσγψλ ζηα Οινήκεξα Νεπηαγσγεία είλαη εληαίεο, ρσξίο λα
γίλεηαη δηάθξηζε ζε ζέζεηο γηα πξσηλφ ή απνγεπκαηηλφ σξάξην, γηα Κιαζηθφ ή
Οινήκεξν Πξφγξακκα, επεηδή δελ ππάξρνπλ καζήκαηα εηδηθνηήησλ130.
Οη

εθπαηδεπηηθνί

πξφγξακκα

ηνπ

πνπ

Γεκνηηθνχ

ζπκκεηέρνπλ
ρνιείνπ

θαη

θαη

ζην

απνγεπκαηηλφ-νινήκεξν

αλαιακβάλνπλ

ηε

κειέηε

ησλ

καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαη‟ νίθνλ εξγαζηψλ, είλαη επίζεο Αλσηάηεο
Δθπαίδεπζεο,

απφθνηηνη/-εο

ησλ

ηκεκάησλ

Γεκνηηθήο

Δθπαίδεπζεο

ησλ

Παλεπηζηεκίσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη/εο αζρνινχληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ
πξφζζεησλ γλσζηηθψλ

αληηθεηκέλσλ είλαη

νη πεξηζζφηεξνη/-εο απφθνηηνη/-εο

Παλεπηζηεκίνπ, εμεηδηθεπκέλνη/λεο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ην νπνίν δηδάζθνπλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππεχζπλνη/λεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηελ
ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ, ηελ ψξα δηδαζθαιίαο θαη κεξηκλνχλ γηα ηε ραιάξσζε θαη
μεθνχξαζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαηά ηελ ψξα ραιάξσζεο θαη μεθνχξαζεο. ην
Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν πξνβιέπεηαη ρξφλνο γηα ην γεχκα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ,
ην νπνίν εηνηκάδνπλ νη γνλείο απφ ην ζπίηη (Τ.Π. Γ. Β. Μ. Θ. 2009).
Πξνβιήκαηα-Εεηήκαηα Δθαξκνγήο

Σν Οινήκεξν Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθφ ρνιείν παξνπζίαζε πξνβιήκαηα
θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα, πνπ αλάγθαζε ην
Τπνπξγείν Παηδείαο λα απαληήζεη κε δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο, ππήξμε ε ψξα
απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ην ζρνιείν.
Οινήκεξν Νεπηαγσγείν
Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, πνπ αθνξά ην Οινήκεξν Νεπηαγσγείν, δεκηνπξγήζεθε
κε ηε δπλαηφηεηα πξφσξεο απνρψξεζεο ησλ λεπίσλ απφ ην Οινήκεξν
Νεπηαγσγείν

πνπ

έδσζε

ζρεηηθή

εγθχθιηνο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Παηδείαο

(Φ.32/339/124196/Γ1-11.10.2012). Απηή ε εγθχθιηνο θαηεγνξήζεθε φηη νπζηαζηηθά
θαηαξγεί ηνλ παηδαγσγηθφ πξννξηζκφ ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ κεηαηξέπνληάο
ην ζε «παηδνθπιαθηήξην». πγθεθξηκέλα, αζθήζεθε θξηηηθή ζηελ ελδηάκεζε
απνρψξεζε ησλ λεπίσλ ζηηο 14:00, πνπ θξίζεθε αληηπαηδαγσγηθή θαη φηη αγλνεί ηνπο
ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ, θαζψο ην πξφγξακκα ηνπ
130

χκθσλα κε ηε Φ.32/1106/142065/11-09-2015/ΤΠΟΠΑΗΘ εγθχθιην
Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-2016»

κε

ζέκα:

«Δλέξγεηεο
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ηειεπηαίνπ δελ είλαη φπσο απηφ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σν πξφγξακκα ηνπ
Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ δελ έρεη δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ψξεο δηαθνξεηηθνχ
δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά εμειίζζεηαη ζηαδηαθά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο
ησλ λεπίσλ. Τπνζηεξίδεηαη αθφκε πσο ε ελδηάκεζε απνρψξεζε κέξνπο ησλ λεπίσλ
πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θαζψο ν/ε
λεπηαγσγφο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ηαπηφρξνλα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ παξακέλνπλ γηα ηε κεζεκεξηαλή ραιάξσζε θαη ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ
απνρσξνχλ. Δπηπιένλ, εθζέηεη ζε θίλδπλν ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, θαζψο ε πφξηα
ηνπ Νεπηαγσγείνπ παξακέλεη αλνηρηή γηα 15 ιεπηά θαη ν/ε λεπηαγσγφο ηεο δεχηεξεο
βάξδηαο, ν/ε νπνίνο/-α ζεκεησηένλ είλαη κφλνο/-ε ηνπ/ηεο, ζα πξέπεη λα ζπλνδέςεη
ηα λήπηα θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, αθήλνληαο κφλα ηνπο ηα λήπηα πνπ
παξακέλνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαηππψζεθαλ θξηηηθέο φηη ε ζεζκνζέηεζε θαη
εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ (8:00-16:00) ζην δεκφζην Νεπηαγσγείν
ππνβαζκίδεη ηελ αμία ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κεηαηξέπνληαο ην Νεπηαγσγείν
ζε ρψξν θχιαμεο.131
Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν

Σν Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν, ελψ έηπρε ζεηηθήο απνδνρήο απφ γνλείο θαη
εθπαηδεπηηθνχο, παξνπζίαζε πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ. Οη έξεπλεο πνπ
δηεμήρζεζαλ έδεημαλ φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θνηλσληθφ θαη παηδαγσγηθφ
ραξαθηήξα ηνπ ζεζκνχ δελ εθαξκφζηεθαλ πιήξσο ή κε ζσζηφ ηξφπν.
Ο απμεκέλνο φγθνο ησλ «θαη΄ νίθνλ εξγαζηψλ», ηηο νπνίεο αλαζέηνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο θαη ηα πξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα
αληηκεησπίδνληαη κε ζθεπηηθηζκφ απφ ηνπο γνλείο. Θεσξνχλ, ζχκθσλα κε έξεπλεο,
φηη ζπκβάιινπλ ζηελ αλεπάξθεηα ελφο βαζηθνχ ζηφρνπ ηνπ νινήκεξνπ πνπ είλαη ε
κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζην ζπίηη θαη ε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα ηδησηηθά
παξερφκελε εθπαίδεπζε (θξνληηζηήξηα) (Σξίγθα 2006:43, Γίθηπν γηα ηελ Δθπαίδεπζε
«Δπξπδίθε» 2005:153-165).

131

ρεηηθέο αλαθνξέο βιέπε ζηηο αθφινπζεο
ειεθηξνληθέοδηεπζχλζεηο:http://www.syllogosperiklis.gr/%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF
%CE%B3%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CE%BA%CF%80k%CF%89%CE%BD-%CF%80-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%80%CF%81%CF
%8C%CF%89%CF%81/
www.avgi.gr/article/5597001/to-oloimero-nipiagogeio, http://dipepeiraia.att.sch.gr/index.php/ekpaideytikathemata/191-proori-apoxorisi-nipion-apo-to-oloimero-sx-etous2013-2014
http://www.dimokratiki.gr/14-09-2015/ipourgio-pedias-ti-tha-ischisi-gia-ta-oloimera-nipiagogia/
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Σα πξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ
νινήκεξνπ πξνυπνζέηνπλ θαηάιιειε θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Οη
θνηλνηηθνί

πφξνη

πνπ

δηαηέζεθαλ

γηα

ηα

νινήκεξα

ζρνιεία

έπξεπε

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ φρη κφλν γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ αιιά θαη
γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Γπζηπρψο φκσο, ε πινπνίεζε ηνπ
νινήκεξνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ειιηπή πιηθνηερληθή
ππνδνκή. Ο Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηηξίσλ (ΟΚ) δελ πξνέβε ζηηο απαξαίηεηεο θαη
αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο γηα αξθεηέο πεξηπηψζεηο
ζρνιείσλ. πλέπεηα απηψλ ησλ ειιείςεσλ ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ γηα πνιινχο
καζεηέο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο θαη λα πξνθιεζνχλ
ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ εηδηθψλ θαη Τπνπξγείνπ
Παηδείαο (Ππξγησηάθεο 2004: 15-16, Γεξκαλφο 2006: 190).
Ζ ψξα απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα ηνπ
Οινήκεξνπ ρνιείνπ, έσο ην 2011, ζηάζεθε αηηία πνιιψλ πξνζηξηβψλ κεηαμχ
γνλέσλ θαη ζρνιείνπ εμ αηηίαο ηεο αλειαζηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηεχξπλζε
ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ είρε σο ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γνλέσλ θαη θπξίσο ησλ κεηέξσλ. Οξηζκέλνη γνλείο δεηνχζαλ ηελ
πξφσξε απνρψξεζε ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην πξφγξακκα, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε
ηξηβή κεηαμχ γνλέσλ θαη δηεπζπληψλ/-ηξηψλ ζρνιείσλ νη νπνίνη/νηεο αθνινπζνχζαλ
ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, πξνζπαζψληαο λα
αλαηάμεη ηελ αξλεηηθή εληχπσζε φηη ην Οινήκεξν ρνιείν είλαη «παηδνθπιαθηήξην»,
επεηδή αθξηβψο νη γνλείο απνθαινχζαλ «θχιαμε»132 ην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα,
άθεζε κηθξφ πεξηζψξην δηεπθφιπλζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ θνβνχκελνη φηη ε
πξφσξε απνρψξεζε ησλ παηδηψλ απφ ην ζρνιείν ζα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΤΠΔΠΘ 1998, Ππξγησηάθεο 2004, Σδήθαο
θ.ά. 2005, ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ & ΗΠΔΜ/ΓΟΔ 2007).
Σα ζρνιηθά έηε 2011-2012 θαη 2012-2013, ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία δε
ζηειέρσζαλ ην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα κε θαζεγεηέο/-ηξηεο εηδηθνηήησλ αιιά ηα
θελά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο/ηηο θαζεγεηέο/-ηξηεο εηδηθνηήησλ
θαη δαζθάινπο/-εο ηνπ πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη/-εο ζπκπιήξσζαλ ην
σξάξηφ ηνπο θαη ην απφγεπκα. Απηφ νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή απνζηέξεζε ηνπ
απνγεπκαηηλνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηα πξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ

132

Ο φξνο θχιαμε ρξεζηκνπνηείηαη κε κεησηηθφ πεξηερφκελν απφ φζνπο αζθνχλ θξηηηθή ζηε κνξθή πνπ
έιαβε ν ζεζκφο
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δεκηνπξγνχλ πινπξαιηζκφ ζηε κάζεζε θαη εκπινπηίδνπλ ην σξνιφγην πξφγξακκα
ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ.133
Απαζρφιεζε εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Οινήκεξνπ ρνιείνπ

Σν Οινήκεξν ρνιείν δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη, φπσο πξναλαθέξακε, απφ ηηο
7:00 ην πξσί έσο ηηο 4.15 ην απφγεπκα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, απφ Γεπηέξα έσο θαη
Παξαζθεπή. Παξακέλεη θιεηζηφ ηηο εκέξεο ησλ επίζεκσλ αξγηψλ, δεθαπέληε εκέξεο
ηα Υξηζηνχγελλα, δεθαπέληε εκέξεο ην Πάζρα θαη θιείλεη γηα ηηο θαινθαηξηλέο
δηαθνπέο απφ ηηο 16 Ηνπλίνπ έσο ηηο 10 επηεκβξίνπ. Ζ παχζε ησλ καζεκάησλ
δεκηνπξγεί πξφβιεκα θξνληίδαο θαη θχιαμεο ησλ παηδηψλ ζε γνλείο νη νπνίνη
εξγάδνληαη ηηο απνγεπκαηηλέο ή βξαδηλέο ψξεο αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαθνπψλ. Λχζε ζηελ παξνρή επίζεκεο θξνληίδαο απηέο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο
δφζεθε κε ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) θαη ηα Κέληξα
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζηνπο Γήκνπο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη θξνληίδα παηδηψλ ειηθίαο απφ
5 έσο 12 εηψλ ηηο ψξεο κεηά ην ζρνιείν (Καξακεζίλε 2011).
χκθσλα κε ηελ Καξακεζίλε, κεηά απφ ηα πξψηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ν ζεζκφο
απηφο έθαλε έλα λέν μεθίλεκα ην 1994, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο Γεληθήο
Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, ην
Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο θαη ηελ
Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (EETAΑ, 2010). Οη
νξγαληζκνί απηνί απφ θνηλνχ ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ ζε πηινηηθή βάζε δέθα
ΚΓΑΠ ζε δέθα δήκνπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία NOW. Σν
1996, νη ίδηεο ππεξεζίεο αλέιαβαλ ηε δεκηνπξγία νθηψ λέσλ ΚΓΑΠ ζε άιινπο νθηψ
δήκνπο, θαζψο θαη ηε ζπλέρηζε θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ήδε
ιεηηνπξγνχλησλ

Κέληξσλ

κε

πφξνπο

απφ

ηελ

Κνηλνηηθή

Πξσηνβνπιία

ΑΠΑΥΟΛΖΖ (Καξακεζίλε 2011).
Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΚΓΑΠ άξρηζε λα παίξλεη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 2000 κε πφξνπο απφ ην 3ν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (2000-2006), νη
νπνίνη

δηνρεηεχηεθαλ

ζε

δεκνηηθέο

ππεξεζίεο

θαη

ηδησηηθνχο

θνξείο

κε

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Οη θνξείο απηνί είραλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα
δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ΚΓΑΠ. Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, κε
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Ζ αληίδξαζε ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδνο ήηαλ άκεζε. πλέηαμε δηακαξηπξία ηελ νπνία
δεκνζίεπζε ζηηο 30/11/2011 ζηελ εθεκεξίδα ηεο θαη αθνξνχζε ηελ «ππνιεηηνπξγία νινήκεξσλ
ζρνιείσλ-πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ησλ εηδηθνηήησλ ησλ καζεκάησλ αηζζεηηθήο αγσγήο»
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ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 2001, έδσζε ηνλ θνηλφ νξηζκφ ησλ ΚΓΑΠ, ηνπο θνηλνχο
ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. ηα ΚΓΑΠ ζα κπνξνχλ
λα ζπκκεηέρνπλ παηδηά ειηθίαο 6-12 εηψλ, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ γηα νξηζκέλεο
ψξεο ηελ εκέξα. ηφρνο ηνπο ζα είλαη λα απαζρνιήζνπλ ηα παηδηά δεκηνπξγηθά θαηά
ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κέζα απφ νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε αηνκηθή ή
νκαδηθή βάζε θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο γνλείο. Πξνηεξαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο
ππεξεζίεο ηνπο έρνπλ ηα παηδηά απφ νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, παηδηά
πνιχηεθλσλ ή κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ θαη παηδηά γνλέσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. ηα
κέζα ηνπ 2008, ιεηηνχξγεζαλ 241 ΚΓΑΠ θαη 44 ΚΓΑΠ γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο
πνπ απαζρφιεζαλ πεξίπνπ 1.300 άηνκα (ΔΔΣΑΑ, 2008, Καξακεζίλε 2011).
Με ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, έλαο
κεγάινο αξηζκφο ησλ ΚΓΑΠ έθιεηζαλ ην θζηλφπσξν ηνπ 2008, κεηά ηε ιήμε ηεο
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ην 3ν Κνηλνηηθφ πιαηζίνπ ηήξημεο (2000-2006).
Δπηπιένλ, ηα ΚΓΑΠ ήηαλ ππνρξεσκέλα λα επεθηείλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ζηα
λήπηα, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008 θαη κάιηζηα ζε πεξηνξηζκέλεο νκάδεο
δηθαηνχρσλ. ήκεξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 524 ΚΓΑΠ ζηελ Διιάδα, δεκνηηθά θαη
ηδησηηθά, πνπ παξέρνπλ θξνληίδα θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε παηδηά ειηθίαο
5-12 εηψλ θαη 89 ΚΓΑΠ, δεκνηηθά θαη ηδησηηθά, γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν
πνζνζηφ θάιπςεο ησλ παηδηψλ ζηελ αληίζηνηρε ειηθηαθή νκάδα είλαη πεξίπνπ 1%
(Καξακεζίλε 2011).
ΠΙΝΑΚΑ 26

ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΧΝ ΓΟΜΧΝ ΚΓΑΠ - ΔΣΟ 2015
Γεκνηηθέο
ΝΠΓΓ

ΝΠΙΓ

Δπηρεηξήζεηο
Ιδησηηθνύ
ηνκέα

153
24
177

318
43
361

53
22
75

Δίδνο δνκήο
ΚΓΑΠ
ΚΓΑΠ-ΜΔΑ
ύλνιν
Πεγή: ΔΔΣΑΑ 2015

ύλνιν

524
89
613

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δηαθέξνπλ απφ δήκν ζε δήκν. πλήζσο θπκαίλνληαη
απφ ηηο 3 ην απφγεπκα έσο ηηο 9 ην βξάδπ ηηο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή
θαη 8 ην πξσί κε 3 ην απφγεπκα γηα ην άββαην. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο είλαη
δηαθνξεηηθέο ην θαινθαίξη. Σα ΚΓΑΠ είλαη αλνηρηά είηε 11 ή 12 κήλεο ην ρξφλν,
αλάινγα κε ην Γήκν. Σα παηδηά πνπ επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ΚΓΑΠ ζπλήζσο
παξακέλνπλ εθεί γηα 2 ή 3 ψξεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη Γήκνη ησλ
κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ πφιεσλ, δειαδή ε Αζήλα, ν Πεηξαηάο, ε Θεζζαινλίθε θαη ε
Πάηξα, δε ιεηηνπξγνχλ ΚΓΑΠ. ηνπο Γήκνπο απηνχο ιεηηνπξγνχλ ηδησηηθά θέληξα
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παξνρήο εμσ-ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ
αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηά (Καξακεζίλε 2011).

Ηζφηεηα ησλ Φχισλ
Μειέηεο αμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ ππνδνκψλ
θξνληίδαο ζηελ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
επηζεκαίλνπλ φηη απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθά αλελεξγψλ
γπλαηθψλ (Καξακεζίλε 2008, DataRC 2006, ΔΔΣΑΑ 2006).
Έξεπλα, ε νπνία αθνξνχζε ηηο επηπηψζεηο ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
ζηε γπλαηθεία ζπκκεηνρή ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ, απνδεηθλχεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο
ζεζκφο απνηειεί κέηξν ζπκθηιίσζεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο
(θφκπα 2013). χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ην νινήκεξν δεκνηηθφ θαιχπηεη ηελ
αλάγθε ησλ κεηέξσλ γηα παξνρή κάζεζεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ησλ
παηδηψλ ηνπο ζε σξάξην εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ
ζρνιείνπ. πκθηιηψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ
κεηέξσλ θαζψο ππνθαζηζηά ην θελφ ηεο γνληθήο θξνληίδαο ην δηάζηεκα πνπ εθείλεο
εξγάδνληαη ή αλαδεηνχλ εξγαζία ηφζν γηα ηηο κεηέξεο κε ζχληξνθν φζν θαη ηηο
κεηέξεο ρσξίο ζχληξνθν. Βνεζά ζηε ζπκκεηνρή ησλ κεηέξσλ ζηνλ ελεξγφ
πιεζπζκφ θαη άξα ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε. ηεξίδεη ηηο κεηέξεο πνπ
ήδε απαζρνινχληαη γηα λα απμήζνπλ ηηο ψξεο εξγαζίαο, ζπλεπψο ζπκβάιιεη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Γηεπθνιχλεη ηηο άλεξγεο κεηέξεο λα αλαδεηήζνπλ
δνπιεηά ή λα είλαη δηαζέζηκεο λα αλαιάβνπλ εξγαζία θαη εληζρχεη ηηο νηθνλνκηθά κε
ελεξγέο κεηέξεο λα αλαδεηήζνπλ δνπιεηά ή λα είλαη δηαζέζηκεο πξνο εξγαζία εθφζνλ
απειεπζεξψλεη ρξφλν απφ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ αηηία
δπζθνιηψλ

ελαξκφληζεο

νηθνγελεηαθψλ

θαη

επαγγεικαηηθψλ

ππνρξεψζεσλ.

Δπηπιένλ, κεηψλεη ην ρξφλν πνπ δαπαλνχλ νη κεηέξεο θαη νη ππφινηπνη/-εο
θξνληηζηέο/-ηξηεο γηα ηελ παξνρή παηδηθήο θξνληίδαο. Χο θνηλσληθφ εξγαιείν,
ζπκβάιιεη ζηελ απνεκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θξνληίδαο κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
ηεο ακεηβφκελεο θξνληίδαο θαη απειεπζεξψλεη ρξφλν πξνο φθεινο ησλ κεηέξσλ θαη
ησλ ππνινίπσλ πάξνρσλ παηδηθήο θξνληίδαο.
Νέα Γεδνκέλα - Πξνυπνζέζεηο Λεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο
ε φια ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία θαη κε βάζε ηηο εγθπθιίνπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, έσο ζήκεξα, ν ειάρηζηνο αξηζκφο καζεηψλ-/ηξηψλ γηα ηε
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ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δεθαπέληε (15) καζεηέο/-ηξηεο, ελψ
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 πξνυπνζέηεη δεθαηέζζεξηο (14) καζεηέο/-ηξηεο. ε
φια ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία πνπ έρνπλ νξγαληθφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 6/ζεζίνπ
απαηηείηαη, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ-απνγεπκαηηλνχ πξνγξάκκαηνο, λα είλαη
εγγεγξακκέλνη/λεο θαη λα θνηηνχλ αλειιηπψο ζην πξσηλφ-ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα
ηνπιάρηζηνλ 60 καζεηέο/-ηξηεο ζην ζρνιείν.
Πξνυπφζεζε γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζην απνγεπκαηηλφ
πξφγξακκα

είλαη

ε

εξγαζηαθή

θαηάζηαζε

ηνπ/ησλ

γνλέα/-ηψλ,

εθ‟φζνλ

πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε εξγαζίαο. Κακία εγθχθιηνο ηνπ ππνπξγείνπ δελ αλαθέξεη
σο πξνυπφζεζε θνίηεζεο ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ. πλεπψο, ην
νινήκεξν πξφγξακκα ην παξαθνινπζνχλ ρσξίο δηάθξηζε ή απνθιεηζκφ ηα παηδηά
ησλ κεηέξσλ φισλ ησλ εζληθνηήησλ αξθεί νη κεηέξεο λα απνδεηθλχνπλ φηη
απαζρνινχληαη ή αλαδεηνχλ εξγαζία. Ζ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα δελ γίλεηαη κε
βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα, φπσο είλαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.
Σα νινήκεξα ζρνιεία έρνπλ επέιηθηε ψξα απφρψξεζεο ησλ παηδηψλ απφ ην
ζρνιείν. Απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-12 αλακνξθψλνπλ πιένλ ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ην πξνζαξκφδνπλ κε ηελ επηζπκεηή ψξα παξακνλήο ησλ
καζεηψλ/-ηξηψλ, εμππεξεηψληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ/ηεο
καζεηή/-ηξηαο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Ζ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ απφ ην
νινήκεξν κπνξεί λα γίλεηαη κεηά ην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ηνπ απνγεπκαηηλνχ
πξνγξάκκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαηεζεί θαηά ηελ εγγξαθή ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζην πξφγξακκα ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ ηνπο.
Σα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθξνηνχληαη κε βάζε ηηο
ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ γνλέσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δεισζείζα ψξα
απνρψξεζεο.134
ρφιηα
Σν Οινήκεξν Νεπηαγσγείν ιεηηνπξγεί ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο, ελψ ην
Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν δελ έρεη απνθηήζεη αθφκα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Λεηηνπξγεί
ζχκθσλα κε δχν ηχπνπο ζρνιείσλ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη αληζφηεηεο
γηα γνλείο θαη καζεηέο/-ηξηεο. Ζ λπλ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε
δήισζή ηεο, αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα ιεηηνπξγία ελφο εληαίνπ ηχπνπ Οινήκεξνπ
ρνιείνπ.
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Οη εγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, δελ έρνπλ θαηαζηήζεη ξεηφ κε ζαθή θαη
αλαιπηηθφ ηξφπν ηνλ θνηλσληθφ ζηφρν ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ζηφρνο ηνπ
ζεζκνχ γηα ηε ζπκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ κεηέξσλ δελ
αλαθέξεηαη ξεηά θαη κε ζαθήλεηα ζηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ θαη
ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
πξνγξακκαηίδνληαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο έιιεηςεο
είλαη ε απνζηψπεζε θαη ππνβάζκηζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ κε ηελ
αγνξά εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ππνβαζκίδεη ηνλ ξφιν ηνπ ζεζκνχ ζηελ πνιηηηθή
απαζρφιεζεο.
Ζ δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ απφ ην Οινήκεξν,
θαζηζηά ην ζρήκα επέιηθην, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο λα
παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζχκθσλα κε ηε ιήμε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο σξαξίνπ.
Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζεζκνχ ε πνιηηεία νθείιεη λα ελζθχςεη κε
πεξηζζφηεξε ζέξκε θαη δήιν, έηζη ψζηε ην Οινήκεξν ρνιείν λα είλαη πάληα
ζηειερσκέλν κε ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ψζηε λα επηηειεί ηνλ
θνηλσληθφ ηνπ ξφιν ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ ε πνιηηεία ζέιεη λα
αζθήζεη.
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ απνζηψπεζε ή δελ πξνψζεζε
ζσζηά ηνλ πξαγκαηηθά θνηλσληθφ ζηφρν ηνπ νινήκεξνπ πνπ ήηαλ ε ζηήξημε ηεο
γπλαηθείαο απαζρφιεζεο αιιά θαη ε ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν
Τπνπξγείν Παηδείαο, ζηνλ λφκν-πιαίζην γηα ην νινήκεξν θάλεη γεληθή αλαθνξά ζηνλ
θνηλσληθφ ζηφρν ηνπ νινήκεξνπ ελψ κέζσ ησλ εγθπθιίσλ άιινηε επηηξέπεη ηε
θνίηεζε ζην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα ζε παηδηά αλέξγσλ ή νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ
κεηέξσλ θαη άιισηε ην αλαηξεί. Δπηπιένλ, δε δεκηνπξγήζεθαλ ζε φια ηα ζρνιεία
ρψξνη παξνρήο νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο θαη παηδαγσγηθήο ζε παηδηά ζρνιηθήο
ειηθίαο, κέζσ θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη αλακφξθσζεο ηνπ ζρνιηθνχ
ρψξνπ.
Ζ ιεηηνπξγία δχν ηχπσλ νινήκεξνπ ζρνιείνπ δεκηνπξγεί αληζφηεηα ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα επεηδή πξνζθέξεη άληζα ηα πξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα
ζηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ. Σέινο, φηαλ ε θνίηεζε ζην απνγεπκαηηλφ
πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ γίλεηαη αλεμαξηήησο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο
ησλ γνλέσλ, απηφ επηηξέπεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζηελ πξφζζεηε
εθπαίδεπζε, δηεπθνιχλνληαο ηνπ γνλείο λα εξγαζηνχλ ή λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία,
ηδίσο ζε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ νπνία δηαλχεη ε ρψξα.
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2.2.5

Τπεξεζίεο θξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο/-εο θαη άηνκα κε αλαπεξία

Δηζαγσγή

Παξαδνζηαθά ε θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία θαιππηφηαλ
είηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα είηε ζε ηδξχκαηα 24σξεο θηινμελίαο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ
ε νηθνγέλεηα αδπλαηνχζε λα παξάζρεη ηελ απαξαίηεηε ελδννηθνγελεηαθή θξνληίδα
(Millar θαη Warman 1996, Bettio θαη Plantenga 2004). Ζ πξψηε πεξίπησζε νδεγνχζε
ζε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζην ρξφλν θαη ηελ ελέξγεηα ησλ γπλαηθψλ, πνπ απνηεινχλ
ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ θξνληηζηψλ, ζπρλά ζηελ αδπλακία ζπλδπαζκνχ
εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ θφζηνο, ζηελ πεξίπησζε
πξφζιεςεο ακεηβφκελεο θξνληίζηξηαο γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ.
Ο ηνκέαο ηεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία νπσζδήπνηε
ζπλδπάδεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη πγείαο. Ο ζπλδπαζκφο
θαη ε αιιειεμάξηεζε ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη πγείαο παξαηεξείηαη κέζα ζε φιεο ηηο
ππάξρνπζεο δνκέο θαη εκθαλίδεηαη αλάγιπθα κέζσ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ
απαζρνινχληαη

ζε

απηέο

θαη

θαηαλέκνληαη

αλάκεζα

ζηηο

εηδηθφηεηεο

ησλ

επαγγεικάησλ πξφλνηαο θαη πγείαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν
δηαδξακαηίδνπλ νη θνηλσληθνί/-έο ιεηηνπξγνί, ελψ ζηε δεχηεξε θπξίσο ην λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ. Ζ βαξχηεηα, φκσο, πνπ ιακβάλεη είηε ε παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο
θξνληίδαο είηε ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ εμεηαδφκελε
δνκή ή πξφγξακκα. ε γεληθέο γξακκέο, νη δνκέο θιεηζηήο πεξίζαιςεο εζηηάδνπλ
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ νη δνκέο αλνηθηήο πεξίζαιςεο ζηηο ππεξεζίεο
θξνληίδαο. ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, δελ είλαη εχθνιν λα δηαρσξηζηεί πιήξσο ε
θνηλσληθή θξνληίδα απφ ηε θξνληίδα πγείαο (Καξακεζίλε, Μνπθάλνπ 2006).
Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ζηε ρψξα καο παξέρνπλ θξνληίδα ζε
ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλεο, δεδνκέλνπ φηη ε θξνληίδα
ησλ ειηθησκέλσλ – φπσο θαη ησλ αλαπήξσλ – ζεσξείην πάληνηε θαη εμαθνινπζεί λα
ζεσξείηαη «νηθνγελεηαθή ππφζεζε», πνπ ζηελ πξάμε απνηεινχζε θαη απνηειεί
«γπλαηθεία ππφζεζε». πλεπψο, ε αλεπίζεκε θξνληίδα εληφο ηεο νηθνγέλεηαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηδησηηθά νη ειηθησκέλνη
ή/θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ θάιπςε
αλαγθψλ (Petmesidou 2006). Έηζη ε Διιάδα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ
ζηελ Δπξψπε, καδί κε ηελ Σζερία θαη ηελ Πνισλία, πνπ ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν
ζηελ αλεπίζεκε θξνληίδα ειηθησκέλσλ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο (Bettio, F. and
Verashchagina, A. 2012: 83). Ζ αλεπίζεκε θξνληίδα κπνξεί λα παξέρεηαη ηφζν απφ
κε ακεηβφκελνπο ζπγγελείο ή θίινπο φζν θαη απφ ακεηβφκελνπο θξνληηζηέο/-ηξηεο.
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Οη ιηγνζηέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαλ ζε ειηθησκέλνπο/-εο είραλ
αξρηθά πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ παξνρή ηδξπκαηηθήο (θιεηζηήο) θξνληίδαο. Τπεξεζίεο
εμσηδξπκαηηθήο (αλνηρηήο) θξνληίδαο εγθαηληάδνληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κε ηελ
ίδξπζε ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.), ελψ ν ζεζκφο
ηεο θαη‟ νίθνλ βνήζεηαο εηζάγεηαη ζε πηινηηθή βάζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990
κε ην Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη». Σν ηειεπηαίν επεθηάζεθε κεηά ην 2000, φηαλ
ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαηέζεθε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ιακβάλνληαο ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην Β‟ θαη ην Γ‟ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαη έπεηηα απφ ην ΔΠΑ.
Τπάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο ειηθησκέλσλ
θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Γνκέο ή ππεξεζίεο πνπ
είραλ ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρνπλ θξνληίδα ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (π.ρ.
Θεξαπεπηήξηα

Υξνλίσλ

Παζήζεσλ)

παξέρνπλ

θξνληίδα

θαη

ζηνπο/ζηηο

ειηθησκέλνπο/-εο ,ελψ άιιεο πνπ είραλ αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο (π.ρ. Βνήζεηα ζην πίηη) έρνπλ δηεπξχλεη ην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπο γηα λα παξέρνπλ θξνληίδα θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
(Karamessini 2010: 2).
Οη αλνηθηέο ππεξεζίεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία
απνηεινχλ ηηο θαηεμνρήλ ππεξεζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ εξγαζίαο θαη
νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε ηδξπκαηηθή-θιεηζηή θξνληίδα θαηαξγεί
εμ νξηζκνχ ηελ αλάγθε ζπκθηιίσζεο. Αιιά ν πξνβιεκαηηζκφο γηα αλνηθηέο
ππεξεζίεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία κέζα ζηελ θνηλφηεηα
μεθίλεζε ζηε ρψξα καο σο αληαπφθξηζε ζηελ θξηηηθή γηα ηα ηδξχκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ
(«ηδξπκαηηζκφο» θηινμελνπκέλσλ, πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θ.ιπ.), θαη ζηελ αλάγθε
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζπκκεηνρήο ησλ ειηθησκέλσλ. Μφλν εθ ησλ
πζηέξσλ νη αλνηθηέο ππεξεζίεο ζπλδέζεθαλ κε ην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο εξγαζίαο
θαη νηθνγέλεηαο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ γπλαηθψλ, θαη απηφ πξνζρεκαηηθά,
πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε θνηλνηηθνχο πφξνπο.
Χζηφζν, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ απμάλεη κε ηαρείο ξπζκνχο ζηελ Διιάδα ηα
ηειεπηαία ρξφληα - ν πιεζπζκφο ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ απμήζεθε απφ 13,7% ην 1990 ζε 18,7% ην 2007 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή
2009) - θαη νη πξνβιέςεηο δείρλνπλ φηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί θαη ζα επηηαρπλζεί
ηα επφκελα ρξφληα. Ζ απμεηηθή απηή ηάζε νδεγεί ζηελ αλάγθε επέθηαζεο ησλ
ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, δεδνκέλνπ φηη, κε ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη ηειεπηαίεο δπζθνιεχνληαη ζήκεξα λα ζπλδπάζνπλ
ηελ νηθνγελεηαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή θαη ζα είλαη ζην εμήο φιν θαη
ιηγφηεξν δηαζέζηκεο λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ. Δξρφκελε
αληηκέησπε κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη απφ ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ
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απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία, ηε κεηαβνιή ηεο
δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ηελ έιιεηςε ππεξεζηψλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε
απηέο, ε ρψξα καο πξνζπάζεζε θαζπζηεξεκέλα - απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1990 θαη χζηεξα - λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θξνληίδαο ησλ ειηθησκέλσλ πνιηηψλ κε
ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο. Σν ράζκα αλάκεζα ζηε δήηεζε θαη
πξνζθνξά ππεξεζηψλ θξνληίδαο γεθπξψλεηαη ελ κέξεη κε ηελ εξγαζία κεηαλαζηξηψλ
- κε ή ρσξίο άδεηα εξγαζίαο. Οη κεηαλάζηξηεο απαζρνινχληαη ζηελ θαη‟ νίθνλ
θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη αλαπήξσλ, αιιά θαη ζε γεξνθνκεία θεξδνζθνπηθνχ
θπξίσο ραξαθηήξα, φληαο ην βαζηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ απηψλ ησλ δχν ηνκέσλ.
Οη ππεξεζίεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία νξγαλψλνληαη
γχξσ απφ ηξεηο ηχπνπο θξνληίδαο:
 ηελ θνηλσληθή θξνληίδα, πνπ παξέρεηαη απφ ην θξάηνο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο
 ηελ εζεινληηθή θξνληίδα, πνπ παξέρεηαη απφ ηδησηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο
νξγαλψζεηο, θαη
 ηηο αγνξαίεο ππεξεζίεο θξνληίδαο, πνπ παξέρνληαη απφ ακεηβφκελεο/-νπο
νηθηαθέο/-νχο βνεζνχο ή ηδησηηθνχο θεξδνζθνπηθνχο θνξείο (επηρεηξήζεηο).
Αλάινγα κε ηνλ ρψξν παξνρήο ηεο θξνληίδαο, απηή δηαθξίλεηαη κεηαμχ
ηδξπκαηηθήο, εκεξήζηαο θαη θαη' νίθνλ θξνληίδαο.
ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε ηελ θνηλσληθή θξνληίδα – πνπ
παξέρεηαη απφ δεκόζηνπο θνξείο –

θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηα δχν είδε αλνηρηήο

θξνληίδαο πνπ – θαηά ηε γλψκε καο – ζπληζηνχλ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο πνιηηηθήο
ζπκθηιίσζεο εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο, δειαδή ηελ εκεξήζηα θνηλσληθή
θξνληίδα κε απηνεμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ θαη ηελ θαη’ νίθνλ θνηλσληθή θξνληίδα.
Αλνηρηή εκεξήζηα θαη θαη’ νίθνλ θνηλσληθή θξνληίδα
Οη αλνηθηέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία
κέζα ζηηο θνηλφηεηεο δηακνλήο ηνπο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ
‟80 θαη κεηά κε ηα Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ). Σα ΚΑΠΖ
δέρνληαλ θαη δέρνληαη ειηθησκέλνπο πνπ απηνεμππεξεηνχληαη. Αλ ηα ΚΑΠΖ είλαη
ηδηαίηεξα επηηπρεκέλνο θαη θνηλσληθά απνδεθηφο ζεζκφο, θνκβηθφο γηα ηελ επεκεξία
ησλ ειηθησκέλσλ, νη απηνεμππεξεηνχκελνη/-εο ειηθησκέλνη/-εο δελ βξίζθεηαη ζην
θχξην πεδίν ή – αθφκα πεξηζζφηεξν – ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο
εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Αληίζεηα, ε ηειεπηαία εζηηάδεη
ζηνπο/ζηηο

ειηθησκέλνπο/-εο

θαη

ηα

άηνκα

κε

αλαπεξία

κε

δπζθνιίεο

απηνεμππεξέηεζεο θαη έρεη σο θχξηα εξγαιεία ηηο εμήο ηξεηο αλνηρηέο ππεξεζίεο
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θξνληίδαο: ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη», ηα Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο
Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) θαη ηα Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Φξνληίδαο γηα άηνκα κε
αλαπεξία.
Σν πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη», απνηέιεζε ην πξψην πξφγξακκα αλνηθηήο
θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη κέρξη ζήκεξα απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά θαη
εππξφζδεθηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Αξρηθά αθνξνχζε κφλν
ειηθησκέλα άηνκα αιιά ζηε ζπλέρεηα ζπκπεξηέιαβε θαη άηνκα κε αλαπεξία. Σν
πξψην πηινηηθφ πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» πινπνηήζεθε απφ ηνλ Διιεληθφ
Δξπζξφ ηαπξφ ην 1988.
Σελ πξψηε πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηέιε δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη
αξρέο δεθαεηίαο ηνπ 90), αξθεηνί δήκνη κέζσ ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο
Ζιηθησκέλσλ, αλέπηπμαλ κε ηελ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, πξνγξάκκαηα
θαη‟ νίθνλ βνήζεηαο. κσο ην πξφγξακκα θαζηεξψζεθε σο εζληθή πνιηηηθή κεηά ην
1996. ην πιαίζην απηήο ηεο πνιηηηθήο, εθαξκφζηεθε ην πξψην πηινηηθφ πξφγξακκα
ην 1996 απφ ηνλ δήκν Πεξηζηεξίνπ, ελψ απφ ην 1997 άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζε 102
δήκνπο ηεο ρψξαο κε εζληθή ρξεκαηνδφηεζε θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Τπνπξγείσλ
Δζσηεξηθψλ θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο.135 Πξφζθαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2012, ην
πξφγξακκα ζεζκνζεηήζεθε ζε κηα θαηλνχξηα βάζε θαη κε λέν πξνζαλαηνιηζκφ.
ήκεξα φινη νη θαιιηθξαηηθνί δήκνη δηαζέηνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα.
Σα Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο γηα άηνκα κε αλαπεξία
ζεζκνζεηήζεθαλ ην 1993 σο ππνθαηεγνξία ησλ Κέληξσλ Απνζεξαπείαο θαη
Απνθαηάζηαζεο.
Σα Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) απνηεινχλ κηα πην
πξφζθαηε δνκή νινήκεξεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, αθνχ ζεζκνζεηήζεθαλ ην 2001
κε ζθνπφ λα παξέρνπλ εκεξήζηα θξνληίδαο ζε ειηθησκέλα άηνκα αξρηθά θαη ζηε
ζπλέρεηα θαη ζε άηνκα κε αλαπεξία. Ζ δνκή απηή ηδξχζεθε κε θνηλνηηθνχο πφξνπο νη
νπνίνη επελδχζεθαλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο καθξηά απφ παξαδνζηαθά ηδξχκαηα
θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη γηα ηε ζηήξημε κηαο εκη-ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο
(Karamessini 2010: 4) ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη απφ ηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ Βαζκνχ.
H αλάπηπμε φισλ ησλ αλσηέξσ δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ δηεπθνιχλζεθε
ζεκαληηθά απφ ην 1999 θαη κεηά απφ ηνπο επξσπατθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο
(2ν θαη 3ν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαη ΔΠΑ), πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηνπο ζηφρνπο
απαζρφιεζεο θαη ηζφηεηαο επθαηξηψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ,
δειαδή ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ θξνληηζηψλ/-ηξηψλ.
135

Μηα πιήξεο αλάπηπμε ηεο ζεζκηθήο εμέιημεο ηνπ ζεζκνχ παξέρεηαη ζε ζρεηηθφ κε απηφ ην ζέκα
βηβιίν ηνπ Γ. Ακίηζε (2013).
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Πεξηγξαθή ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο
Σν πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη»136 απεπζχλεηαη ζε άηνκα ηεο ηξίηεο
ειηθίαο πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη πιήξσο θαη ζε άηνκα κε θηλεηηθέο
δπζιεηηνπξγίεο θαη εηδηθά πξνβιήκαηα, κε πξνηεξαηφηεηα απηνχο/-έο πνπ δνπλ
κφλνη/-εο ηνπο ή δελ έρνπλ ηελ πιήξε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο ή πνπ ην εηζφδεκά
ηνπο δελ ηνπο/ηηο επηηξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο.
θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ
ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαζψο θαη αηφκσλ κε θηλεηηθά ή άιια εηδηθά πξνβιήκαηα (ΑκεΑ),
λα ππνβνεζήζεη ηελ απηφλνκε θαη αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη λα ππνζηεξίμεη ην
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ επσθεινχκελσλ. Ζ αλάγθε ζπκθηιίσζεο ηεο
νηθνγελεηαθήο θαη εξγαζηαθήο δσήο δελ εθθξάζηεθε σο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζην αξρηθφ ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην, αιιά νχηε θαη ζε πξφζθαηε ζρεηηθή λνκνζεζία.137
Τπάξρνπλ θξηηήξηα επηινγήο ζην πξφγξακκα φπσο είλαη ην εηζφδεκα, ε
θαηάζηαζε πγείαο (π.ρ. βαζκφο απηνεμππεξέηεζεο) ησλ επσθεινχκελσλ θαη ε
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.
Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ,
παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ηαηξηθή θξνληίδα κε
επηζθέςεηο ζην ζπίηη, λνζειεπηηθή κέξηκλα θαη θπζηνζεξαπεία, νηθνγελεηαθή – νηθηαθή
θξνληίδα θαη ηθαλνπνίεζε πξαθηηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο, δηεπθφιπλζε ζηηο
κηθξναγνξέο, πιεξσκή ινγαξηαζκψλ, ζπλνδεία ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη
ζπληξνθηά. Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη δσξεάλ.
Σν

πξφγξακκα

απηφ

εθαξκφδεηαη

θπξίσο

απφ

θνξείο

ηεο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο,
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 2012 θαη κεηά απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο πφξνπο
(πξνυπνινγηζκνί ηεο θεληξηθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ
ηακείσλ).

136

Ν. 2082/1992 (άξζξα 5-7), Τ.Α. Π5Β/ΟΗΚ.4514 (ΦΔΚ 801Β/3.9.96), Τ.Α. Π4Β/5814 (ΦΔΚ
917Β/17.10.97), Τ.Α. Π1Γ/ΟΗΚ.4128/1 (ΦΔΚ 1360Β/8.11.2000),Ν. 3146/2003, Ν. 4052/2012 (άξζξν
138), Ν. 4075/2012 (άξζξν 30), Ν. 4199/2013 (άξζξν 127), Ν. 4277/2014 (άξζξν 64).
137
χιινγνη εξγαδνκέλσλ θαη ζχλδεζκνη επαγγεικαηηψλ εθθξάζηεθαλ αξλεηηθά ζηελ ηαχηηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπκθηιίσζεο ηνλίδνληαο φηη απηφο απνηειεί
έλαλ κφλν απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ θξηηηθή απηή αζθήζεθε ηδηαηηέξσο γηα ην
«Πξφγξακκα Δλαξκφληζεο Δξγαζηαθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο» (θνλδχιηα ΔΠΑ) ζην νπνίν είρε
εληαρζεί γηα έλα δηάζηεκα ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη», πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε. Ζ
ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ θξνληηζηψλ/ηξηψλ άθεζε θαηεγνξίεο
παιαηφηεξα επσθεινχκελσλ εθηφο ρξεκαηνδφηεζεο είηε γηαηί ήηαλ κνλαρηθά άηνκα θαη δελ δηέζεηαλ
θξνληηζηέο/ηξηεο είηε γηαηί νη θξνληηζηέο/-ηξηεο δελ δηέζεηαλ θάξηα αλεξγίαο (Ακίηζεο 2013: 192 θαη
200).
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Ζ πξννπηηθή ηεο ιήμεο ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο νδήγεζε ζε κηα
επξχηεξε ζπδήηεζε φζνλ αθνξά ηε βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ
θαηεχζπλζε θαη θηινζνθία ηνπ. Σν ζχζηεκα πνπ ελ ηέιεη πηνζεηήζεθε ζεζκνζεηεί ηελ
εμάξηεζε ησλ ειηθησκέλσλ/αηφκσλ κε αλαπεξία σο αζθαιηζηηθφ θίλδπλν,
επηηξέπνληαο ηελ θάιπςε ηνπ απφ αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο βάζεη ηεο αξρήο ηεο
αληαπνδνηηθφηεηαο. Παξάιιεια εληζρχεη ην πινπξαιηζκφ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ
θνξέσλ παξνρήο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη
ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εμππεξεηνχκελσλ.
Έηζη,

ην

2012,

κε

λνκνζεζία

θαζηεξψζεθε

κηα

λέα

ππνθαηεγνξία

πξνγξάκκαηνο θαη‟ νίθνλ θνηλσληθήο βνήζεηαο, ην «πξφγξακκα θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο
ζπληαμηνχρσλ», ελψ ην 2013 κε λέα λνκνζεζία ζεζκνζεηήζεθε θαη δηεπθξηλίζηεθε ην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο κηαο δεχηεξεο ππνθαηεγνξίαο, «ην πξφγξακκα θαη‟ νίθνλ
θνηλσληθή θξνληίδαο». Ζ ηειεπηαία ππνθαηεγνξία ηαπηίδεηαη ζηελ νπζία κε ην
πξνυπάξρνλ πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη».
θνπφο ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηεο θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο
ζπληαμηνχρσλ,

είλαη

ε

θαηνρχξσζε

ζπλζεθψλ

απηφλνκεο

δηαβίσζεο

ησλ

ειηθησκέλσλ θαη ησλ αλαπήξσλ ζπληαμηνχρσλ ζηελ θαηνηθία ηνπο, ψζηε λα
εμαζθαιηζζεί ε παξακνλή ηνπο ζηνλ νηθείν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, λα
απνθεπρζεί ε παξαπνκπή ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο θαη λα πξνιεθζνχλ
θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ ζπκθηιίσζε δελ αλαθέξεηαη ζηνπο ζθνπνχο
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη σθεινχκελνη/-εο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αζθαιηζκέλνη
ζπληαμηνχρνη ησλ ηακείσλ θχξηαο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ δεκνζίνπ, νη νπνίνη
θαη δηθαηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθή αζθαιηζηηθή παξνρή απμεκέλεο θαη‟ νίθνλ
θξνληίδαο.138 Ο λφκνο πξνβιέπεη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο λα γίλεηαη απφ ην
ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξνληαη απφ ην Λνγαξηαζκφ ηεο
Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ, πνπ ηεξείηαη ζην ΑΚΑΓΔ, νη ζρεηηθνί πφξνη
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζεζκνζεηείηαη απφ 1.5.2012 ε παξνρή
πνζνζηνχ 0,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εζφδσλ απφ εηζθνξέο ησλ Φνξέσλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θχξηαο αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ NAT γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Σν ΗΚΑ – ΔΣΑΜ πξνβιέπεηαη λα ζπλάπηεη εηδηθέο ζπκβάζεηο κε
παξφρνπο, κε ηηο νπνίεο απηνί αλαιακβάλνπλ, έλαληη θαζνξηζκέλεο ακνηβήο αλά
σθεινχκελν/ε, λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη‟ νίθνλ βνήζεηαο ζηνπο ιήπηεο/-ηξηεο ηνπ
138

Χθεινχκελνη/-εο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη θαη νη δηθαηνχρνη ηεο ζχληαμεο αλαζθάιηζησλ
ππεξειίθσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ), νη δηθαηνχρνη ηεο ζχληαμεο ηνπ Ναπηηθνχ
Απνκαρηθνχ Σακείνπ (ΝΑΣ) θαη ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη νη δηθαηνχρνη, κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο,
πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.

109

«επηδφκαηνο απμεκέλεο θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο» (επηρεηξήζεηο Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ,
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Κνηλσληθέο
πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο). Πξνβιέπεηαη αθφκα ε ζχζηαζε
ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Δζληθήο Δπηηξνπήο θαη‟ Οίθνλ
Φξνληίδαο.
θνπφο ηνπ δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη‟ νίθνλ
θνηλσληθήο θξνληίδαο, είλαη ε παξνρή ηέηνηαο θξνληίδαο ζε άιιεο θαηεγνξίεο ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φπσο νη ειηθησκέλνη/-εο
αλαζθάιηζηνη/-εο, ηα ΑκεΑ θαη άιινη νηθνλνκηθά αδχλαηνη πνιίηεο νη νπνίνη ρξήδνπλ
ππεξεζηψλ θαη‟ νίθνλ βνήζεηαο, ήηνη ππνζηεξηθηηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Σν πξφγξακκα επνπηεχεηαη απφ ηα Τπνπξγεία Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξφλνηαο θαη Δζσηεξηθψλ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Σαθηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Κξαηηθνχ Λαρείνπ Κνηλσληθήο Αληίιεςεο, ησλ δήκσλ, ηνπ
ΔΠΑ 2007−2013 θαη ηνπ Δ 2014−2020, ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηδησηηθνχο πφξνπο ζην πιαίζην αλάπηπμεο δξάζεσλ Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζχλεο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα θαη ζην πιαίζην αλάπηπμεο δξάζεσλ
νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο απφ Ηδξχκαηα θαη σκαηεία. ην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζπληζηάηαη Δζληθή Δπηηξνπή
Πξσηνβάζκηαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
Καη ζηα δχν πξνγξάκκαηα, ππάξρνπλ θξηηήξηα επηινγήο ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ειηθία, ην εηζφδεκα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε
θαηάζηαζε πγείαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
ην ηέινο ηνπ 2014 θαη πξηλ πξνιάβεη λα εθαξκνζηεί ε λνκνζεζία ηνπ 2012 θαη
ηνπ 2013, λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο δηαρείξηζεο ηνπ
φινπ πξνγξάκκαηνο θαη‟ νίθνλ βνήζεηαο ζηελ ΔΔΣΑΑ, κε ηελ νπνία θαινχληαη νη
δήκνη/δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο λα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ
ην ηξέρνλ πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη», ελψ απφ ην 2016 ε ΔΔΣΑΑ ζα έρεη ηε
δηαρεηξηζηηθή επζχλε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δχν ππνθαηεγνξηψλ πξνγξακκάησλ
θξνληίδαο.
Σα Κέληξα Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (ΚΗΦΗ)139 είλαη αλνηθηέο
δνκέο εκεξήζηαο θηινμελίαο ειηθησκέλσλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ
απφιπηα θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ηα θξνληίδεη εξγάδεηαη ή αληηκεησπίδεη ζνβαξά
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα πγείαο αδπλαηψληαο λα αληαπνθξηζεί ζηε
θξνληίδα πνπ έρεη αλαιάβεη.

139

ΤΑ Π1γ/ΑΓΠ/νηθ.14963 (ΦΔΚ Β 1397/2001), ΤΑ Γ27/νηθ. 9746/409 (ΦΔΚ Β/914/15.4.13), πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 24.12.15 (άξζξν 5).
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Βαζηθνί ζθνπνί ησλ ΚΖΦΖ είλαη, αθελφο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
ειηθησκέλσλ θαη ε παξακνλή ηνπο ζην νηθείν θπζηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ ε δηαηήξεζε κηαο θπζηνινγηθήο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο
δσήο ησλ κειψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ηα
θξνληίδνπλ. εκεηψλνπκε φηη ηα ΚΖΦΖ είλαη ε κφλε ππεξεζία θξνληίδαο
ειηθησκέλσλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο νπνίαο γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζην ζέκα ηεο
ζπκθηιίσζεο.
Σα ΚΖΦΖ παξέρνπλ λνζειεπηηθή θξνληίδα, θξνληίδα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
πξαθηηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο θαη αηνκηθήο πγηεηλήο, αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε. Γηαζπλδένληαη κε ηα Κ.Α.Π.Ζ.
πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή θαη κε άιιεο παξεκθεξείο θνηλσληθέο
ππεξεζίεο.
ε θάζε ΚΖΦΖ απαζρνινχληαη 5 άηνκα: 1 λνζειεπηήο/-ηξηα, 2 θνηλσληθνί/-έο
θξνληηζηέο/-ηξηεο, 1 άηνκν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη 1 νδεγφο εθφζνλ ππάξρεη
δηαζέζηκν κέζν.
Σα ΚΖΦΖ κπνξνχλ λα ηα ιεηηνπξγνχλ δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ θαη
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.
Σα Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο140 παξέρνπλ ππεξεζίεο
εκεξήζηαο θξνληίδαο ζε άηνκα κε αλαπεξία κε αλψηαην εκεξήζην φξην ηηο 16 ψξεο
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ. Σα Κέληξα απνηεινχλ κηα απφ ηηο ηέζζεξεηο
θαηεγνξίεο ησλ Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο θαη Απνζεξαπείαο ΑκεΑ πνπ ζεζπίζηεθαλ
ην 1993 γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη παξακνλήο ζε άηνκα
κε δηάθνξεο κνξθέο αλαπεξίεο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζπκπεξηιακβάλνπλ
ππεξεζίεο πγείαο θαη λνζειείαο, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ελεκέξσζε θαη
ςπραγσγία.
Σα Κέληξα απηά ιεηηνπξγνχλ απφ θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κεηά απφ ζρεηηθή
άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηνηθήζεσλ.
Σα λνζήιηα θαιχπηνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ επσθεινπκέλσλ κφλν
εθφζνλ ε παξακνλή θαη ε εκεξήζηα θξνληίδα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 8 σξψλ (40
επξψ λνζήιην γηα 8 ψξεο θαη 50 επξψ γηα πάλσ απφ 8 ψξεο).141
Ννκηθή βάζε ξπζκίζεσλ
ζνλ αθνξά ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη», κε ην λφκν 2082/1992
(άξζξα 5-7) παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη‟ νίθνλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε
140
141

N. 2072/92 (άξζξν 10), Π.Γ.395 /1993 (άξζξν 15),ΤΑ Π 4α νηθ.4633 (ΦΔΚ 789/Β/1993).
ΔΟΠΤΤ, Δγθχθιηνο 16821/2013.
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θνηλσληθνχο βνεζνχο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
ή ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο, απφ δεκνηηθνχο θνξείο, ηελ εθθιεζία θαη απφ
άιινπο θνηλσθειείο θνξείο εθφζνλ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή. Με ηελ ΤΑ
Π5Β/ΟΗΚ.4514 (ΦΔΚ 801Β/3.96) εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά πηινηηθφ πξφγξακκα
«Βνήζεηα ζην πίηη» απφ ην δήκν Πεξηζηεξίνπ, ελψ κε ηελ ΤΑ Π4Β 5814 (ΦΔΚ
917Β/17.10.97) θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Βνήζεηα ζην πίηη» ζε εζληθφ επίπεδν (102 δήκνπο) θαη κε εζληθή ρξεκαηνδφηεζε.
Με ηελ ΤΑ Π1Γ/ΟΗΚ.4128/18.10.2000 (ΦΔΚ 1360Β/8.11.2000) επεθηάζεθε ε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ ππεξεζία «Σειεβνήζεηα ζην πίηη». Με ηνλ
λφκν 3146/2003, ζεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
θαη Πξφλνηαο θαη εθφζνλ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, ελψ δηεπξχλνληαη νη
θαηεγνξίεο εμππεξεηνπκέλσλ θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία.
Με ηνλ λφκν 4052/2012 (άξζξν 138) θαζηεξψλεηαη γηα πξψηε θνξά
«Πξφγξακκα θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο πληαμηνχρσλ», πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη
αλάγθεο θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο ζπληαμηνχρσλ ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ
ησλ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Με ηνλ λφκν 4075/2012 (άξζξν 30) ζεζκνζεηείηαη παξνρή πνζνζηνχ 0,2% ησλ
ζπλνιηθψλ εηήζησλ εζφδσλ απφ εηζθνξέο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θχξηαο αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ NAT κε ηζφπνζε κείσζε ησλ θσδηθψλ εμφδσλ ησλ
πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο
θαη ζε ρξήκα.
Με ηνλ λφκν 4199/2013 (άξζξν 127) ζεζκνζεηείηαη (γηα πξψηε θνξά)
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα κε ηίηιν «Καη‟ νίθνλ Κνηλσληθή Φξνληίδα» πνπ
επνπηεχεηαη απφ ηα Τπνπξγεία Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη
Δζσηεξηθψλ θαη ζπληνλίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πξφλνηαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο κε θχξην ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε θαη ηε ζηήξημε ησλ αλαζθάιηζησλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ πνιηηψλ
(ειηθησκέλσλ θαη ΑκεΑ) πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα. ηνλ ίδην λφκν δηεπθξηλίδεηαη
επίζεο φηη ην ηζρχνλ πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» παξέρεη ππεξεζίεο: α) ζε
δηθαηνχρνπο ηνπ «Καη‟ Οίθνλ Φξνληίδα πληαμηνχρσλ» (λ. 4052/2012), νη νπνίνη δελ
εμππεξεηνχληαη απφ άιινπο παξφρνπο θαη β) ζε άιιεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ
πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ειηθησκέλνπο/-εο αλαζθάιηζηνπο/-εο θαη
ΑκεΑ, νηθνλνκηθά αδχλαηνπο πνιίηεο πνπ εληάζζνληαη ζην ππφ ζεζκνζέηεζε
πξφγξακκα «Καη‟ νίθνλ Κνηλσληθή Φξνληίδα».
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Με ηνλ λφκν 4277/2014 (άξζξν 64) παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Βνήζεηα

ζην

πίηη»

κέρξη

ηηο

31.12.2015

θαη

δηαζθαιίδνληαη

νη

πφξνη

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ δηάθνξεο πεγέο κε θχξηα πεγή ηνπο πφξνπο ηεο Δηζθνξάο
Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ πνπ ηεξείηαη ζην Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο
Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ). Πξνβιέπεηαη αθφκα ε αλάιεςε απφ ηελ ΔΔΣΑΑ ηεο φιεο
δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ
απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2016 θαη ε ζχλαςε ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηεο ΔΔΣΑΑ θαη
ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα.
Ζ πξνβιεπφκελε φκσο θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε δελ έρεη αθφκα (Γεθέκβξηνο
2015) εθδνζεί.
Με ηνλ λφκν 4351/2015 (άξζξν 49), παξαηείλεηαη θαη πάιη ε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο κέρξη ηηο 31.12.2016, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
δηαζθαιίδνληαη εζληθνί πφξνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
ζνλ αθνξά ηα ΚΗΦΗ, κε ηελ ΤΑ Π1γ/ΑΓΠ/νηθ.14963 (ΦΔΚ Β 1397/2001)
πξνζδηνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ δεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο

θαη

λνκηθά

πξφζσπα

ηδησηηθνχ

δηθαίνπ.

ηξνπνπνηήζεθε κε κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο σο πξνο

Ζ
ην

απφθαζε

απηή

πξνβιεπφκελν

πξνζσπηθφ, ελψ κε ηελ ΤΑ Γ27/νηθ. 9746/409 (ΦΔΚ Β/914/15.4.13) ε δπλαηφηεηα
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΖΦΖ επεθηείλεηαη θαη ζε θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε
θεξδνζθνπηθνχ θαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Με ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 24.12.2015 (άξζξν 5), ε δηάξθεηα παξνρήο
ππεξεζηψλ ΚΖΦΖ ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ,
παξαηείλνληαη έσο ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ ζηα επηρεηξεζηαθά
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-16 θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 30.6.2016.
ζνλ αθνξά ηα Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο ΑκεΑ, κε
ηνλ λφκν 2072/92 (άξζξν 10) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο θέληξσλ απνζεξαπείαο
θαη απνθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θέληξσλ δηεκέξεπζεο, αηφκσλ κε
αλαπεξία. Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ, εθδίδεηαη ην ΠΓ
395/1993 (άξζξν 15) φπνπ δηεπθξηλίδνληαη 4 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θέληξσλ, κηα
απφ ηηο νπνίεο είλαη ηα Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο αηφκσλ κε
αλαπεξία πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη παξακνλήο. Με ηελ ΤΑ
Π4α νηθ.4633 (ΦΔΚ 789/Β/1993), θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ
Κέληξσλ αλά θαηεγνξία.
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Έθηαζε θάιπςεο πιεζπζκνχ

Με βάζε ζηνηρεία ηεο EETTA, ηνπ θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην πξφγξακκα
«Βνήζεηα ζην πίηη», θαηά ην 2013-14 ιεηηνπξγνχζαλ 864 δνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
εμππεξεηψληαο 71.686 άηνκα, ελψ νη εξγαδφκελνη/-εο αλέξρνληαλ ζηα 3.286 άηνκα.
Σηο δνκέο απηέο ιεηηνπξγνχζαλ 289 θνξείο, θπξίσο θνξείο θαη θνηλσθειείο
επηρεηξήζεηο ησλ δήκσλ. ζνλ αθνξά ηα ΚΖΦΖ, κε βάζε πάιη ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΑΑ
πνπ είλαη ν δηαρεηξηζηήο θνξέαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη
Δξγαζηαθήο Εσήο» ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα ΚΖΦΖ, νη δνκέο απηέο θαηά ην 201314 ήηαλ 76 θαη εμππεξεηνχζαλ 71.686 άηνκα. Οη δνκέο απηέο ιεηηνπξγνχζαλ θπξίσο
απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο.
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ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ» (2014)

Πεξηθέξεηα

Γνκέο

Δμππεξεηνχκελνη/-εο

Αξηζκόο

%

Αξηζκόο

%

Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο

55

6

6 452

9

Αηηηθήο

87

10

5 735

8

Βνξείνπ Αηγαίνπ

36

4

2.867

4

Γπηηθήο Διιάδαο

56

6

6 452

9

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

49

6

3 584

5

Ζπείξνπ

80

9

5 018

7

Θεζζαιίαο

76

9

6 452

9

Ηνλίσλ Νήζσλ

27

3

2 867

4

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

158

19

12 187

17

Κξήηεο

72

8

7 885

11

Ννηίνπ Αηγαίνπ

32

4

2 151

3

Πεινπνλλήζνπ

51

6

5 018

7

ηεξεάο Διιάδαο

85

10

5 018

7

Γεληθό ύλνιν

864

100

71 686

100

Πεγή: EETAA, «Οη Γήκνη ζε αξηζκνχο» θαη ζηνηρεία ππεξεζηψλ

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο ΑκεΑ,
ηα νπνία επίζεο εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα «Δλαξκφληζε Δξγαζηαθήο θαη
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Οηθνγελεηαθήο

Εσήο»,

θαηά

ην

2013-14

ιεηηνπξγνχζαλ

45

δνκέο

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη κηθξνχ αξηζκνχ ινηπψλ παξεκθεξψλ δνκψλ) πνπ
εμππεξεηνχζαλ έλα ζχλνιν 1619 αηφκσλ. Σα Κέληξα απηά ηα ιεηηνπξγνχζαλ θπξίσο
θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ζσκαηεία, ηδξχκαηα, αζηηθέο κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο).
πσο παξαηεξεί θαλείο/θακία απφ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ε γεσγξαθηθή
θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ είλαη άληζε, κε πεξηθέξεηεο νιφθιεξεο λα ζηεξνχληαη
ηέηνησλ ππεξεζηψλ ή λα δηαζέηνπλ έλαλ εμαηξεηηθά κηθξφ αξηζκφ. Αιιά θαη κέζα ζηηο
γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο, ππάξρνπλ δήκνη πνπ έρνπλ παληειή έιιεηςε ηέηνησλ
ππεξεζηψλ ή ηνπιάρηζηνλ θάπνησλ απφ απηέο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη, επεηδή ε θξνληίδα ζηηο ππεξεζίεο απηέο παξέρεηαη ζε
εκεξήζηα βάζε, ε εγγχηεηα ηεο ππεξεζίαο ζηελ θαηνηθία ηνπ/ηεο ρξήζηε/-ηξηαο είλαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ πεξηθέξεηεο πνπ ζε θάζε θαηεγνξία
ππεξεζηψλ παξνπζηάδνπλ κηα ππεξζπγθέληξσζε φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξηθέξεηα
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζρέζε κε ην «Βνήζεηα ζην πίηη», ε πεξηθέξεηα Κξήηεο ζε
ζρέζε κε ηα ΚΖΦΖ θαη ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζε ζρέζε κε ηα Κέληξα Γηεκέξεπζεο
ΑκεΑ.
ΠΙΝΑΚΑ 28

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΧΝ ΣΧΝ
ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΖΛΗΧΜΔΝΧΝ ΔΝΣΑΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΧΖ» (2014)

Πεξηθέξεηα

ΚΖΦΖ

Δμππεξεηνχκελνη/-εο

Αξηζκόο

%

Αξηζκόο

%

Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο

2

3

29

2

Αηηηθήο

9

12

192

12

Βνξείνπ Αηγαίνπ

2

3

40

2

Γπηηθήο Διιάδαο

2

3

45

3

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

14

18

301

18

Ζπείξνπ

9

12

195

12

Θεζζαιίαο

4

5

82

5

Ηνλίσλ Νήζσλ

3

4

70

4

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

7

9

178

11

Κξήηεο

16

21

337

21

Ννηίνπ Αηγαίνπ

5

6

95

6

Πεινπνλλήζνπ

2

3

30

2

115

ηεξεάο Διιάδαο

1

1

25

2

Γεληθό ύλνιν

76

100

1619

100

Πεγή: EETAA (απφζπαζκα πξαθηηθνχ Γ 479): Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ζπγγξαθείο παξνχζαο
κειέηεο

Ζ θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ πξνθαλψο δελ αληηζηνηρεί ζηελ εζληθή
πιεζπζκηαθή θαηαλνκή, φπσο πξνθαλέο είλαη φηη δελ ππήξμε έλαο νξζνινγηθφο
ηξφπνο αλάπηπμήο ηνπο. Δμάιινπ ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο αλάπηπμεο ηνπο
ππνδειψλεη φηη κφλν φπνπ νη θνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επειημία κπνξνχλ
λα αλαπηχμνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο.
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ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΧΝ ΣΧΝ
ΚΔΝΣΡΧΝ ΓΗΖΜΔΡΔΤΖ ΑΜΔΑ ΔΝΣΑΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΧΖ» (2014)

Πεξηθέξεηα

ΚΔΝΣΡΑ
ΓΙΗΜΔΡΔΤΗ

%

Δμππεξεηνύκελνη/
-εο

%

⃰
Αλ. Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο

1

2

30

2

Αηηηθήο

19

43

783

54

Βνξείνπ Αηγαίνπ

1

2

16

1

Γπηηθήο Διιάδαο

5

11

68

5

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

1

2

25

2

Ζπείξνπ

1

2

28

2

Θεζζαιίαο

2

4

35

2

Ηνλίσλ Νήζσλ

1

2

17

1

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

8

19

295

20

Κξήηεο

4

9

111

8

Ννηίνπ Αηγαίνπ

1

2

21

2

Πεινπνλλήζνπ

-

ηεξεάο Διιάδαο

1

2

15

1

Γεληθό ύλνιν

45

100

1444

100

-

* πκπεξηιακβάλεη θαη θάπνηεο παξεκθεξείο δνκέο.
Πεγή: EETAA (απφζπαζκα πξαθηηθνχ Γ 479): Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο ζπγγξαθείο ηεο
παξνχζαο κειέηεο.
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Δθφζνλ νη παξαπάλσ ππεξεζίεο κεξηθψο κφλν θαη αληζνκεξψο θαιχπηνπλ ηηο
αλάγθεο εκεξήζηαο θξνληίδαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, είλαη
θαλεξφ φηη δελ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο. Αλ
ιάβνπκε ππφςε φηη, κε βάζε ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, νη άλσ ησλ 70
ρξφλσλ θάηνηθνη αλέξρνληαη ζε 1,6 εθ142 θαη φηη κε βάζε θάπνηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα
πεξίπνπ ην 1/5 ηνπ πιεζπζκνχ αλεμαξηήησο ειηθίαο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα
πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε θάπνην είδνο αλαπεξίαο,143 ζπκπεξαίλνπκε φηη ν εμαηξεηηθά
κηθξφο αξηζκφο ησλ δνκψλ, ηδηαηηέξσο απηψλ πνπ παξέρνπλ νινήκεξε θξνληίδα,
είλαη αδχλαην λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο.144
Πξέπεη λα ζεκεησζεί βέβαηα φηη πξνγξάκκαηα φπσο ην Βνήζεηα ζην πίηη,
φπνπ νη επηζθέςεηο γίλνληαη πεξηζηαζηαθά θαη είλαη κηθξήο δηάξθεηαο δελ κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ νπζηαζηηθνχο κεραληζκνχο ζπκθηιίσζεο παξφιν πνπ δηεπθνιχλνπλ ζε
έλα βαζκφ ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο, κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο,
πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο ηνπο.145
Να ζεκεησζεί αθφκα φηη ε ηζρπξή θνηλσληθή αληίιεςε φηη ε θξνληίδα ησλ
ειηθησκέλσλ πξέπεη λα αλαιακβάλεηαη απφ άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο
(Eurobarometer 2007: 67), κπνξεί λα έρεη ζε έλα βαζκφ επεξεάζεη ηε δήηεζε θαη λα
έρεη ακβιχλεη θάπσο ηελ πίεζε γηα ζεζκνζέηεζε άιισλ κνξθψλ θξνληίδαο. Δμ
άιινπ, νη άηππνη/-εο νηθνγελεηαθνί θξνληηζηέο/-ηξηεο, νη νπνίνη/-εο θαηά θαλφλα δελ
έρνπλ ηζρπξή ζπιινγηθή θσλή, απνηεινχλ έλα «βνιηθφ αλζξψπηλν πφξν» γηα ηνπο
θπβεξλψληεο (Naiditch M. Etal. 2013: 61).
Πάλησο ε έιιεηςε πξφζθαησλ εξεπλψλ πνπ ζα αλαδείθλπαλ ηε δήηεζε ζε
ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά, καο εκπνδίδεη λα αμηνινγήζνπκε νπζηαζηηθά ηελ έθηαζε ηεο
επίπησζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο
ζηφρνπο πνπ νη ίδηεο νη ππεξεζίεο έρνπλ ζέζεη, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηά
ηνπο λα θαιχςνπλ κε επάξθεηα ην δήηεκα ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζηαθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο ησλ θξνληηζηψλ/-ηξηψλ ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία.
142

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2013) Γειηίν Σχπνπ «Αλαθνίλσζε δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ» ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζχκθσλα µε ηελ Απνγξαθή
Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011.
143
Γειηίν Σχπνπ ηεο ΔΤΔ 3.6.03 πνπ αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηδηθήο έξεπλαο γηα ηα άηνκα
κε πξνβιήκαηα πγείαο ή αλαπεξίαο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002.
144
Δθηηκήζεηο γηα ηελ Διιάδα αλαθέξνπλ φηη κφλν 2-14% ηεο αλάγθεο καθξνρξφληαο θξνληίδαο
θαιχπηεηαη απφ επίζεκεο ππεξεζίεο θξνληίδαο. Οη εθηηκήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή έθζεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο Interlinks (Triantafillou et al 2010:34). Δπίζεο νη έξεπλεο γηα ηε πγεία, ηε γήξαλζε
θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε ζηελ Δπξψπε (SHARE 2007) δείρλνπλ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ ειηθησκέλσλ πνπ
ιακβάλνπλ θξνληίδα, νη 7 ζηνπο 10 ηε ιακβάλνπλ απφ άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ή θηιηθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο (Lyberaki 2008: 23).
145
Τπάξρνπλ αλαθνξέο θαη παξαηεξήζεηο φηη θαη πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ε ζπρλφηεηα θαη
δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ δελ ήηαλ ε πξνβιεπφκελε (Καξακεζίλε 2010), θάηη πνπ ππνζέηνπκε φηη
κάιινλ ρεηξνηέξεςε ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ.

117

ε θάζε πεξίπησζε, ηα ππάξρνληα δεδνκέλα καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα,
φηη ε θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία εμαθνινπζεί λα θαιχπηεηαη ζην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο κε «ηδησηηθέο δπλάκεηο», είηε κέζσ ησλ νηθνγελεηαθψλ
δηθηχσλ κε φηη απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα ηε ζπκθηιίσζε εξγαζηαθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο απηψλ πνπ θξνληίδνπλ, είηε κέζσ ηδησηηθά ακεηβφκελσλ θαη‟
νίθνλ θξνληηζηψλ είηε κέζσ θιεηζηνχ ηχπνπ ηδξπκάησλ.146 κσο ε απμαλφκελε
νηθνλνκηθή αδπλακία ησλ νηθνγελεηψλ, σο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο, ζέηεη ζνβαξέο
πηέζεηο ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηδηαηηέξσο ζηηο γπλαίθεο σο πξνο ηελ αλάιεςε απηήο ηεο
επζχλεο. Δλδηαθέξνλ ζα είρε λα δηαπηζησζνχλ κέζσ ηεο έξεπλαο ζε πνην βαζκφ ε
θξίζε επεξέαζε ηε δπλαηφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ λα αγνξάδνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο,
ηη ζηξαηεγηθέο αλέπηπμαλ νη νηθνγέλεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο
θξνληίδαο ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ ηνπο θαη θαηά πφζν ε αλεξγία δηεπθφιπλε (απφ
πιεπξάο δηαζέζηκνπ ρξφλνπ) ή δπζθφιεςε (απφ πιεπξάο δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο)
ηε θξνληίδα ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ.
Μηα ελδηαθέξνπζα επίπησζε ηεο θξίζεο θαηαγξάθεηαη απφ δεκνζηνγξαθηθέο
πεγέο θαη αθνξά ηελ επηζηξνθή ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Αλαθέξεηαη
ινηπφλ φηη νη νηθνγέλεηεο, ηδηαηηέξσο απηέο κε άλεξγα κέιε, πξνθεηκέλνπ λα
επηβηψζνπλ, θξίλνπλ ζθφπηκν λα αμηνπνηνχλ ην εηζφδεκα ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηηο
αλάγθεο φιεο ηεο νηθνγέλεηαο αλαιακβάλνληαο νη ίδηεο ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ
κειψλ.147 Καη πάιη δελ γλσξίδνπκε ηη επίπησζε έρεη απηή ε εμέιημε ζηελ έληαμε ησλ
αλέξγσλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ζηε ζπκθηιίσζε νηθνγελεηαθψλ θαη
εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ γηα φζεο εξγάδνληαη.
Πνηφηεηα ππεξεζηψλ
Αλακθηζβήηεηα

ππάξρνπλ

δεηήκαηα

φζνλ

αθνξά

ηελ

πνηφηεηα

ησλ

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη απηά ζπλδένληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ: H κε εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ,
νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ησλ απνιαβψλ ηνπο ιφγσ ηεο κε ζπλερνχο ξνήο
ησλ πφξσλ θαη νη επηζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο νδεγνχλ ζε δηαξξνέο έκπεηξνπ
146

ε παλειιήληα έξεπλα πνπ δηεμήρζε πξηλ δέθα πεξίπνπ ρξφληα ηα άηνκα πνπ θξφληηδαλ
εμαξηεκέλα κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο δήισζαλ φηη έπξεπε λα κεηψζνπλ ηηο ψξεο
πνπ εξγάδνληαλ, λα ζηακαηήζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο, λα εγθαηαιείςνπλ πιήξσο ηελ εξγαζία ηνπο ή λα
κελ αλαδεηνχλ εξγαζία ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ παξνρήο θξνληίδαο: 12,6% ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ φηη
απηή ε θαηάζηαζε ηα εκπφδηδε λα ζπλερίζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο ή ηηο ζπνπδέο ηνπο, 12,2% πίζηεπαλ φηη
κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ κφλν πεξηζηαζηαθά θαη 19,2% δήισζαλ φηη έπξεπε λα κεηψζνπλ ηηο ψξεο
πνπ εξγάδνληαλ γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο θξνληίδαο ησλ αηφκσλ πνπ θξφληηδαλ
(Σξηαληαθχιινπ θαη ά. 2006: 34).
147
Δθηηκάηαη απφ ππεπζχλνπο ηδξπκάησλ φηη πεξίπνπ 20% ησλ θηινμελνπκέλσλ ζε ηδξχκαηα
ειηθησκέλσλ έρνπλ επηζηξέςεη γη‟ απηφ ην ιφγν ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο
http://www.ekathimerini.com/154505/article/ekathimerini/community/care-homes-see-mass-exodus.
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πξνζσπηθνχ θαη εκπνδίδνπλ ηε ζηαζεξή, ρσξίο δηαθνπέο θαη επαξθή ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ κεραληζκνί επαξθνχο παξαθνινχζεζεο θαη
αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ, φπσο απνπζηάδνπλ θαη ηα θνηλά
πξφηππα πνηφηεηαο ή θνηλά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ππνζηήξημεο. Θα
πξνζζέηακε αθφκα ηελ έιιεηςε πξνγξακκάησλ ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη επθαηξηψλ αληαιιαγήο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ θαζψο θαη ηελ
απνπζία Οδεγψλ δενληνινγίαο θαη θαιήο πξαθηηθήο. ια απηά επεξεάδνπλ ηελ
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νπζηαζηηθνί
κεραληζκνί ζπκθηιίσζεο απνηξέπνληαο ηε ζηξνθή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θξνληίδαο
γηα εμεχξεζε ιχζεο (π.ρ. ακεηβφκελνο θξνληηζηήο ζην ζπίηη), φπνπ βέβαηα απηφ είλαη
νηθνλνκηθά εθηθηφ γηα ηηο νηθνγέλεηεο. κσο ζηνλ εθηεηακέλν θαη κε ζεζκνζεηεκέλν
απηφλ ηνκέα θξνληίδαο δελ ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο δηαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο, γηαηί απνπζηάδνπλ παληειψο θάπνηνη θαλφλεο σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο
ιεηηνπξγίαο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν.
Εεηήκαηα εθαξκνγήο
εκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηδηαηηέξσο ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» εκθαλίδνληαη ζρεδφλ θάζε ρξφλν γηα ιφγνπο
ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχ.
ζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε, ε απνπζία κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ζηαζεξψλ
πεγψλ

ρξεκαηνδφηεζεο

θαη

νη

πεξηνξηζκέλεο

δπλαηφηεηεο

ηνπ

θξαηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ δελ δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαζεξή ξνή ησλ πφξσλ, κε ζπλέπεηα λα
παξνπζηάδνληαη θελά ζηε ρξεκαηνδφηεζε, λα θαζπζηεξεί ε θαηαβνιή ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα λα ηίζεληαη θαηά
δηαζηήκαηα ζε θίλδπλν. εκαληηθή ζπκβνιή πάλησο ζηε δηαζθάιηζε κηαο ζηαζεξήο
πεγήο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ε ζεζκνζέηεζε ηεο
εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ θαη ηεο παξνρήο

πνζνζηνχ 0,2% ησλ

ζπλνιηθψλ εηήζησλ εζφδσλ απφ εηζθνξέο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θχξηαο αζθάιηζεο.
ζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ, ε αδπλακία έληαμεο ηνπ ζε κφληκεο ζέζεηο
εξγαζίαο απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ απξφζθνπηε θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Γηα 13 ζπλερή ρξφληα νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ
εξγαδνκέλσλ αλαλεψλνληαη ζε εηήζηα βάζε, ελψ απνηειεί πάγην αίηεκα ε κεηαηξνπή
ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ (http://voithiastospiti.blogspot.gr/).
Σίζεηαη αθφκα σο πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο λα ππάξμεη εθ
κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο ξχζκηζε ηέηνηα πνπ λα πξνβιέπεη ηε δηαζχλδεζε θαη ηνλ
119

ζπληνληζκφ φισλ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ –θαη ηνπ «Βνήζεηα ζην πίηη»– θαη ηελ
ππαγσγή ηνπο ζε δηεπζχλζεηο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηά ηφπνπο δήκνπο,
ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ κφληκεο δνκέο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ
(http://www.kedke.gr/wp-content/uploads/2015/05/Synantisi_040515.pdf).
ηαζεξή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο γηα πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηαζεξή
δνπιεηά απνηεινχλ επίζεο αίηεκα ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
(http://www.kedke.gr/wp-content/uploads/2015/05/Synantisi_040515.pdf).

Ζ δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο
Ζ δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο ζηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο
δσήο ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία αθνξά
θπξίσο ηνπο/ηηο θξνληηζηέο/-ηξηεο είηε απηνί/-έο πξνέξρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ είηε είλαη ακεηβφκελνη/-εο θαη‟ νίθνλ θξνληηζηέο/-ηξηεο.
Ζ θξνληίδα θαηά ηελ θξαηνχζα θπξίαξρε αληίιεςε ηαπηίδεηαη κε ηηο γπλαίθεο. Ζ
απφθαζε γηα ην εάλ ε θξνληίδα γηα ηνπο/ηηο ειηθησκέλνπο/-εο θαη ηα άηνκα κε
αλαπεξία παξακείλεη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή φρη θαη εάλ νη γπλαίθεο εξγαζηνχλ,
αλαδεηψληαο παξάιιεια δηάθνξεο ιχζεηο θξνληίδαο γηα ηα εμαξηεκέλα κέιε ηνπο, ή
δελ εξγαζηνχλ, ζα εμαξηεζεί απφ ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο (π.ρ. δεζκνί κε ην άηνκν
πνπ ρξεηάδεηαη θξνληίδα, έιιεηςε εκπηζηνζχλεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο
ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο), εζηθνχο ιφγνπο (π.ρ. αλακελφκελεο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο
σο πξνο ηελ θξνληίδα), πξνζσπηθνχο ιφγνπο (π.ρ. επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο,
ζηάζεηο δσήο), αιιά θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο (ην θφζηνο θξνληίδαο ζε ζχγθξηζε κε
ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο απφ ηελ εξγαζία).
ζνλ αθνξά απηνχο/-έο πνπ θξνληίδνπλ άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο
πεξηβάιινληνο θαη παξάιιεια εξγάδνληαη, κηα ζρεηηθά πξφζθαηε επξσπατθή έξεπλα
παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ αθηεξψλνπλ
αληίζηνηρα εξγαδφκελνη άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηε ρψξα καο γηα ηε θξνληίδα
ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία, κε ηηο γπλαίθεο λα αθηεξψλνπλ θαηά κέζν φξν
16 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ηνπο άλδξεο 10 (Eurofound 2012: 60). Σα ζηνηρεία απηά
θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα ζηηο πςειφηεξεο βαζκίδεο αληζφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ
καδί κε ηε ινβαθία θαη ηηο Βαιηηθέο ρψξεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη απηή ε θαηάζηαζε
δελ κπνξεί παξά λα έρεη επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ
θξνληηζηξηψλ αιιά θαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε θαη εμέιημε.
ε παιαηφηεξε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα καο, ην 80,9% απηψλ
πνπ θξφληηδαλ ειηθησκέλα άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο ήηαλ
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γπλαίθεο, αθηεξψλνληαο θαηά κέζν φξν 51 ψξεο εβδνκαδηαίσο γηα ηε θξνληίδα ηνπο
(Σξηαληαθχιινπ θαη ά. 2006: 31 θαη 37). Οη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ήηαλ
κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηελ πξψηε κειέηε απφ ηελ ΔΔΣΑΑ
(ΔΔΣΑΑ, 2006). Ζ αμηνιφγεζε ηνπο βαζίζηεθε ζε κηα έξεπλα κεηαμχ 881 γπλαηθψλ
θξνληηζηξηψλ πνπ ήηαλ έκκεζεο απνδέθηξηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ
απηέο ηηο κνλάδεο ζε ζπδχγνπο, γνλείο ή ζπγγελείο ηνπο. Ζ κειέηε έδεημε φηη ην 30,6%
ησλ γπλαηθψλ απηψλ ήηαλ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ θαη έηζη αδηαθνξνχλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ κφλν ην 26,7% είρε θάλεη ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ γηα λα απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληα θξνληίδαο πνπ ηνπο
απέηξεςε απφ ην λα είλαη δηαζέζηκεο γηα εξγαζία ή γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο
(Karamessini 2010: 19).
Σα πξνγξάκκαηα Βνήζεηα ζην πίηη θαη ηα Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο
(ΚΑΠΖ) ήηαλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ αμηνινγήζεθαλ απφ
ηε δεχηεξε κειέηε (Data RC, 2006). Ζ αμηνιφγεζή ηνπο βαζίζηεθε ζε κηα έξεπλα
κεηαμχ 271 αλεπίζεκσλ θξνληηζηξηψλ θαη έκκεζσλ δηθαηνχρσλ ησλ ελ ιφγσ
επίζεκσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. Ζ κειέηε δηαπίζησζε φηη έλα
κηθξφ πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ θξνληηζηξηψλ βξηζθφηαλ ζηελ απαζρφιεζε αθφηνπ ην
ειηθησκέλν άηνκν ρξεζηκνπνίεζε ην πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη ή ηα Κέληξα
Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ
αλέξγσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ, ελψ ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξψλ παξέκεηλε
ζηαζεξφ. Πξνθχπηεη φηη νη ππεξεζίεο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ
ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ απαζρφιεζε (Karamessini
2010: 19).
εκαληηθή ζπκβνιή ζηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία θαη σο
εθ ηνχηνπ θαη ηελ έληαμε ησλ ειιελίδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ
‟90 θαη κεηά, δηαδξακάηηζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα δηαδξακαηίδνπλ νη κεηαλάζηξηεο
πνπ παξέρνπλ θαη‟ νίθνλ θξνληίδα. Καηά ηελ Α. Λπκπεξάθε νη κεηαλάζηξηεο
ιεηηνχξγεζαλ σο «ν απφ κεραλήο ζεφο», πνπ κε ηηο ζρεηηθά ρακειέο ακνηβέο θαη ηελ
επειημία ηεο απαζρφιεζεο ηνπο απειεπζέξσζαλ ην ληφπην γπλαηθείν δπλακηθφ απφ
ηηο ππνρξεψζεηο θξνληίδαο θαη ηνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηεί (Lymberaki
2008). Δμ άιινπ, απηφ ην κνληέιν θξνληίδαο παξέκεηλε «θηιηθφ» πξνο ηνλ
ειηθησκέλν αθνχ ηνπ επέηξεπε λα παξακείλεη ζηνλ θπζηθφ ηνπ ρψξν, ηθαλνπνηνχζε
ηελ θνηλσληθή αληίιεςε πνπ ζεσξνχζε αξλεηηθή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε ίδξπκα θαη
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζαλ κηα άκεζα ειεγρφκελε επέθηαζε ηεο θξνληίδαο πνπ
ελαιιαθηηθά ζα παξείρε ε νηθνγέλεηα. Αθφκα, ε ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο ηνπνζέηεζεο
ζε ίδξπκα δελ παξείρε ερέγγπα πνηφηεηαο θαη ήηαλ αθξηβφηεξε (Καξακεζίλε 2010:
21). Δθηηκήζεηο πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 2000, πξνζδηφξηδαλ φηη πεξίπνπ 15-20%
121

ησλ αζηηθψλ λνηθνθπξηψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ππεξεζίεο κεηαλαζηψλ/ηξηψλ γηα ην
λνηθνθπξηφ ηνπο (Lymberaki 2008: 29-30).
κσο απηή ε ζπλήζσο κε δεισκέλε εξγαζία δεκηνχξγεζε παξάιιεια έλα
άηππν, γπλαηθνθξαηνχκελν θαη κε ζεζκνζεηεκέλν θαη ειεγρφκελν ηνκέα θξνληίδαο,
πνπ επηβεβαίσλε ηελ αληίιεςε φηη ε θξνληίδα έρεη γπλαηθείν πξφζσπν θαη φηη
απνηειεί κηα ηδησηηθή ππφζεζε. Παξακέλεη αλνηθηφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην πψο ν
ηνκέαο απηφο ιεηηνχξγεζε κεηά ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
ρφιηα

Οη ππεξεζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα θξνληίδαο ειηθησκέλσλ έρνπλ έλαλ
εζεινληηθφ ραξαθηήξα, απφ ηελ άπνςε φηη παξέρνληαη κφλνλ εθφζνλ νη δήκνη θαη νη
ηδησηηθνί θνξείο ζειήζνπλ λα ηα αλαπηχμνπλ θαη εθφζνλ δηαζθαιίζνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γελ απνηεινχλ δειαδή νχηε ππνρξέσζε ηνπ
θξάηνπο νχηε δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ.
Σν ζχζηεκα ηεο επίζεκεο θξνληίδαο,

φιν θαη πεξηζζφηεξν,

γίλεηαη

πινπξαιηζηηθφ επηηξέπνληαο ζε θνξείο ηφζν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα φζν θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα λα ιεηηνπξγήζνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο, ελψ ην θξάηνο φιν θαη
πεξηζζφηεξν δηαηεξεί έλαλ ξφινπ ξπζκηζηή θαη επφπηε κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζπλάπηεη κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο, ηεο έθδνζεο άδεηαο
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ
ιεηηνπξγίαο απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο.
Απηέο νη ζηξαηεγηθέο φκσο δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θαζνιηθή θαη
ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο είλαη άληζα θαηαλεκεκέλεο, κε
δπζθνιία ζηελ πξφζβαζε θαη δηαθνξεηηθή πνηφηεηα. Αθφκα, ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο
ππάξρνπλ εηζνδεκαηηθά θαη άιια θξηηήξηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
δηθαηνχρσλ.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζε έλα κηθηφ ζχζηεκα πεγψλ πνπ
πεξηιακβάλεη πφξνπο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο (θεληξηθήο θαη
ηνπηθήο δηνίθεζεο), πφξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο.
Ηδηαηηέξσο ε ιεηηνπξγία ησλ ΚΖΦΖ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνπο θνηλνηηθνχο πφξνπο, ελψ
ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» ζε εζληθνχο πφξνπο. Οη εζληθνί
πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο φκσο παξακέλνπλ αζηαζείο θαη επεξεάδνληαη θαζνξηζηηθά
απφ ην αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Τπάξρεη έληνλνο θφβνο φηη ε ζηελφηεηα ησλ
εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ζα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε
απζηεξηνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο, πεξηνξίδνληαο πεξαηηέξσ ηνλ αξηζκφ ησλ
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δηθαηνχρσλ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα πνιχ επηιεθηηθφ (θαη άδηθν) ζχζηεκα
θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ αθήλεη πνιινχο εθηφο πεδίνπ εμππεξέηεζεο.
πκπεξαζκαηηθά, παξά ηε ζρεηηθή αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ, ηα θελά
θξνληίδαο παξακέλνπλ εμαηξεηηθά κεγάια, ε παξνρή θξνληίδαο πεξηζηαζηαθή θαη ε
πνηφηεηα πξνβιεκαηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, ε νηθνγέλεηα εμαθνινπζεί λα θέξεη ην
κεγαιχηεξν βάξνο θαη νη εξγαδφκελνη (θπξίσο νη γπλαίθεο) λα αλαδεηνχλ ηδησηηθέο
ιχζεηο, ζπρλά πέξα απφ

ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ή λα ζεθψλνπλ

δπζβάζηαθηα βάξε θξνληίδαο ή λα απνθαζίδνπλ λα πεξηνξίζνπλ ή θαη λα
ζηακαηήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Γειαδή, ε ζπκβνιή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζηελ
απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ δελ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή.

2.2.6 Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζε επίπεδν επηρείξεζεο
Δηζαγσγή

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη επηρεηξήζεηο δελ δηακνξθψλνπλ ην γεληθφηεξν πιαίζην
πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηε ζπκθηιίσζε. Δκκέζσο βέβαηα, κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ ηνπο
νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο
πνιηηηθέο ζην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο, ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ γνληθψλ
αδεηψλ θαη άιισλ αδεηψλ θξνληίδαο.
Οη επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφδνπλ ηελ εζληθή λνκνζεζία,
φκσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηνπο/ηηο δηθνχο/-εο ηνπο εξγαδνκέλνπο/-εο λα
πινπνηνχλ πξφζζεηα κέηξα ζπκθηιίσζεο.
Δίλαη γεγνλφο φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαπηχρζεθε δηεζλψο κηα δηαθνξεηηθή
θηινζνθία ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ φηη έλα ζεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
σθειεί ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο
(business case). Γηα ηα κέηξα ζπκθηιίσζεο, απηή ε θηινζνθία ππνζηεξίδεη φηη ην
θφζηνο ησλ πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο γηα ηελ επηρείξεζε εμηζνξξνπείηαη, αθελφο, απφ
ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο παξαίηεζεο έκπεηξνπ
πξνζσπηθνχ γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε έρεη ελδερνκέλσο επελδχζεη ζε εθπαίδεπζε
θαη, αθεηέξνπ, απφ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ
ηθαλνπνίεζε θαη αθνζίσζε ζηελ εξγαζία (Faganand Norman 2013: 80).
Παξάιιεια, κηα άιιε θηινζνθία αλαπηχρζεθε πνπ πξέζβεπε φηη ζα ήηαλ
επηζπκεηφ θαη ζπκθέξνλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα επηδείμνπλ έλα θνηλσληθφ πξφζσπν,
πξνσζψληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ηε βηψζηκε
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αλάπηπμε. Οη επηρεηξήζεηο δελ πξέπεη λα είλαη αδηάθνξεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ
θνηλσλία, αληίζεηα πξέπεη θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ

θαη

ζηελ

πξνψζεζε

ζθνπψλ

θνηλσληθνχ

ραξαθηήξα

(http://www.csreurope.org).
Σέινο, νη ίζεο επθαηξίεο ζηελ απαζρφιεζε, εδψ θαη θάπνηεο δεθαεηίεο,
απνηεινχλ θπξίαξρν ζηφρν ζηηο πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχληαη ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ θαη
εζληθψλ θξαηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ. Ο θνηλσληθφο δηάινγνο έρεη αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθή
αμία γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη
ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζα απφ ηηο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ έρνπλ πξνσζεζεί κε νπζηαζηηθφ ηξφπν
ηα ζέκαηα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. ιν θαη
πεξηζζφηεξν ε ηζφηεηα ησλ θχισλ δελ ζεσξείηαη κφλν «σο ζηφρνο πνιηηηθήο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε αιιά θαη σο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο, άξα
ππφζεζε πνπ αθνξά θαη ηηο επηρεηξήζεηο» (Καξακεζίλε 2008: 307).
ηελ Διιάδα εκθαλήο ππήξμε ν αληίθηππνο ησλ δηεζλψλ απηψλ ηάζεσλ. Ο
χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ) έρεη ζέζεη σο ζθνπνχο, πέξα απφ
ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ, ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο
επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ θαιή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ ηζφηεηα ζηελ
απαζρφιεζε. ην Υάξηε Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ ΔΒ, ηνλίδεηαη φηη νη
επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ππεξεηνχλ ηα ίζα δηθαηψκαηα θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο
θαη φηη πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη ηδησηηθήο δσήο. Ο ΔΒ
δηαηεξεί επίζεο ηκήκα θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε βαζηθά ζεκαηηθά πεδία ηελ ηζφηεηα θαη
ηε ζπκθηιίσζε. Πην πξφζθαηα, ηφζν ν ΔΒ φζν θαη άιινη ζχλδεζκνη εξγνδνηψλ
φπσο ε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ θαη Δκπφξσλ Διιάδαο
(ΓΔΒΔΔ) θαη ε Δζληθή πλνκνζπνλδία Δκπφξσλ Διιάδαο (ΔΔΔ), κέζσ
θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ
(Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013») αλέπηπμαλ
δνκέο ηζφηεηαο θαη δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο, αλ θαη ην ηέινο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ην 2015 ζήκαλε θαη ην ηέινο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ, φπσο
ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο.148
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηε δεθαεηία ηνπ 2000 κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο θαη
ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε», πξαγκαηνπνηήζεθε πξφγξακκα
«Θεηηθέο Γξάζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ ζηηο Μηθξνκεζαίεο θαη Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο» κε ζηφρν ηελ
παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ηζφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.
Δηδηθφηεξα ζην έξγν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν θχθινπο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 14
εθαηνκκπξίσλ επξψ, ζπκκεηείραλ 138 επηρεηξήζεηο, ελψ σθειήζεθαλ ζπλνιηθά 18.122 γπλαίθεο (Γειηίν
Σχπνπ ΓΓΗΦ, 20.11.2008).
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Αθφκα ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο PROGRESS, θαηά ην 2014-15 ν
ΔΒ θαη ην ΗΜΔ-ΓΒΔΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ
Φχισλ, πξαγκαηνπνίεζαλ έλα έξγν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εγεηηθψλ πξνζφλησλ ησλ
γπλαηθψλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ νκαδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξηψλ
(coaching).149
ε επίπεδν νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ, ε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ
Διιάδαο (ΓΔΔ), ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία Γπλαηθψλ, ελψ πξφζθαηα κέζσ ηνπ
πξναλαθεξζέληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, αλέπηπμε 13 δνκέο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ηφζν ζε θεληξηθφ επίπεδν φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη θιαδηθφ επίπεδν. Ζ
ΓΔΔ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηδηαηηέξσο ησλ γνληθψλ αδεηψλ
κέζσ ησλ εζληθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
Μηα ελδηαθέξνπζα πξσηνβνπιία έιαβε ρψξα ην 2014-15, κε θνηλέο δξάζεηο
εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, κε ηηο νπνίεο επηδηψρζεθε «λα αλαδεηρζεί ε αμία ηνπ
θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο ζηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ, ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζηελ πνιπθπιεηηθή θαη αιιεινεμαξηψκελε
ζχγρξνλε θνηλσλία θαη (νη νπνίεο) ζεκαηνδνηνχλ ηελ αλάγθε νηθνδφκεζεο
θνπιηνχξαο ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηε ζεκαζία έγθαηξεο θαη
απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο ησλ θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο ζηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο».150 Καηά ηελ άπνςε καο, ε πξσηνβνπιία απηή απνηειεί κηα κηθξή
λεζίδα θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, κέζα ζε έλα γεληθφ πιαίζην «θαηάξγεζεο» ηνπ
ηειεπηαίνπ, κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηελ
εμαηνκίθεπζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ απνζάζξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε έλα πεξηβάιινλ πςειήο αλεξγίαο, ρακειψλ κηζζψλ θαη εξγαζηαθήο
επηζθάιεηαο. ε απηφ ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ, ν αληίθηππνο ζηελ πξάμε ηέηνησλ
πξσηνβνπιηψλ αλακέλεηαη αζήκαληνο.
Παιαηφηεξε θαη πεξηζζφηεξα ππνζρφκελε εμέιημε ζην πξν ηεο θξίζεο
νηθνλνκηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ππήξμε ε ίδξπζε ην 2000 ηνπ Διιεληθνχ
Γηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ
επξσπατθνχ δηθηχνπ πνπ είρε ηδξπζεί ην 1995, κε κέιε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη
ζπιινγηθά φξγαλα επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Γίθηπν. ηελ
ηδξπηηθή ηνπ πξάμε, θπξίαξρνη ζηφρνη ήηαλ «ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπζηξάηεπζε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ησλ επηκέξνπο θνηλσληθψλ νκάδσλ πξνο
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Γειηίν ηχπνπ ΔΒ 5.12.14.
Κνηλφ Γειηίν Σχπνπ Δξγνδνηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ΓΔΔ, 2.3.15. Οη δξάζεηο απηέο αλαπηχρζεθαλ
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
απαγνξεπκέλσλ απφ ην λφκν δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» θαη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ ρεδίνπ
Κνηλψλ Γξάζεσλ ησλ Δζληθψλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο
«Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο
ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν», έξγνπ πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ Άλζξσπν».
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ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηε ρψξα, θαζψο θαη ε
ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ, ν ζπληνληζκφο θαη ε δηάζεζή ηνπο πξνο έλα θνηλφ ζθνπφ:
ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε» (http://csrhellas.eu).
Αλάκεζα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ Γηθηχνπ είλαη θαη ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ζηελ
απαζρφιεζε πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο πνπ ππέγξαςε ην
Γίθηπν ην 2006 θαη μαλά, αλαλεσκέλν, ην 2011 κε ηε Γεληθή Γξακκαηέα Ηζφηεηαο ησλ
Φχισλ. Βάζεη ηνπ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο, ην Γίθηπν πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο
επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο.
πξνψζεζε

πνιηηηθψλ

ελαξκφληζεο

Ηδηαηηέξσο ζεκεηψλεηαη ε

επαγγεικαηηθψλ

θαη

νηθνγελεηαθψλ

ππνρξεψζεσλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ γπλαηθψλ θαη ε
ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο ηφζν απφ ηνλ παηέξα φζν θαη
απφ ηε κεηέξα εξγαδφκελε. ρεηηθέο δξάζεηο είλαη ε νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ε
Γήισζε γηα ην Γηθαίσκα ζηε Γηαθνξά πνπ ππνγξάθνπλ νη επηρεηξήζεηο, φπνπ γίλεηαη
ζαθήο αλαθνξά ζηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη ε
παξαγσγή θαη δηάδνζε εξγαιείνπ απηναμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηα
ζέκαηα ηζφηεηαο.151
Σν 2006, ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ππνγξάθεη έλα επηπιένλ πξσηφθνιιν
ζπλεξγαζίαο κε ην αλσηέξσ Γίθηπν θαη ηηο κεγαιχηεξεο εζληθέο εξγνδνηηθέο
νξγαλψζεηο (ΔΒ, ΓΔΒΔΔ, ΔΔ θαη ΔΒΔΑ), κε ζθνπφ απηέο λα εμεηάζνπλ ηελ
εθαξκνγή λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ζηφρν αθελφο ηελ ελαξκφληζε
ηεο

νηθνγελεηαθήο

θαη

εξγαζηαθήο

δσήο,

αθεηέξνπ,

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ, κέζσ ηεο
δηεπθφιπλζεο

ηεο

ζπκκεηνρήο

ηνπο

ζε

πξνγξάκκαηα

δηα

βίνπ

κάζεζεο

(http://www.isotita.gr/index.php/docs/c72/).
Μηα άιιε αμηνπξφζεθηε εμέιημε ήηαλ ε δεκηνπξγία ην 2004 ηνπ Great Place to
Work Hellas, πνπ απνηειεί παξάξηεκα ηνπ Great Place to Work Institute. Σν
Ηλζηηηνχην απηφ, ην νπνίν ηδξχζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, απνηειεί κηα ηδησηηθή
πξσηνβνπιία πνπ πξεζβεχεη φηη «ην θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθνχ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο δελ είλαη κηα ζπληαγή πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά
παξνρψλ, πξνγξακκάησλ θαη πξαθηηθψλ πξνο ηνπο/ηηο εξγαδνκέλνπο/-εο, αιιά ε
νηθνδφκεζε ζρέζεσλ πςειήο πνηφηεηαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζρέζεσλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη

απφ

εκπηζηνζχλε,

ππεξεθάλεηα

(http://www.greatplacetowork.gr/about-us/our-history).

θαη
Μέζσ

ζπληξνθηθφηεηα»
ησλ

εηήζησλ

βξαβεχζεσλ ησλ θαιχηεξσλ ρψξσλ εξγαζίαο, ην Ηλζηηηνχην θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ
ελζαξξχλνπλ ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη φξσλ εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο.
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Ίζσο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηξέρνλ Γ ηνπ Γηθηχνπ απνηειείηαη απφ πέληε γπλαίθεο θαη δχν
άλδξεο.
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Σν εξψηεκα βέβαηα είλαη ζε ηη πνζνζηφ θαη ζε πνηνλ βαζκφ νη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο είραλ απνδερζεί θαη πηνζεηήζεη απηέο ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία,
αληηκεησπίδνληαο ηα κέηξα ζπκθηιίσζεο σο κέηξα επέλδπζεο ζηνλ αλζξψπηλν
δπλακηθφ θαη φρη σο θφζηνο θαη βάξνο αθφκα θαη πξηλ απφ ηελ ηξέρνπζα βαζηά θαη
παξαηεηακέλε θξίζε, πνπ άιιαμε εληειψο ην νηθνλνκηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
Σν Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε έρεη πεξίπνπ 120 κέιε (θπξίσο
κεγάιεο επηρεηξήζεηο) θαη δελ είλαη ζίγνπξν πφζεο απφ απηέο ήδε πξηλ ηελ θξίζε
ελζηεξλίδνληαλ πξάγκαηη απηέο ηηο αξρέο θαη πηνζεηνχζαλ ζηελ πξάμε πξαθηηθέο γηα
ηελ πξνψζεζε ηνπο, ελψ πνιχ ζπρλά νη ιίζηεο ησλ βξαβεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ σο
θαιχηεξσλ ρψξσλ εξγαζίαο δελ δηέθεξαλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Δπίζεο, ήδε απφ ηα
ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θξίζεο είρε ηεζεί ην εξψηεκα ηη γίλεηαη κε φιεο ηηο
ππφινηπεο επηρεηξήζεηο (θπξίσο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο) πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ
ζε ηέηνηα δίθηπα θαη έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο λα δπκσζνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο
ηνπ κάλαηδκελη, ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ; Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο, ηα νθηψ πξνεγνχκελα ρξφληα παξαηεηακέλεο
θξίζεο πνπ βίσζε θαη βηψλεη ε ρψξα, νη εξγαδφκελνη/-εο, νη άλεξγνη/-εο θαη νη
επηρεηξήζεηο ηεο, έρνπλ νδεγήζεη ηηο ηειεπηαίεο ζε κεγάιεο εμνηθνλνκήζεηο θφζηνπο,
κεηψζεηο πξνζσπηθνχ θαη επελδπηηθή ζηαζηκφηεηα. πλεπψο, έρνπλ αθπξψζεη
πιήξσο ζηελ πξάμε ηελ φπνηα ινγηθή ηνπ αλακελφκελνπ νθέινπο κηαο επέλδπζεο
ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ – ηδηαίηεξα ην γπλαηθείν – κέζσ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο ππήξρε
πξν ηεο θξίζεο. Σν θχξην ινηπφλ εξψηεκα ζήκεξα δελ είλαη πνηα επηπιένλ κέηξα
ζπκθηιίσζεο δηαηήξεζαλ νη φπνηεο επηρεηξήζεηο εθάξκνδαλ ηέηνηα κέηξα πξηλ ηελ
θξίζε, αιιά ζε πνην βαζκφ εθαξκφδνπλ ή, αληίζεηα, θαηαζηξαηεγνχλ ηα λνκνζεηηθά
θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηδίσο ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ
θαη κεηέξσλ.
O ξφινο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα ζέκαηα ζπκθηιίσζεο: Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ
επξσπατθή εκπεηξία

Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ νπζηαζηηθφ παξάγνληα ζηε ζπκθηιίσζε ηεο
εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, γηαηί δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ ην νπνίν
κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκθηιίσζε ή λα ηελ απνζαξξχλεη θαη λα ηε δπζθνιέςεη.
Αθφκα, απηφ ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνδέρεηαη ηε ζπκθηιίσζε σο πξνο ηηο
γπλαίθεο αιιά λα απνζαξξχλεη άκεζα ή έκκεζα ηνπο άλδξεο εξγαδφκελνπο απφ ηε
ρξήζε δηάθνξσλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο.
Δίλαη γεγνλφο φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα,
επεξεαζκέλεο απφ ηηο ηάζεηο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, αλέπηπμαλ, πέξαλ απφ ηηο
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εζληθέο πνιηηηθέο, κηα πιεζψξα θηιηθψλ πξνο ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο κέηξσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο, ή βειηίσζαλ πεξαηηέξσ ηηο πξνβιέςεηο
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (π.ρ. επειημία ζηνλ ρξφλν πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο,
ηξάπεδεο ρξφλνπ φπνπ απνζεθεχεηαη επηπιένλ ρξφλνο εξγαζίαο γηα λα εηζπξαρζεί
ζε ρξφλν απνπζίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θνηλή επζχλε πάλσ
ζε κηα ζέζε εξγαζίαο – jobsharing, εξγαζία απφ ην ζπίηη).152 Οη ξπζκίζεηο απηέο,
ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε ζηελ ελφηεηα 2.2, αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηαπηφρξνλα
εληζρχνπλ κηα αιιαγή ζηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα (Plantenga and Remery, 2010).
Οη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ζε επίπεδν επηρείξεζεο θαη ε επηρεηξεζηαθή
θνπιηνχξα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο.
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, αιιά ε εξγαζηαθή
θνπιηνχξα είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο φρη κφλν απφ ηηο γπλαίθεο
αιιά θαη απφ ηνπο άλδξεο εξγαδφκελνπο (Haas, Allard and Hwang 2002, Tremblay
and Genin 2011).
ε φιεο ηηο ρψξεο, ε ηζρχνπζα επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα ζπλδέεη ηε θξνληίδα
κε ηηο κεηέξεο, απνηξέπνληαο ηε ρξήζε ησλ γνληθψλ αδεηψλ απφ ηνπο παηέξεο.
πσο έρεη παξαηεξεζεί, νη αηηήζεηο ησλ αλδξψλ γηα επέιηθηε εξγαζία

έρνπλ

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα απνξξηθζνχλ απφ φ,ηη ησλ γπλαηθψλ (Faganetal 2006),
ελψ γεληθά δελ ππάξρεη απνδνρή ηεο ηδέαο, ηδηαίηεξα απφ ηνπο άλδξεο
πξντζηακέλνπο, ηεο ρξήζεο ηεο γνληθήο άδεηαο απφ παηέξεο (Ο‟Brien θαη Shemilt:
2003).
ε πνιιέο επηρεηξήζεηο ε επαγγεικαηηθή αθνζίσζε ζπζρεηίδεηαη κε ηηο πνιιέο
ψξεο εξγαζίαο, πεξηνξίδνληαο ηε ρξήζε ηεο απφ ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο θαη
ηδηαηηέξσο ηνπο παηέξεο. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην,
νη παηέξεο ζεκείσζαλ φηη κηα αιιαγή ζηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα πνπ ζα απέηξεπε
ηελ ππεξ-εξγαζία θαη ζα έδηλε πεξηζζφηεξε επειημία ζην σξάξην, ζα κείσλε ην
εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ζα δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηε ζπκθηιίσζε (Hatten et al. 2002).
κσο ε επειημία έρεη θαη ηηο αξλεηηθέο ηεο δηαζηάζεηο. Μηα ζρεηηθά πξφζθαηε έξεπλα
δηαπηζηψλεη φηη νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε δεκηνπξγία θαη ηε
δηαρείξηζε ηεο γλψζεο (knowledge-basedcompanies) θαη επηηξέπνπλ ζηα ζηειέρε λα
ιεηηνπξγνχλ κε κεγάιε απηνλνκία, επειημία θαη επζχλε ζην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο
-πξαθηηθέο πνπ ζεσξεηηθά επλννχλ ηε ζπκθηιίσζε - νδεγνχλ ζε απμεκέλν αξηζκφ
152

Γηα παξάδεηγκα ε Ηηαιηθή ΝΔΣΛΔ ΣΟ 2012 επέθηεηλε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε λνκνζεζία άδεηα
γηα παηέξεο απφ 3 εκέξεο ζε δχν εβδνκάδεο κε 100% αλαπιήξσζε ηνπ κηζζνχ (Eurofound 2015). Έλα
άιινλ ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα πξαθηηθήο αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα ησλ επηρεηξήζεσλ Microsoft ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ γπλαίθεο πνπ γίλνληαη γηα πξψηε θνξά κεηέξεο εγγξάθνληαη ζην “Bump Club”
έλα δίθηπν ηεο Microsoft UK, ηνπ νπνίνπ ν ζθνπφο είλαη ε βνήζεηα ζε εγθχνπο ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ
ηε γέλλεζε ηνπ πξψηνπ ηνπο παηδηνχ. Σν δίθηπν, κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ, βνεζά ηηο κεηέξεο λα
επαλέιζνπλ νκαιά ζηελ εξγαζία ηνπο (Leveringand Erb 2011).
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σξψλ εξγαζίαο, πεξηνξίδνληαο έηζη έκκεζα ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο
ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο (Kvande 2012).
Σέινο, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη εξγαδφκελνη/-εο δελ έρνπλ ζπρλά θαιή
ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο φζνλ αθνξά ηα κέηξα ζπκθηιίσζεο θαη απηφ
νδεγεί ζηε κε αμηνπνίεζε ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη ηφζν ην θξάηνο φζν
θαη νη επηρεηξήζεηο δελ δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ηδηαίηεξα ελεξγφ ξφιν ζηελ ελεκέξσζε
ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο (Fagan and Norman 2013).
πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηε ζπκθηιίσζε θαη ηδηαηηέξσο γηα
ηελ ηζφηεηα δελ είλαη απιά ε χπαξμε πνιηηηθψλ. εκαζία έρνπλ

νη ελεξγεηηθέο

πνιηηηθέο ηζφηεηαο πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζέιεζε ηεο επηρείξεζεο λα θάλεη πξάμε ηελ
ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη ε
ππνζηήξημε ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θαη
ηζφηηκνπ, σο πξνο ηε ρξήζε ησλ κέηξσλ, πεξηβάιινληνο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη
ηηο γπλαίθεο. Αμηνζεκείσην παξάδεηγκα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο γνληθήο άδεηαο απφ παηέξεο έξρεηαη απφ ηε
νπεδία. πγθξηηηθέο έξεπλεο κεηαμχ 1993 θαη 2006 δείρλνπλ «δξακαηηθή αχμεζε»
ηεο ππνζηήξημεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο παηέξεο γηα ηε ιήςε ησλ
γνληθψλ αδεηψλ, κε δείθηεο κέηξεζεο ηηο επίζεκεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηεο
επηρείξεζεο, ηελ αλεπίζεκε ππνζηήξημε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ην ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ παηέξσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ
γνληθψλ αδεηψλ. ηα κέηξα ππνζηήξημεο ζπκπεξηιακβάλνληαη απνθάζεηο πνιηηηθήο
ησλ επηρεηξήζεσλ, επίζεκα πξνγξάκκαηα ελζάξξπλζεο ηεο ιήςεο ηεο γνληθήο
άδεηαο, νξηζκφο νκάδαο/αηφκνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ πνιηηηθή ελζάξξπλζεο,
δηαηήξεζε αξρείνπ, θαζψο θαη ε αλεπίζεκε ππνζηήξημε ηεο ιήςεο αδεηψλ απφ
παηέξεο εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηψλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ
(Haasand Hwang, 2008).153 Οη ίδηνη κειεηεηέο δηαπηζηψλνπλ επίζεο φηη φηαλ ππάξρεη
κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ επηρείξεζε ή πεξηζζφηεξεο
γπλαίθεο ζε ζέζεηο αλψηεξεο δηνίθεζεο, νη επηρεηξήζεηο είλαη πην θηιηθέο ζηε ιήςε
αδεηψλ απφ ηνπο παηέξεο.

153

Παξφια απηά, νη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ
εξεπλήζεθαλ δελ ήηαλ ελεξγά ππνζηεξηθηηθνί ζηνπο παηέξεο ζε ζρέζε κε ηε ιήςε ησλ γνληθψλ αδεηψλ,
νχηε νη πξντζηάκελνη θαη νη ζπλάδειθνη ηνπο αληηδξνχζαλ ζεηηθά ζηελ ηδέα (Haas and Hwang, 2008). ε
πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπο, νη ίδηνη επηζηήκνλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηνπηθψλ
ζπλδηθάησλ ζηε νπεδία δελ ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο
άλδξεο σο θξνληηζηέο ζηελ νηθνγέλεηα (Haas and Hwang, 2013).
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Πεξηγξαθή ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα

Οη

ειιεληθέο

επηρεηξήζεηο

αθνινπζνχλ

θαη

απηέο

ηηο

δηεζλείο

ηάζεηο

αλαπηχζζνληαο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Απφ ηηο
εηήζηεο έξεπλεο πνπ δηνξγαλψλεη ην Great Place to Work Hellas κε ηελ επηζηεκνληθή
ππνζηήξημε ηνπ ALBA Graduate Business School, αλαθέξνπκε κεξηθέο απφ

ηηο

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε
ζπκθηιίσζε:
 Πεξηζζφηεξεο άδεηεο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία (π.ρ.
δχν αθφκα εκέξεο άδεηα γηα παηέξεο, επηπιένλ άδεηα κεηξφηεηαο).
 Δπειημία ζην σξάξην εξγαζίαο (π.ρ. ειαζηηθφ σξάξην εξγαζίαο, δπλαηφηεηα
εξγαζίαο απφ ην ζπίηη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, εμ απνζηάζεσο εξγαζία
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ησλ κεηέξσλ κε κηθξά παηδηά, απνθπγή
πξαγκαηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ ζπλαληήζεσλ πξηλ ηηο 10 ην πξσί).
 Άκεζεο ή έκκεζεο νηθνλνκηθέο παξνρέο (επίδνκα παηδηθνχ ζηαζκνχ,
επίδνκα γέλλεζεο παηδηνχ, θαηαζθελψζεηο γηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ).
Καηά θαλφλα, νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ηα κέηξα ζπκθηιίσζεο
είλαη θηιηθέο γεληθφηεξα πξνο ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο, αλαπηχζζνληαο έλα
επξχηεξν πιαίζην παξνρψλ θαη πξνβάιινληαο κηα θνπιηνχξα ηζρπξψλ αμηψλ.154
Βέβαηα νη πνιηηηθέο απηέο εθαξκφδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ κεγάιεο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νξγαλσκέλα ηκήκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γελ έρνπκε
επαξθή ζηνηρεία γηα ην ηη ζπκβαίλεη κε ηελ πιεζψξα ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ,
ηδηαηηέξσο ησλ κηθξψλ ζε κέγεζνο θαη εάλ θαη ζε πνην βαζκφ παξνπζηάδνληαη
δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο δπζθνιεχνπλ ηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο.155
Δλδηαθέξνλ επίζεο ζα ήηαλ λα γλσξίδακε πνηα ήηαλ ε ζπκκεηνρή θαη ε
ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ (άηππε ή κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ ηνπο νξγάλσλ) ζηε
δηαηχπσζε, δηεθδίθεζε θαη επίηεπμε ιχζεσλ ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζπκθηιίσζε.
Απφ ηε κειέηε ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο
απφ ηηο επηρεηξήζεηο, δχν είλαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχκε λα
154

ιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα ζπκθηιίσζεο πνπ αλαπηχζζνπλ θάπνηεο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα αληιήζεθαλ απφ ην αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο «Σν Βήκα» γηα «Best
Workplaces 2015», 24.3.15.
155
Γπζθνιίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο κηθξέο θπξίσο επηρεηξήζεηο είλαη ε δπζθνιία αλαπιήξσζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε άδεηα, δεηήκαηα ζηε ζπλερή ξνή ηεο εξγαζίαο, ε έιιεηςε ζηγνπξηάο σο πξνο ηελ
επηζηξνθή ζηελ εξγαζία, ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ ηαπηφρξνλε απνπζία εξγαδνκέλσλ θαη δπζθνιίεο
επαλαπξνζαξκνγήο γηα φζνπο επηζηξέθνπλ (Eurofound 2007: 41).
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εμάγνπκε: Πξψην, νη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο θαη ε φπνηα θαηαζηξαηήγεζε ηνπο
αθνξά κφλν ηηο γπλαίθεο θαη δεχηεξν, ππάξρεη κηα παληειήο απνπζία ελεξγεηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ λα ελζαξξχλνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ κέηξσλ
ζπκθηιίσζεο θαη απφ ηνπο παηέξεο.
Ζ πεξίνδνο ηεο θξίζεο είλαη κηα πεξίνδνο πνπ φμπλε ηα πξνβιήκαηα επηβίσζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνπξγεί δπζθνιίεο θαη αλαζθάιεηα ηφζν ζηνπο εξγνδφηεο
φζν θαη ζηνπο/ζηηο εξγαδφκελνπο/-εο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηα κέηξα
ζπκθηιίσζεο δελ αμηνπνηνχληαη πιήξσο, είηε γηαηί νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη/-εο δελ ηα
δηεθδηθνχλ, θνβνχκελνη/-εο ηελ πηζαλή απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο, είηε γηαηί νη
εξγνδφηεο δελ είλαη ζεηηθά πξνζθείκελνη ζηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/εο, επηθαινχκελνη ηε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Γελ
δηαζέηνπκε φκσο εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα καο επηηξέπνπλ λα εμάγνπκε
ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην ηη αθξηβψο ζπλέβε ή ζπκβαίλεη θαη ζε πνηνλ βαζκφ, ζε
πνηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ε θξίζε επεξέαζε
ηελ αμηνπνίεζε ησλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο.
Πάλησο, θάπνηα δεδνκέλα γηα ηελ αχμεζε ησλ θαηαγγειηψλ θαηαζηξαηήγεζεο
ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κεηέξσλ έρνπλ θαηαγξαθεί ηφζν
απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε φζν θαη απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. ηα
δεδνκέλα απηά αλαθεξζήθακε ήδε ζηελ ελφηεηα 2.2.1 θαη ζα επαλέιζνπκε ζην
ακέζσο επφκελν θεθάιαην.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΙΓΙΑΙΣΔΡΧ
ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ
Ζ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη αιιαγέο ζηηο
κνξθέο νηθνγέλεηαο θαη ε δεκνγξαθηθή πίεζε απφ έλαλ γεξάζθνληα πιεζπζκφ,
θαηέζηεζαλ ηελ πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο απαξαίηεηε ζε εζληθφ επίπεδν θαη βαζηθφ
ππιψλα ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο αηδέληαο (Plantenga, Remery 2005). Παξφιν
πνπ ε έληαμε ηεο πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο ζηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ
Απαζρφιεζε ην 1997 – σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ επίηεπμε ίζσλ επθαηξηψλ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε – έδσζε ψζεζε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ελ
ιφγσ πνιηηηθήο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, απηέο δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ην
κίγκα ησλ κέηξσλ πνπ πηνζέηεζαλ. Άιιεο έδσζαλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ κεξηθή
απαζρφιεζε θαη ηελ επειημία ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ σξαξίσλ εξγαζίαο, άιιεο έδσζαλ
κεγάιε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ άιιεο
εζηίαζαλ πεξηζζφηεξν ζηνλ ηζφηηκν θαηακεξηζκφ ηεο ακεηβφκελεο θαη κε
ακεηβφκελεο εξγαζίαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εζληθψλ
πνιηηηθψλ σο πξνο ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ επίζεο δηαθέξνπλ.
ην θεθάιαην απηφ ζα απνηηκήζνπκε ηηο πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο πνπ
αζθήζεθαλ ζηε ρψξα καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο
α) ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο
β) ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ην νηθνγελεηαθφ
κνληέιν, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε γνληκφηεηα.

3.1 Πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο: επηπηψζεηο ζην ζχζηεκα θξνληίδαο πξηλ ην 2008
Οη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη
κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ην 2008 ζηελ Διιάδα, κε ελεξγεηηθό
ραξαθηήξα απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νδήγεζαλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ
ηνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο παηδηψλ θαη ζε νξηαθή αιιαγή απηνχ, ηεο θξνληίδαο
ειηθησκέλσλ θαη αλαπήξσλ, δεδνκέλεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ δφζεθε ζηε ζηήξημε
ησλ εξγαδφκελσλ κε παηδηά. Τπελζπκίδνπκε φηη δχν ήηαλ ηα ζηνηρεία ηεο ελεξγεηηθήο
πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο: ε ηαρεία αλάπηπμε θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο, κε
κεγάιε επέλδπζε πφξσλ ζε δεκφζηεο ππνδνκέο, θαη ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
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γνληθώλ αδεηώλ, κε επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ησλ ακεηβφκελσλ αδεηψλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ ησλ παηέξσλ. Σαπηφρξνλα, δελ αλαγλσξίζηεθε θαζφινπ ε εηζαγσγή
επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο σο ππιψλαο
ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο εξγαζίαο, νηθνγέλεηαο θαη πξνζσπηθήο δσήο.

ΠΙΝΑΚΑ 30 ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ – ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΖ
ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΔΚΑΔΣΗΑ
2005

2008

2010

2014

ΔΔ28 - 2014

Δπίζεκε θξνληίδα (βαζκφο θάιπςεο παηδηψλ %)
Παηδηά θάησ ησλ 3 εηψλ

8

12

8

13

28

1-29 ψξεο

3

5

3

6

14

30 ψξεο θαη άλσ

4

7

5

7

14

Παηδηά 3 εηψλ έσο ηελ ππνρξεσηηθή
ειηθία ζρνιείνπ

62

67

69

65

83

1-29 ψξεο

27

40

46

29

34

30 ψξεο θαη άλσ

34

27

23

36

49

Παηδηά απφ ηελ ππνρξεσηηθή ειηθία
ζρνιείνπ έσο 12 εηψλ

99

100

87

92

97

1-29 ψξεο

54

52

52

30

34

30 ψξεο θαη άλσ

45

48

37

62

63

Άιιν είδνο θξνληίδαο (βαζκφο θάιπςεο παηδηψλ %)
Παηδηά θάησ ησλ 3 εηψλ

48

55

59

56

30

Παηδηά 3 εηψλ έσο ηελ ππνρξεσηηθή
ειηθία ζρνιείνπ

39

41

46

41

30

Παηδηά απφ ηελ ππνρξεσηηθή ειηθία
ζρνιείνπ έσο 12 εηψλ

17

22

24

27

24

Μέζε εβδνκαδηαία δηάξθεηα θξνληίδαο (ψξεο)
Δπίζεκε θξνληίδα

32,2

29,4

29,9

31

27

Άιιν είδνο θξνληίδαο

30,5

27

26,3

29,2

30,2

Παηδηά πνπ θξνληίδνληαη κόλν από ηνπο γνλείο (%)
Παηδηά θάησ ησλ 3 εηψλ

47

37

35

37

50

Παηδηά 3 εηψλ έσο ηελ ππνρξεσηηθή
ειηθία ζρνιείνπ

21

16

13

16

10

Πεγή: ηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Eurostat (άληιεζε 10.4.2016).
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Παξά ηελ ηαρεία αλάπηπμε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαηά ηε δεθαεηία
πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο, ην 2006, ν βαζκφο θάιπςεο ησλ παηδηψλ
ειηθίαο 0-2 εηψλ απφ επίζεκε θξνληίδα156 ήηαλ ν φγδννο ρακειφηεξνο, ελψ ν
βαζκφο θάιπςήο ηνπο απφ άιιν είδνο θξνληίδαο ήηαλ ν ηέηαξηνο πςειφηεξνο ζηελ
ΔΔ-27 (Plantenga, Remery 2009, δηάγξακκα 10, ζει. 31). ζνλ αθνξά ηα παηδηά
ειηθίαο 3-6 εηψλ, ηελ ίδηα ρξνληά, ν βαζκφο θάιπςήο ηνπο απφ επίζεκε θξνληίδα
ήηαλ ν έθηνο ρακειφηεξνο, ελψ ν βαζκφο θάιπςήο ηνπο απφ άιιν είδνο θξνληίδαο ν
έθηνο πςειφηεξνο ζηελ ΔΔ-27 (Plantenga, Remery 2009, δηάγξακκα 16, ζει. 36).
Σν 2008, κφλν 12% ησλ παηδηψλ θάησ ησλ 3 εηψλ θξνληίδνληαλ ζε επίζεκεο
δνκέο, ηδησηηθέο ή δεκφζηεο, 55% ειάκβαλαλ άιιν είδνο θξνληίδαο, ζπγθεθξηκέλα
απφ επαγγεικαηίεο θξνληηζηέο/-ηξηεο ζην ζπίηη ηνπο ή ζην ζπίηη ησλ θξνληηζηψλ/ηξηψλ ή απφ γηαγηάδεο-παπνχδεο ή απφ γείηνλεο, θίινπο/-εο θαη ζπγγελείο, ελψ 37%
ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο απηήο θξνληίδνληαλ κφλν απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Σα
αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα παηδηά 3-6 εηψλ ήηαλ 67%, 41% θαη 27%. Ζ κέζε
εβδνκαδηαία δηάξθεηα επίζεκεο θξνληίδαο ήηαλ 29,4 ψξεο θαη άιιεο θξνληίδαο –
πιελ εθείλεο ησλ γνλέσλ – ήηαλ 27 ψξεο (Πίλαθαο 30). Ζ ηάζε πξηλ ηελ θξίζε ήηαλ
απμεηηθή ηφζν σο πξνο επίζεκε φζν θαη σο πξνο ηα άιια είδε θξνληίδαο, πνπ
ζεκαίλεη φηη ελψ ην θξάηνο βειηίσλε ηηο θνηλσληθέο ηνπ ππεξεζίεο, ηελ ίδηα ζηηγκή
έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο λνηθνθπξηψλ ηεο κεζαίαο ηάμεο θαηέθεπγε ζε ηδησηηθέο
ππεξεζίεο θαη‟ νίθνλ θξνληίδαο κέζσ ηεο πξφζιεςεο επαγγεικαηηψλ, ηδίσο γηα ηα
παηδηά θάησ ησλ 3 εηψλ. Σέινο, ην 2008, επεηεχρζε πιήξεο θάιπςε (100%) ησλ
παηδηψλ 6-12 εηψλ απφ ππεξεζίεο επίζεκεο θξνληίδαο, ελψ ην πνζνζηφ απηψλ ησλ
παηδηψλ πνπ απνιακβάλνπλ θξνληίδα 30 σξψλ θαη άλσ έθζαζε ζην 48%. Απηά
ήξζαλ σο απνηέιεζκα ηεο επέθηαζεο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ θαη άιισλ
εμσζρνιηθψλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ δνκψλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ
ζρνιηθήο ειηθίαο ηε δεθαεηία πξηλ ηελ θξίζε.
πσο ζεκεηψζακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1990 κέρξη ην 2008, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, επήιζε νπζηαζηηθή
βειηίσζε ζην ζχζηεκα ησλ γνληθψλ αδεηψλ. κσο απηή ε βειηίσζε πξνέθπςε κε
δηαξθείο πξνζζήθεο, ρσξίο εμνξζνινγηζκφ θαη ελνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε
απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν λα βξεη ν/ε εξγαδφκελνο-ε άθξε κε ηα δηθαηψκαηά ηνπ.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνπκε κία εηθφλα ηεο κέγηζηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο
απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία πνπ δηθαηνχηαη κία κεηέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζχκθσλα κε
ηε λνκνζεζία. πσο θαίλεηαη, ε κέγηζηε δηάξθεηα ζπλερφκελεο απνπζίαο κε ακνηβή
156

χκθσλα κε ηε Eurostat, ε επίζεκε θξνληίδα παηδηψλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα είδε θξνληίδαο:
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν, ππεξεζίεο θξνληίδαο εθηφο σξψλ ζρνιείνπ ζε
δνκέο, θξνληίδα ζε θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο (βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί).
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είλαη 12 κήλεο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δληνχηνηο, νη
εξγαδφκελνη γνλείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δελ είλαη πιήξσο ηζφηηκνη κε απηνχο ηνπ
δεκνζίνπ, εθφζνλ θαηά ηελ εμάκελε άδεηα πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο ε ακνηβή ηεο
κεηέξαο δελ είλαη πιήξεο, αιιά αληηζηνηρεί ζηνλ θαηψηαην κηζζφ, ελψ γηα ην
ηεηξάκελν ηεο άδεηαο θξνληίδαο – 3,75 κήλεο αθξηβψο – ρξεηάδεηαη ε ζπγθαηάζεζε
ηνπ εξγνδφηε. Πεξαλ ησλ 12 κελψλ, νη άδεηεο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ
δεκφζην ηνκέα είλαη κε ακεηβφκελεο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο κεδακηλή.
ΠΙΝΑΚΑ 31 ΜΔΓΗΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΠΟΤΗΑ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ
ΑΓΔΗΑ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΣΟΚΔΣΟ (2016)
ΓΟΝΗΚΔ ΑΓΔΗΔ

ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ

12 ΜΗΝΔ

11,75 ΜΗΝΔ

3 κήλεο

8 κήλεο

Βαζηθή

3 κήλεο

9 εβδνκάδεο

Δηδηθή

-

6 κήλεο

9 κήλεο

3,75 κήλεο

60 ΜΗΝΔ

4 ΜΗΝΔ

5 ρξφληα

4 κήλεο

ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΔ
Άδεηα κεηξφηεηαο*

Άδεηα θξνληίδαο**
ΜΗ ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΔ
Άδεηα αλαηξνθήο***

* Ζ βαζηθή πιήξσο ακεηβφκελε, ε εηδηθή κε θαηψηαηεο απνδνρέο.
** Γνληθή, νηθνγελεηαθφ δηθαίσκα, ζπκθσλία θαηαλνκήο κεηαμχ γνλέσλ.
*** Γνληθή, αηνκηθφ δηθαίσκα θάζε γνλέα, κε κεηαβηβάζηκν ζηνλ άιιν.
Πεγή: Γηθνί καο ππνινγηζκνί.
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΚΑΛΤΦΖ (%) ΑΣΟΜΧΝ 65 ΔΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΧ ΑΠΟ ΗΓΡΤΜΑΣΗΚΖ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Πεγή: Bettio & Verarshchagina (2010), ζει. 71.
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Σν ζχζηεκα θξνληίδαο ησλ ειηθησκέλσλ βειηηψζεθε θάπσο ηε δεθαεηία ηνπ
2000, αιιά ε αιιαγή ήηαλ αλακθίβνια νξηαθή. ην Γηάγξακκα 2 θαίλεηαη θαζαξά φηη
ε θάιπςε ησλ αηφκσλ 65 εηψλ θαη άλσ απφ ηδξπκαηηθή θξνληίδα είλαη αζήκαληε θαη
ε ρψξα παξνπζίαδεη ην δεχηεξν ρακειφηεξν πννζηφ ζηελ ΔΔ κεηά ηε Ρνπκαλία, ελψ
ην Γηάγξακκα 3 δείρλεη φηη ε Διιάδα εκθαλίδεη ην δεχηεξν πςειφηεξν πνζνζηφ κεηά
ηελ Πνισλία κεηαμχ 13 ρσξψλ ηεο ΔΔ σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ηα
κέιε ηνπο παξέρνπλ ηα ίδηα εληαηηθή θξνληίδα ζηνπο καθξνρξφληα θξνληηδφκελνπο/εο ειηθησκέλνπο/-εο. Ζ αξλεηηθή πξνθαηάιεςε απέληαληη ζηελ ηδξπκαηηθή θξνληίδα
ησλ ειηθησκέλσλ απνηειεί ηζρπξφ πνιηηηζκηθφ παξάγνληα πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ηα ζρεηηθά πςειά ηξνθεία, εμεγεί ηε κηθξή αλάπηπμε
ηνπ ηνκέα απηνχ ζηε ρψξα (Karamessini 2010β).
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΦΡΟΝΣΗΕΟΜΔΝΟΗ/-Δ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟΗ/-Δ ΑΝΑ ΔΗΓΟ
ΠΑΡΟΥΟΤ ΚΑΗ ΔΝΣΑΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ (κεξίδην %)

Πεγή: Bettio & Verarshchagina (2010), ζει. 82.

3.2 Πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο: απνηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πξηλ ην 2008
Ζ ελεξγεηηθή πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο πξέπεη λα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηε
ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία κεηαμχ 1999 θαη 2008, φπσο
θαίλεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ κεηέξσλ ειηθίαο 25-54
εηψλ κε παηδηά 0-14 εηψλ απφ 51,5% ζε 58,6% (Γηάγξακκα 4).
Βέβαηα, δελ γλσξίδνπκε ζε πνην βαζκφ ε αχμεζε νθείιεηαη ζηε δηεπθφιπλζε
ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ κέζσ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο θαη ζε πνην ζηε βειηίσζε ηνπ
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εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ κεηέξσλ ή ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ
ειηθίαο 25-54 εηψλ ζπλνιηθά. Παξαδφμσο, ζην ίδην δηάζηεκα, ε επίπησζε ηεο
κεηξφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε απμήζεθε. Δλψ ην 1999 ε δηαθνξά ζην πνζνζηφ
απαζρφιεζεο κεηαμχ γπλαηθψλ κε θαη ρσξίο παηδηά ειηθίαο 0-14 εηψλ ήηαλ κφιηο 1,2
πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ε δηαθνξά είρε αλέβεη ζηηο 5,4 κνλάδεο ην 2008 (Γηάγξακκα 4).
Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα ζπκπεξάλεη θαλείο, φηη ε ελψ ε ελεξγεηηθή πνιηηηθή
ζπκθηιίσζεο εξγαζίαο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ηε δεθαεηία πξηλ απφ ηελ θξίζε ηνπ
2008 έδσζε ψζεζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ κεηέξσλ κε κηθξά παηδηά ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, νη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη απηέο ζηηο πξνζιήςεηο έλαληη ησλ γπλαηθψλ
ρσξίο παηδηά θαη ησλ αλδξψλ δελ επεηέηξεςαλ ζηελ παξαπάλσ δπλακηθή θαη
δηαζεζηκφεηα πξνο εξγαζία λα κεηαθξαζηεί απηνχζηα ζε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο
απαζρφιεζήο ηνπο.
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Δίλαη πάλησο αμηνζεκείσην, φηη παξά ηε κεγάιε πζηέξεζε ηεο Διιάδαο ζε
θνηλσληθέο ππεξεζίεο παηδηθήο θξνληίδαο, ην 2006, ε επίπησζε ηεο κεηξφηεηαο ζηελ
απαζρφιεζε ζηε ρψξα καο ήηαλ θαηά 3,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξε ηνπ
κέζνπ φξνπ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ (Eurostat 2009, πίλαθαο 2.5, ζει. 32). Απφ
ηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο κε ρψξεο ηεο ΔΔ πξνέθπςε φηη ε ζρεηηθά κηθξή επίπησζε
νθεηιφηαλ ζην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ρσξίο παηδηά ζηε
ρψξα καο – ηδίσο απηψλ κε ρακειφ θαη κεζαίν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν – θαη φρη ζην
πςειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ κεηέξσλ κε κηθξά παηδηά (Karamessini 2008c).
Γχν ππνζέζεηο εξγαζίαο ζπλάγνληαη απφ ηα παξαπάλσ γηα ηελ πεξίνδν πξηλ
ηελ θξίζε, πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Πξψηνλ, νη κεηέξεο κηθξψλ παηδηψλ
κε ρακειφ θαη κεζαίν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πεξηνξίδνληαλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή
ηνπο

ζηελ

ακεηβφκελε

εξγαζία

πεξηζζφηεξν

απφ

ηελ

έιιεηςε

επθαηξηψλ

απαζρφιεζεο ή πνιηηηζκηθά πξφηππα παξά απφ ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ
θξνληίδαο ή άιισλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο (γνληθέο άδεηεο, επέιηθηα σξάξηα). Ζ
ηειεπηαία αληηζηαζκηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα νηθνγελεηαθά θαη ζπγγεληθά
δίθηπα ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο φπνηε παξίζηαην αλάγθε, ηδηαίηεξα φηαλ δελ
ππήξραλ δηαζέζηκεο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηέο ππεξεζίεο θξνληίδαο ζηνλ ηφπν
θαηνηθίαο. Γεχηεξνλ, νη γπλαίθεο κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζπκκεηείραλ ζηελ
ακεηβφκελε εξγαζία κε πιήξε απαζρφιεζε θαη δελ δηέθνπηαλ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο
βίν κε ηε γέλλεζε ησλ παηδηψλ θαη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπο.157 Γηα ηε θξνληίδα ησλ
παηδηψλ επηζηξάηεπαλ φιεο ηηο επηινγέο θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο (γηαγηάδεο-παπνχδεο,
παηδηθνί ζηαζκνί, ακεηβφκελε θαη‟ νίθνλ θξνληίδα) αλάινγα κε ην εηζφδεκα θαη ηα
πξφηππά ηνπο σο πξνο ηελ ελδεδεηγκέλε θαη θαηάιιειε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη
αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα, ην θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ
επηινγψλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ε δήηεζε εξγαζίαο (επθαηξίεο
απαζρφιεζεο) πνπ είιθε ηελ απαζρφιεζε ησλ κεηέξσλ, είηε ε πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο
ηνπ θξάηνπο ήηαλ θαρεθηηθή είηε ήηαλ ελεξγεηηθή. Σε δεθαεηία ηνπ 2000 θαίλεηαη φηη ε
ηειεπηαία έδξαζε επηθνπξηθά πξνο ηε κεγάιε αχμεζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο.
Ζ Λπκπεξάθε ηζρπξίδεηαη φηη ε θαη‟ νίθνλ εξγαζία θξνληίδαο ησλ παηδηψλ εθ
κέξνπο ησλ αιινδαπψλ γπλαηθψλ ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ
άλνδν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Διιελίδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηελ αξρή ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη έπεηηα (Lyberaki 2008, 2011). Ο παξαπάλσ ηζρπξηζκφο δελ
157

Ζ πκεσλίδνπ θαη ν Μαγδαιελφο είραλ απνδείμεη νηθνλνκεηξηθά, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο
Γνληκφηεηαο ηνπ ΔΚΚΔ ηνπ 1983, φηη νη γπλαίθεο θαηά θαλφλα, είηε εξγάδνληαη ζπλέρεηα αλεμάξηεηα απφ
ην γάκν θαη ηε γέλλεζε ησλ παηδηψλ ή, αλ ζηακαηήζνπλ εξγαζία, δελ εληάζζνληαη μαλά ζην εξγαηηθφ
δπλακηθφ (Magdalinos, Symeonidou 1989). Δπεηδή νη δηαπηζηψζεηο αλαθέξνληαη ζε παληξεκέλεο
γπλαίθεο πνπ εξσηήζεθαλ ην 1983, δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο
ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηε κε επαλέληαμε ησλ γπλαηθψλ πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ
αγνξά εξγαζίαο κε ην γάκν θαη ηε γέλλεζε ησλ παηδηψλ.
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είλαη απηαπφδεηθηνο. Αληίζεηα, είλαη πνιχ πηζαλφ ε θαη‟ νίθνλ παξνρή θξνληίδαο απφ
κεηαλάζηξηεο λα ήηαλ θπξίσο ην απνηέιεζκα παξά ην αίηην ηεο κεγάιεο αλφδνπ ηεο
ζπκκεηνρήο ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ ησλ αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ
εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ πνπ είραλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θάλνπλ
απηήλ ηελ επηινγή (Karamessini 2012). Ζ άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ
γπλαηθψλ ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ, σο επαθφινπζν ηεο καδηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αχμεζε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη άξα ηελ
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη ηε δήηεζε γηα θαη‟ νίθνλ ηδησηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο,
ησλ νπνίσλ ην θφζηνο ήηαλ ρακειφ ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο κεηαλαζηεπηηθήο
εξγαζίαο. Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο έλζηαζε ζην επηρείξεκα γηα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν
πνπ έπαημε ε θαη‟ νίθνλ θξνληίδα ησλ παηδηψλ απφ ηηο κεηαλάζηξηεο ζηε ζπκκεηνρή
ησλ Διιελίδσλ κεηέξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο, φηη ελψ ηε
δεθαπεληαεηία πξηλ ηελ θξίζε ε θαη‟ νίθνλ θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη νη δνπιεηέο
ηνπ ζπηηηνχ αλαηέζεθαλ καδηθά ζε γπλαηθείν αιινδαπφ εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ ηα
λνηθνθπξηά ηεο κεζαίαο ηάμεο, απηφ ζπλέβε ζε πνιχ πεξηνξηζκέλε θιίκαθα ζηελ
πεξίπησζε ηεο θξνληίδαο ησλ κηθξψλ παηδηψλ γηα πνιινχο ιφγνπο (γιψζζα, αξρέο
θαη πξφηππα αλαηξνθήο, πξνηίκεζε ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ σο θξνληηζηψλ/-ηξηψλ,
θ.ιπ.).

ΠΙΝΑΚΑ 32 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Εεπγάξηα κε ηνπιάρηζηνλ έλα παηδηά θάησ ησλ 6 εηψλ
1984

1989

1994

1999

2008

Άλδξαο θαη γπλαίθα πιήξσο
απαζρνινχκελνη

26.3

34.5

37.6

41.4

46.2

Άλδξαο πιήξσο
απαζρνινχκελνο/γπλαίθα κεξηθψο
απαζρνινχκελε

4.5

4.9

3.2

4.2

5.9

Άλδξαο πιήξσο
απαζρνινχκελνο/γπλαίθα δελ
εξγάδεηαη

61.0

55.7

52.6

47.3

44.4

Οχηε ν άλδξαο νχηε ε γπλαίθα
εξγάδεηαη

5.4

2.6

3.5

3.4

1.6

Άιιν κνληέιν

2.8

2.3

3.1

3.7

1.9

ύλνιν

100

100

100

100

100

Πεγή: Karamessini (2012), Πίλαθαο 4.7, ζει. 85.
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Ζ κεγάιε άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ κεηέξσλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ
1980, 1990 θαη 2000 νδήγεζε ζε δξαζηηθή αιιαγή ηνπ νηθνγελεηαθνχ κνληέινπ. Σν
2008, 52,1% ησλ δεπγαξηψλ κε ηνπιάρηζηνλ έλα παηδί θάησ ησλ 6 εηψλ αλήθε ζην
νηθνγελεηαθφ κνληέιν ησλ δχν θνπβαιεηψλ, έλαληη 31,8% ην 1984 θαη 45,6% ην 1999
(Πίλαθαο 32). ην 89% απηψλ ησλ δεπγαξηψλ ε κεηέξα εξγαδφηαλ κε πιήξε
απαζρφιεζε. πλεπψο, ζηνλ βαζκφ πνπ ε πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο ζπλέβαιε ζηελ
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ κεηέξσλ θαη κάιηζηα κε πιήξε
απαζρφιεζε, επέδξαζε ζεηηθά ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία.
Γελ ζπλέβαιε φκσο ε ίδηα πνιηηηθή ζηελ αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ θξνληίδαο
ησλ παηδηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο παηέξεο, εθφζνλ ην ζχζηεκα γνληθψλ αδεηψλ
άξγεζε λα δψζεη ζηνπο ηειεπηαίνπο δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ άδεηα θξνληίδαο θαη,
φηαλ ην έθαλε, ην δηθαίσκα απηφ δελ ήηαλ αηνκηθφ κε κεηαβηβάζηκν, αιιά
νηθνγελεηαθφ, κε πξνηεξαηφηεηα ρξήζεο ζηηο κεηέξεο.

Ζ πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο δεκνγξαθηθέο
εμειίμεηο. Ζ ζχλζεζε ησλ επξεκάησλ ηεο κεγάιεο έξεπλαο ηνπ ΟΟΑ (Babies and
Bosses) έδεημε ηελ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ πςειψλ πνζνζηψλ γπλαηθείαο
απαζρφιεζεο θαη πςειψλ δεηθηψλ γνληκφηεηαο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ
αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο, νη νπνίεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
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ηαπηφρξνλε επίηεπμε θαη ησλ δχν παξαπάλσ ζηφρσλ (OECD 2007a). Έηζη θαη ζηε
ρψξα καο, ε ελεξγεηηθή πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο ηεο πεξηφδνπ 1998-2008 δελ
ζπλέβαιε κφλν ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ κεηέξσλ, αιιά θαη
ζηελ αληηζηξνθή ηεο καθξνρξφληα θαζνδηθήο ηάζεο ηεο γνληκφηεηαο, κε ηζηνξηθφ
ρακειφ ηα 1,23 παηδηά αλά γπλαίθα ην 1999 (Γηάγξακκα 5). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη
ηελ ίδηα ρξνληά, ε Διιάδα, καδί κε ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Σζερία, ηε Βνπιγαξία
θαη ηε ινβελία είραλ ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο ζηελ ΔΔ Αλ θαη
δελ κπνξεί θάπνηνο/-α λα απνδψζεη κφλν ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο
ζπκθηιίσζεο εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο ηελ παξαπάλσ αληηζηξνθή ηεο ηάζεο, φκσο
αλακθίβνια ε πνιηηηθή απηή άζθεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο απνθάζεηο ησλ γπλαηθψλ
θαη ησλ δεπγαξηψλ γηα απφθηεζε παηδηψλ θαη άξα ζπλέβαιε ζηελ άλνδν ηνπ δείθηε
νιηθήο γνληκφηεηαο απφ 1,23 ζε 1,50 παηδηά αλά γπλαίθα κεηαμχ 1999 θαη 2008.
πκπεξαζκαηηθά, ε άζθεζε ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία πξηλ απφ ηελ θξίζε ηνπ 2008, ζπλέβαιε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο
απαζρφιεζεο ηδίσο απηψλ κε ρακειφ θαη κεζαίν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ρσξίο λα
κπνξέζεη λα απνηξέςεη ηηο δηαθξίζεηο ζηελ απαζρφιεζε έλαληη ησλ κεηέξσλ κε
κηθξά παηδηά. Αληίζεηα, ε πνιηηηθή απηή επεξέζε πνιχ πεξηζζφηεξν:
 ηνλ ρξφλν θξνληίδαο πνπ νη εξγαδφκελνη γνλείο –θπξίσο νη κεηέξεο–
θαζεκεξηλά δηαζέηνπλ γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηνλ βαζκφ
εμάξηεζήο ηνπο απφ γηαγηάδεο/παπνχδεο θαη αγνξαίεο ιχζεηο,
 ηνλ βαζκφ επθνιίαο/δπζθνιίαο ησλ δηεπζεηήζεσλ πνπ νη εξγαδφκελνη γνλείο
αλαγθάδνληαη θαζεκεξηλά λα θάλνπλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ σξαξίσλ, ρξφλσλ
θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη παξφρσλ θξνληίδαο θαη άξα ηελ επεκεξία ηνπο,
 ηε δπλαηφηεηα ησλ δεπγαξηψλ λα απνθηήζνπλ ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ
παηδηψλ (πκεσλίδνπ 2006) θαη άξα ηελ αλάθακςε ηεο γνληκφηεηαο.
3.3 Ζ θξίζε θαη νη αιιαγέο ζηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ158
Ζ θξίζε επεξέαζε βαζχηαηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ζ
κέρξη ηφηε απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλαηξάπεθε
πιήξσο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπο εθηηλάρζεθε, ελψ νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηα
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαηαβαξαζξψζεθαλ. Βέβαηα, ε επίπησζε ηεο θξίζεο ζηελ
απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη ζην αλδξηθφ
εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ήηαλ πην έληνλε απφ φηη ζην γπλαηθείν. Ζ
158

Ζ ελφηεηα απηή βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζην άξζξν ηεο Μ. Καξακεζίλε «Γηαξζξσηηθή Κξίζε θαη
πξνζαξκνγή ζηελ Διιάδα», ζην Καξακεζίλε θαη Rubery 2015.

141

εηθφλα πνπ καο δίλνπλ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα είλαη απνθαιππηηθή ησλ εμειίμεσλ
απηψλ, ελψ ηηο επηπηψζεηο ηηο βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηα άηνκα θαη νη νηθνγέλεηεο.
Απαζρφιεζε
πσο βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 33, θαηά ηελ πεξίνδν 2008-14, ε απαζρφιεζε
ησλ αλδξψλ πεξηνξίζηεθε θαηά 26,4% θαη ησλ γπλαηθψλ θαηά 19,5%. Σα κεγαιχηεξα
πνζνζηά κείσζεο ηεο αλδξηθήο απαζρφιεζεο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη
αλδξνθξαηνχκελνη θιάδνη απαζρφιεζεο (θαηαζθεπέο, κεηαπνίεζε) επιήγεζαλ πην
έληνλα θαη πην λσξίο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.
ΠΙΝΑΚΑ 33

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ, ΣΟΤ/ΣΗ
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ/-Δ ΚΑΗ ΣΟΤ/ΣΗ ΑΝΔΡΓΟΤ/-Δ (2008-2014)

Έηε- β‟ ηξίκελν

Δξγαηηθφ δπλακηθφ

Απαζρνινχκελνη/-εο

Άλεξγνη/-εο

Άνδρες
2008-10

-1,5

-6,4

97,4

2010-14

-6,9

-21,4

131,2

2008-14

-8,3

-26,4

356,5

Γσναίκες
2008-10

3,9

-1,2

45,5

2010-14

-1,0

-18,6

95,5

2008-14

2,9

-19,5

183,5

Πεγή: Καξακεζίλε 2015: 248

Ζ γπλαηθεία απαζρφιεζε ζπγθεληξψλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο ππεξεζίεο.
Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο ην πνζνζηφ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο
ζπξξηθλψζεθε πνιχ ιηγφηεξν απφ φηη ην πνζνζηφ ηεο αλδξηθήο απαζρφιεζεο, γηαηί
ε θξίζε κεηαδφζεθε ζηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο ιίγν αξγφηεξα απφ φηη ζηνπο
αλδξνθξαηνχκελνπο θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο κεηαπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα,
ιφγσ θπξίσο ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο πνπ επεξέαζαλ ηελ απαζρφιεζε ζην δεκφζην
ηνκέα (φπνπ εξγαδφηαλ πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ) αιιά θαη
ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο γηα νηθηαθέο εξγαζίεο (φπνπ εξγαδφηαλ ην 80% ησλ
κεηαλαζηξηψλ πξηλ ηελ θξίζε), ε κείσζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο έγηλε πην
έληνλε πιεζηάδνληαο ηα πνζνζηά κείσζεο ηεο αλδξηθήο απαζρφιεζεο. Ζ
απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπξξηθλψζεθε αηζζεηά, αλαηξψληαο
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πξνφδνπο κίαο 15εηίαο, ελψ ιηγφηεξν έληνλε ήηαλ ε νπηζζνρψξεζε ζην δεκφζην
ηνκέα φπνπ αλαηξέζεθαλ πξφνδνη κηαο δεθαεηίαο (Λπκπεξάθε 2014).
ΠΙΝΑΚΑ 34
Έηε

ΠΟΟΣΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΑΝΔΡΓΗΑ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ, 20082014 (%)
Απαζρνινχκελνη/-εο

Άλεξγνη/-εο

Άνδρες

Γσναίκες

Άνδρες

Γσναίκες

2008

74,4

48,6

5,1

11,5

2009

73,0

48,9

7,0

13,3

2010

70,3

48,0

10,1

16,4

2011

65,4

45,0

15,2

21,5

2012

60,1

41,7

21,6

28,2

2013

57,9

39,9

24,5

31,4

2014

58,0

41,1

23,7

30,2

Πεγή: Eurostat, βάζε δεδνκέλσλ

πλέπεηα απηήο ηεο δξακαηηθήο κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ ηα πνζνζηά
ηεο αλεξγίαο, φπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ Πίλαθα 34, λα εθηηλαρζνχλ ζηνπο κελ άλδξεο
απφ 5,1% ην 2008 ζην 23,7% ην 2014 θαη ζηηο δε γπλαίθεο απφ 11,5% ην 2008 ζην
30,2% ην 2014, αλ θαη παξαηεξνχκε κηθξέο βειηηψζεηο θαηά ην 2014 θαη θαηά ην
2015 ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.159 Ζ γπλαηθεία αλεξγία δειαδή έθηαζε
ζηα χςε θαη παξακέλεη πνιχ πςειφηεξε απφ απηή ησλ αλδξψλ, φζν δε λεψηεξν
είλαη ην γπλαηθείν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηφζν πην πςειφ είλαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο
(58,1% ζηηο γπλαίθεο θάησ ησλ 25 εηψλ θαηά ην 2014 θαη 47,4% ζηνπο άλδξεο ηεο
αληίζηνηρεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο). Σα πνζνζηά ηφζν ηεο γπλαηθείαο φζν θαη ηεο
αλδξηθήο αλεξγίαο ζηε ρψξα καο είλαη ηα ςειφηεξα φισλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ελψ
αληηζέησο ηα πνζνζηά ηεο γπλαηθείαο θαη αλδξηθήο απαζρφιεζεο είλαη ηα
ρακειφηεξα.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εμεγήζεηο πνπ δίλνληαη σο πξνο ηηο αηηίεο
αχμεζεο ηεο αλεξγίαο ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. Καηά ηε Μ. Καξακεζίλε
(2015), ε αχμεζε ηεο αλδξηθήο αλεξγίαο εμεγείηαη θπξίσο απφ ηηο πνιχ κεγάιεο
απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ ε αχμεζε ηεο γπλαηθείαο αλεξγίαο νθείιεηαη επίζεο
ζηηο κεγάιεο εηζξνέο γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ αχμεζε ήηαλ ηδηαηηέξσο
159

εκεηψλεηαη φηη αλάκεζα ζηνπο/ζηηο κεηαλάζηεο/ξηεο ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ήηαλ ηδηαίηεξα
δξακαηηθή. πγθξηκέλα ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο κεηαλάζηξηεο ππεξηξηπιαζηάζηεθε κεηαμχ ηνπ 2008
θαη ηνπ 2013 (β‟ ηέηαξην) θηάλνληαο ζην 39,5% ην 2013 απφ 11,5% πνπ ήηαλ ην 2013 (Λπκπεξάθε
2014: 39).
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έληνλε ζηηο κεηαλάζηξηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ έληνλα
ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο γηα λα θαιχςνπλ ηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο
αλάγθεο θαη λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ απψιεηα νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο
αλεξγίαο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ. Καη ε Λπκπεξάθε (2014) επηζεκαίλεη
ην θαηλφκελν ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ζε
αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο πνπ δείρλνπλ λα απνζαξξχλνληαη πεξηζζφηεξν θαη λα
πεξηνξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ζεακαηηθή αχμεζε
ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηνπο άλδξεο αιιά κφλν κηθξή αχμεζε ζηηο γπλαίθεο θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, νδεγψληαο έηζη ζηελ «αξξελνπνίεζε» ηεο κεξηθήο
απαζρφιεζεο θαη ζε «ζειπθνπνίεζε» ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο (Καξακεζίλε
2015). πσο ζεκεηψλεη ε ίδηα ζπγγξαθέαο, ε επέθηαζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο
είρε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ θαηαλαγθαζκνχ ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο
γπλαίθεο.160
Παξάιιεια κε ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, o δείθηεο κηζζψλ επίζεο κεηψζεθε
θαηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, δείρλνληαο φκσο ηάζεηο βειηίσζεο απφ ην 2014 θαη κεηά
(ΔΛΣΑΣ, 2015).
Δξγαζηαθέο ζρέζεηο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο έιαβαλ ρψξα. Απηέο αθνξνχζαλ ηφζν ην κνληέιν απαζρφιεζεο φζν θαη ην
ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ νδεγψληαο ζηελ νπζία ζε πεξηθνπή ησλ
εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. ζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο ζην κνληέιν απαζρφιεζεο,
ζπλνπηηθά, νη αιιαγέο απηέο θαηά ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ νη αθφινπζεο:
 Μείσζε ηεο κέγηζηεο πξνζεζκίαο πξνεηδνπνίεζεο γηα αηνκηθέο απνιχζεηο
απφ 24 κήλεο ζε 4 κήλεο θαη ηνπ χςνπο ηεο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο απφ 224 κηζζνχο ζε 1-6 κηζζνχο (κε πξνεηδνπνίεζε) ή 2-12 κηζζνχο (ρσξίο
πξνεηδνπνίεζε).
 Αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ γηα νκαδηθέο απνιχζεηο απφ 2-3% ζε 10%.
 Δπέθηαζε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ γηα λενπξνζιεθζέληεο απφ 3 κήλεο
ζε 1 έηνο.

160

Με βάζε ζηνηρεία ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, θαηά ην 2013 ην πνζνζηφ ησλ ζπκβάζεσλ
πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε εθ πεξηηξνπήο ζπκβάζεηο απαζρφιεζεο κε κνλνκεξή
απφθαζε ησλ εξγνδνηψλ ππεξέβε γηα πξψηε θνξά ην πνζνζηφ ησλ κεηαηξνπψλ πνπ έγηλαλ κε ηε
ζχκθσλε γλψκε εξγαδνκέλσλ-εξγνδνηψλ (ΔΠΔ 2014, Πίλαθαο 12, ζει.66). Καηά ηνλ ρξφλν
ζπγγξαθήο απηήο ηεο Έθζεζεο δελ ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην 2014.
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 Δπέθηαζε ηεο ζπλνιηθήο κέγηζηεο δηάξθεηαο γηα ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ απφ 2 ζε 3 ρξφληα θαη δηεπθφιπλζε ησλ εμαηξέζεσλ.
 Δπέθηαζε ηεο κέγηζηεο δηάξθεηαο ησλ δηαζηεκάησλ απαζρφιεζεο ησλ
πξνζσξηλψλ εξγαδνκέλσλ απφ 18 ζε 36 κήλεο.
 Δπέθηαζε ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο ζε κηα επηρείξεζε πνπ
αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο απφ 6 κήλεο ζε 9 ηνλ ρξφλν.
 Μείσζε ηεο ακνηβήο ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο θαηά 20%.
Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ επεξεάζεη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ, ζπλεηέιεζαλ δε ζηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
ηφζν γηα ηνπο άλδξεο, φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο. Δηδηθά νη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο, φπνπ ππεξαληηπξνζσπεχνληαη νη γπλαίθεο,
έρνπλ επεξεάζεη θπξίσο απηέο.
ζνλ αθνξά ην ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ, νη αιιαγέο ζπλνςίδνληαη
ζηα αθφινπζα:
 Ο θαηψηαηνο κηζζφο θαη ην εκεξνκίζζην κεηψζεθαλ κε λφκν θαηά 22% (θαη
θαηά 32% γηα λένπο θάησ ησλ 25 ρξφλσλ).
 Ο

θαηψηαηνο

κηζζφο

θαζνξίδεηαη

απφ

ηελ

θπβέξλεζε

κεηά

απφ

δηαβνχιεπζε.
 Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δεζκεχνπλ κφλν ηνπο/ηηο
ππνγξάθνληεο/-νπζεο, ελψ κεηψζεθε ε πεξίνδνο κεηελέξγεηαο.
 Οη επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ θιαδηθψλ θαη
νκνηνεπαγγεικαηηθψλ ζπκβάζεσλ ζε πεξίπησζε ζπξξνήο.
Οη παξαπάλσ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο επέδξαζαλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ
απνδνρψλ θαηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδαο θαηά ηα έηε 2009-2014, νη κέζεο αθαζάξηζηεο νλνκαζηηθέο απνδνρέο
κεηψζεθαλ ζηηο ηξάπεδεο θαηά 24,7% θαη ζηνλ κε ηξαπεδηθφ ηδησηηθφ ηνκέα θαηά
23,3% (Σξάπεδα ηεο Διιάδαο 2015, Πίλαθαο V.10, ζει.106).
Αλ θαη φπσο ζεκεηψλεηαη (Καξακεζίλε 2015), νη έκθπιεο επηπηψζεηο απηψλ
ησλ εμειίμεσλ δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο, ε εθηίκεζε είλαη φηη κεγαιχηεξεο
επηπηψζεηο ζα ππάξρνπλ ζηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηα θαηψηαηα
κηζζνινγηθά θιηκάθηα, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη ηεο
απνδπλάκσζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
κσο πέξαλ ησλ επηπηψζεσλ απφ ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, ε
εξγαζηαθή αλαζθάιεηα νδεγεί ζπρλά θαη ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ ηζρπφλησλ
εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη κεηαμχ 2012-2103 δηπιαζηάζηεθαλ νη
θαηαγγειίεο γηα παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ίζεο επθαηξίεο θαη ίζε κεηαρείξηζε πνπ
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αθνξνχζαλ θαη‟ εμνρήλ παξαβηάζεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ εγθχσλ
θαη ηεο κεηξφηεηαο (ΔΠΔ 2012 θαη 2013). πσο ήδε αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν
θεθάιαην, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ην 2012 ζεκείσλε φηη νη ίδηεο νη γπλαίθεο, ιφγσ
ηεο αλαζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θφβνπ ηεο αλεξγίαο δελ
πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαγγειία ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ ή, αθφκα θαη φηαλ πξνβαίλνπλ,
ζηε ζπλέρεηα ηηο απνζχξνπλ (πλήγνξνο 2012α).
Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θχινπ
Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζην εξγαηηθφ
δπλακηθφ ππήξμαλ ζαξσηηθέο. Δπεξέαζαλ ζηαδηαθά φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηηο
βαζκίδεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νδήγεζαλ ζηελ αλεξγία έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ
αλζξψπσλ.
πλνπηηθά ζα ιέγακε, φηη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θχινπ,
είλαη νη αθφινπζεο:
 ηνπο/ζηηο εξγαδφκελνπο/-εο: Πεξηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ
εξγαζία ιφγσ ησλ κηζζνινγηθψλ κεηψζεσλ θαη ηνπ πνιχ κεγάινπ πνζνζηνχ
ζπκβάζεσλ κεξηθήο θαη εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο. Μεγαιχηεξε
εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη κεγαιχηεξνο θίλδπλνο απφιπζεο (ιφγσ θαη ηεο
κεγαιχηεξεο ζεζκηθήο δηεπθφιπλζεο ησλ απνιχζεσλ). Μεγαιχηεξνο
θίλδπλνο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ (ηδηαηηέξσο ησλ
εγθχσλ θαη ησλ κεηέξσλ).
 ηνπο/ζηηο αλέξγνπο/-εο: Πνιχ κεγάιε δπζθνιία έληαμεο ή επαλέληαμεο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαηηέξσο γηα ηηο λέεο ζε ειηθία γπλαίθεο161.
Μεγαιχηεξνο θίλδπλνο δηαθξίζεσλ ζηηο πξνζιήςεηο λέσλ γπλαηθψλ ιφγσ
ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.162 Πηψζε βηνηηθνχ επηπέδνπ.
Τςειφο θίλδπλνο θηψρεηαο ηδηαηηέξσο ζηηο γπλαίθεο.
Ζ αλεξγία, ε κεξηθή θαη εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε θαη ε κείσζε ησλ κηζζψλ
νδήγεζαλ ζε κεγάιν πεξηνξηζκφ ησλ αηνκηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ
ησλ λνηθνθπξηψλ, ελψ νδήγεζαλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ θάησ απφ
ην φξην ηεο θηψρεηαο θαη ζε θαηάζηαζε δηαξθνχο νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο.
Ηδηαηηέξσο γηα ηηο γπλαίθεο ν θίλδπλνο θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αλέβεθε
161

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ θάησ ησλ 24 ρξφλσλ ήηαλ ην 2015 (β‟ ηξίκελν), 54,1% έλαληη
45,1% ησλ αλδξψλ δείρλνληαο κηα κηθξή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην 2014 (ΔΛΣΑΣ, δειηίν ηχπνπ
15.9.2015).
162
Οη πεξηνξηζκνί ζηηο πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα ησλ
γπλαηθψλ, ηδηαηηέξσο πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζην πην θηιηθφ ζε ζρέζε
κε ηε κεηξφηεηα πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηηο αλάγθαζε λα αλαδεηνχλ εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα φπνπ νη δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ είλαη θαηά θαλφλα πην εθηεηακέλεο.
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ζην 36,7% ην 2014, απφ 29,8% ην 2008, θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ςειφηεξνο ησλ
αλδξψλ αλ θαη ε δηαθνξά έγηλε κηθξφηεξε.163 To πνζνζηφ ησλ κνλνγνλετθψλ
νηθνγελεηψλ κε αλήιηθα παηδηά πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ θαη πνπ είλαη θαη‟ εμνρήλ λνηθνθπξηά κε κεηέξα αξρεγφ, αλέβεθε απφ ην
52% ην 2008 ζην 75% ην 2102 γηα λα επαλέιζεη φκσο ζην 50% ην 2014.164
πλέπεηα ηεο πηψζεο ησλ εηζνδεκάησλ, ηεο αλεξγίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο
αλαζθάιεηαο θαίλεηαη λα είλαη επίζεο ε κείσζε ησλ γελλήζεσλ. Ζ γνληκφηεηα ε
νπνία αλέβεθε ζε 1,47 παηδηά αλά γπλαίθα αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο ην 2010 απφ
1,27 πνπ ήηαλ ην 2000, μαλαθαηέβεθε ην 2013 ζηα 1,31 παηδηά. Σαπηφρξνλα ν κέζνο
φξνο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ θαηά ηνλ ρξφλν γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ αλέβεθε απφ 30,2
ην 2008 ζην 30,9 ην 2013, ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ θαηά ηνλ ρξφλν
γέλλεζεο ηνπ πξψηνπ παηδηνχ αλέβεθε απφ 28,8 ην 2008 ζην 29,9 ην 2013.165
Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πξνθαλψο επηθέξνπλ θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο
επηπηψζεηο, ζηεξνχλ απφ ηνπο λένπο αλζξψπνπο ηελ ειπίδα θαη ηελ πξννπηηθή θαη
απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηε δπλαηφηεηα κηαο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο. Σν βίσκα ηεο
θξίζεο είλαη ζαθψο πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε.
ε επίπεδν ζπλνιηθήο αληζφηεηαο, ε θξίζε θαίλεηαη λα έρεη κεηψζεη ηηο έκθπιεο
αληζφηεηεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ αλεξγία. Απηφ φκσο επηηεχρζεθε κέζα απφ
κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο πνπ έπιεμε θαη ηα δχν θχια, αιιά έπιεμε
κε κεγαιχηεξε έληαζε ην αλδξηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Με βάζε ζηνηρεία ηνπ 2014 (β‟
ηξίκελν) νη γπλαίθεο θαηά ην έηνο απηφ απνηεινχζαλ ην 41,7% ηνπ απαζρνινχκελνπ
πιεζπζκνχ έλαληη 39,6% ην 2008, ην 59,4% ησλ αλέξγσλ έλαληη 62,1% ην 2008 θαη
51% ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ έλαληη 67,5% ην 2008.166
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αιιαγέο ζηνλ θαηά θχιν θαηακεξηζκφ ηεο
ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζηα λνηθνθπξηά κε ηνπιάρηζηνλ έλα παηδί θάησ ησλ 18 εηψλ
(Καξακεζίλε 2015: 268). Μεηαμχ 2008 θαη 2014 ηεηξαπιαζηάζηεθε ην πνζνζηφ ησλ
λνηθνθπξηψλ ρσξίο εξγαδφκελν κέινο (απφ 2,5% ζην 10%), ελψ κεηψζεθε ζεκαληηθά
ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ φπνπ εξγάδνληαη θαη νη δπν γνλείο (απφ 55,2% ζε
44,1%). ην ίδην δηάζηεκα ππεξηξηπιαζηάζηεθε ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ φπνπ
εξγάδεηαη κφλν ε κεηέξα (απφ 2,5% ζε 8,5%). Καηά πφζν απηέο νη αιιαγέο θαη ν πην
ελεξγφο νηθνλνκηθφο ξφινο ησλ γπλαηθψλ επεξέαζαλ ηνλ θαηά θχιν θαηακεξηζκφ ηεο
απιήξσηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ησλ επζπλψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα παξακέλεη έλα
αλεμεξεχλεην δήηεκα, ηδηαηηέξσο εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη νη κεζαίεο ηάμεηο δελ
κπνξνχλ πηα λα αγνξάζνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη νηθηαθήο βνήζεηαο φπσο
163

Eurostat, βάζε δεδνκέλσλ (Δηζφδεκα θαη πλζήθεο Γηαβίσζεο).
Δurostat, βάζε δεδνκέλσλ (Δηζφδεκα θαη πλζήθεο Γηαβίσζεο).
165
Δurostat, βάζε δεδνκέλσλ (Γεκνγξαθηθά Γεδνκέλα).
166
Γηα κεγαιχηεξε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ βι. Καξακεζίλε, 2015, Πίλαθαο 9.7, ζει. 267.
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έθαλαλ ζην παξειζφλ. Θα είλαη απηέο νη αιιαγέο ε αθνξκή γηα κηα λέα δηεπζέηεζε
ησλ εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ξφισλ; Θα επηηξέςνπλ, αλαξσηηέηαη ε
Λπκπεξάθε (2014: 42), νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο λα νινθιεξσζεί απηή
ε

λέα

ρεηξαθέηεζε

ή

κήπσο

νη

θεληξνκφιεο

δπλάκεηο

ηεο

ζπληήξεζεο

απνζαξξχλνπλ απηήλ ηελ εμέιημε;
Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζα καο
επέηξεπαλ λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα. Θα ήηαλ πξάγκαηη κηα ζεηηθή εμέιημε ζην
ζέκα ηεο ηζφηεηαο, αλ έζησ θάησ απφ ηηο πνιχ αξλεηηθέο γηα ηηο νηθνγέλεηεο
επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, ππήξρε κηα βειηίσζε ηεο ηζφηεηαο ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθψλ
επζπλψλ. Ζ δηεζλήο εκπεηξία φκσο καο δηδάζθεη κε πφζν αξγφ ξπζκφ αιιάδνπλ ηα
πξάγκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ.
3.4 Οη πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο

ηνλ ηνκέα ησλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο
είλαη δηαθνξνπνηεκέλεο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην παξέκεηλε ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ ην
ίδην, νη θξαηηθνί πφξνη φκσο πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά, ηδηαηηέξσο ζε φηη αθνξά ηηο
ππεξεζίεο. Απηφ φκσο πνπ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε επίπησζε ηεο θξίζεο είλαη ε
αδπλακία ησλ νηθνγελεηψλ λα αγνξάζνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο, θάηη πνπ θαζηζηά
επηηαθηηθφηεξε ηελ αλάγθε ηεο θξαηηθήο ζηήξημεο κε παξνρή δσξεάλ ππεξεζηψλ θαη
ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο θξνληίδαο σο δεκφζην αγαζφ.
ζνλ αθνξά ηηο γνληθέο άδεηεο, ην ζεζκηθφ πιαίζην βειηηψζεθε ειαθξά, ελψ
είρακε κεηψζεηο κφλν ζηα επηδφκαηα πνπ ζπλδένληαη κε θαηψηαηα εκεξνκίζζηα θαη
επεξεάδνληαη απφ ηε κείσζε πνπ απηά ππέζηεζαλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο
φηη ε εμάκελε άδεηα πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο πνπ επηδνηείηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ,
παξά ηελ θαηάξγεζε ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο πνπ απνηεινχζε ηελ πεγή
ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, ζπλερίδεη λα ρνξεγείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΑΔΓ,
ελψ γηα πξψηε θνξά άξρηζε λα ρνξεγείηαη ην 2014 επίδνκα κεηξφηεηαο ζηηο
απηναπαζρνινχκελεο, ζε εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο επξσπατθήο Οδεγίαο.
νβαξά εξσηεκαηηθά φκσο πξνθχπηνπλ σο πξνο ηνλ βαζκφ ρξήζεο ησλ
γνληθψλ αδεηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ηδηαηηέξσο νη άδεηεο πνπ είλαη άλεπ
απνδνρψλ είραλ κηθξφ βαζκφ αμηνπνίεζεο, αιιά εξσηεκαηηθά ηίζεληαη αθφκα θαη γηα
ηελ αμηνπνίεζε ακεηβφκελσλ αδεηψλ ιφγσ, αθελφο, ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο πνπ
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ θάπνηνπο εξγνδφηεο απφ ηε ζπλερή απνπζία ηνπ/ηεο
εξγαδνκέλνπ/-εο, ηδηαηηέξσο φηαλ απηφο θξίλεηαη απαξαίηεηνο, θαη αθεηέξνπ ηνπ
θφβνπ απψιεηαο ηεο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδφκελνπ. Ηδηαηηέξσο
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φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, φπσο έρνπκε παξαηεξήζεη θαη ζην
ζρεηηθφ θεθάιαην, έρνπλ απμεζεί νη θαηαγγειίεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο. κσο απφ ηελ άιιε, θάπνηνη εξγνδφηεο, φηαλ νη άδεηεο ακείβνληαη απφ ην
θξάηνο, κπνξεί ελδερνκέλσο λα εληζρχζνπλ ηε ιήςε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
απαιιαγνχλ απφ ην βάξνο ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο, γηα φζν δηάζηεκα ν
εξγαδφκελνο απνπζηάδεη κε άδεηα. Γπζηπρψο ελψ απφ ηελ εκπεηξία έρνπκε
παξαδείγκαηα θαη απφ ηηο δχν ηάζεηο, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ καο επηηξέπνπλ λα
εμάγνπκε αθξηβή ζπκπεξάζκαηα.
Ζ Λπκπεξάθε (2014) ηνλίδεη ηνλ θίλδπλν ησλ επηπηψζεσλ ζηελ ηζφηεηα, αλ
κέζα ζην γεληθφ ζηξίκσγκα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηθνπψλ θνπνχλ δαπάλεο πνπ
πεγαίλνπλ ζε πνιηηηθέο θξνληίδαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ρακειά εηζνδήκαηα ησλ
γπλαηθψλ θαη ηελ αδπλακία ηνπο ηψξα πηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηδησηηθέο ππεξεζίεο
θξνληίδαο, ην πηζαλφ απνηέιεζκα ζα ήηαλ λα επηζηξέςνπλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο
ζην ζπίηη πξνθεηκέλνπ λα θξνληίζνπλ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, επεηδή δελ ζα
ππάξρεη θαλείο άιινο λα ην θάλεη. Μέρξη ζηηγκήο βέβαηα έρεη παξνπζηαζηεί ε αληίζεηε
ηάζε, δειαδή άλνδνο ηνπ γπλαηθείνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
απφ ην 2008. κσο ε θξίζε έπιεμε αλακθίβνια ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο.
ζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, νη δήκνη
πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο φισλ ζρεδφλ ησλ δεκφζησλ βξεθνλεπηαθψλ
ζηαζκψλ, είδαλ ηνπο ζπλνιηθνχο ηνπο πφξνπο λα πεξηνξίδνληαη θαηά 60% κεηαμχ
2010-2014, ελψ νη ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηε κείσζε ηεο
δήηεζεο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ είδαλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο λα
κεηψλνληαη δξαζηηθά. Απέλαληη ζε απηέο ηηο ζαλάζηκεο απεηιέο, ην ζχζηεκα
θξνληίδαο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο δηαζψζεθε ράξε ζην πξφγξακκα ηνπ
ΔΠΑ «Δλαξκφληζε Δξγαζηαθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο», πνπ έδσζε ζε
εξγαδφκελεο ή άλεξγεο κεηέξεο (ή θαη παηέξεο θξνληηζηέο) κε ρακειά θαη κεζαία
εηζνδήκαηα ηε δπλαηφηεηα δσξεάλ θηινμελίαο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε βξεθνλεπηαθνχο
ζηαζκνχο (Καξακεζίλε 2015: 264-265). Σν πξφγξακκα βνήζεζε λα θαιπθζνχλ νη
αλάγθεο ελφο απμαλφκελνπ αξηζκνχ νηθνγελεηψλ, αιιά θαη λα θαιπθζνχλ αλάγθεο
ζίηηζεο παηδηψλ ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο πιήηηνληαη απφ ηε θηψρεηα, απμάλνληαο
ηε δήηεζε θξνληίδαο ζηα λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Παξφια απηά, φπσο
είδακε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΑΑ, αλ θαη ππήξμε
κεγάιε αχμεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ απφ 17.785 ην 2009 ζηηο 81.003 ην
2015-16, ν βαζκφο θάιπςεο ηεο δήηεζεο έπεζε απφ ην 91% ην 2009 ζην 76% ην
2015 ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη άξα ησλ παηδηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο αηηήζεηο (απφ 19.460 ην 2009 ζηηο 106.885 ην 2015). Ζ κεγάιε
δήηεζε δελ ππνδειψλεη κφλν ηελ αδπλακία ησλ θησρψλ νηθνγελεηψλ λα πιεξψζνπλ
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αθφκα θαη ηα ρακειά ηξνθεία ησλ δεκνηηθψλ ζηαζκψλ. Λφγσ ηνπ ζρεηηθά πςεινχ
εηζνδεκαηηθνχ πιαθφλ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ επηιεμηκφηεηα, πνιιά
λνηθνθπξηά ηεο κεζαίαο ηάμεο πνπ ππέζηεζαλ κεγάιεο κεηψζεηο ηνπ εηζνδήκαηφο
ηνπο ζέιεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα δσξεάλ θξνληίδαο θαη ππέβαιαλ
αηηήζεηο.

ΠΙΝΑΚΑ 35 ΠΟΟΣΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (%) ΓΤΝΑΗΚΧΝ 25-49 ΔΣΧΝ ΜΔ Ή ΥΧΡΗ
ΠΑΗΓΗΑ
2008

2010

2014

Γπλαίθεο ρσξίο παηδηά

70,2

67,5

55,8

Γπλαίθεο κε 1 παηδί κηθξφηεξν ησλ 6 εηψλ

57,1

59,1

54,9

55,7

57,9

50,7

51,5

45,0

45,6

Γπλαίθεο κε 2 παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ ην
νπνίσλ ην κηθξφηεξν είλαη θάησ ησλ 6 εηψλ
Γπλαίθεο κε 3 ή πεξηζζφηεξα παηδηά, εθ ησλ
νπνίσλ ην κηθξφηεξν είλαη θάησ ησλ 6 εηψλ

Πεγή: ηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat (άληιεζε ζηηο 29.4.2016).

Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ έρεη
βειηησζεί. Αληίζεηα, ιφγσ ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ ζηηο πξνζιήςεηο, ν αξηζκφο ησλ
παηδηψλ αλά παηδαγσγφ απμήζεθε, o αξηζκφο ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ παηδαγσγψλ
επίζεο απμήζεθε, ελψ ν πεξηνξηζκφο ησλ θνλδπιίσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ
επηηξέπεη ηελ επαξθή αληηκεηψπηζε ησλ παηδαγσγηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ.
ζνλ αθνξά ην νινήκεξν ζρνιείν, θαη φπσο είδακε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην,
απηφ θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε ιηγφηεξν απφ ηελ θξίζε, ελψ ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ
ζπλέρηζε λα απμάλεηαη. Πάλησο, φιν θαη ιηγφηεξν θαίλεηαη λα πξνβάιιεηαη σο
θνηλσληθφο ζεζκφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζπκθηιίσζε θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
πξνβάιιεηαη σο εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο πνπ εληζρχεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Απηφ έρεη ζεκαζία γηαηί ζεκαίλεη φηη δίλεηαη ιηγφηεξε ζεκαζία ζηε θξνληίδα ησλ
παηδηψλ θαη ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ γνληψλ. Πάλησο νη πεξηθνπέο δαπαλψλ
θαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο πξνζιήςεηο έρνπλ πιήμεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ππεξεζηψλ (αλεπαξθήο ζηειέρσζε, κε έγθαηξε πξφζιεςε, πξνβιήκαηα ζηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή, θ.ιπ.) ελψ έρνπλ ηεζεί θαη πεξηνξηζκνί ζηε ζπκκεηνρή ησλ
παηδηψλ (π.ρ. δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ παηδηά κε έλα αλελεξγφ γνληφ) (θφκπα,
2013: 189-202 & 209-210, Καξακεζίλε 2015: 266).
Οη παξαπάλσ εμειίμεηο αλακθίβνια επεξέαζαλ ηε δηαζεζηκφηεηα θάπνηνπ
αξηζκνχ κεηέξσλ λα αλαδεηήζνπλ ακεηβφκελε εξγαζία ή λα δηαηεξήζνπλ κηα ζέζε
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εξγαζίαο. Χζηφζν, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δξακαηηθή κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη
ε αλεξγία ησλ αλδξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο δεκηνχξγεζαλ ηεξάζηηα πίεζε ζε
φζεο γπλαίθεο παξαγσγηθψλ ειηθηψλ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα
ζηα λνηθνθπξηά κε παηδηά, λα αλαδεηήζνπλ πάζεη ζπζία ακεηβφκελε εξγαζία. πσο
είδακε παξαπάλσ, ε άλνδνο ηεο γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ήηαλ
κεγάιε. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία λα ηνλίζνπκε εδψ είλαη φηη, σο απνηέιεζκα ηνπ
κεγάινπ αγψλα πνπ έδσζαλ νη γπλαίθεο ζηα λνηθνθπξηά κε κηθξά παηδηά –
πεξηζζφηεξν ζ‟ απηά πνπ αλήθνπλ ζηηο ρακειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο – γηα επηβίσζε
θαη αμηνπξέπεηα, ε απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ 25-49 εηψλ κε κηθξά παηδηά κεηψζεθε
πνιχ ιηγφηεξν απ‟ φηη απηή ησλ γπλαηθψλ ρσξίο παηδηά (Πίλαθαο 35). Δλψ κεηαμχ
2008 θαη 2014 ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ ηειεπηαίσλ έπεζε θαηά 14 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο, ην πνζνζηφ ησλ κεηέξσλ κε 1, 2 ή 3 θαη πάλσ παηδηά, κε ην κηθξφηεξν
θάησ ησλ 6 εηψλ, κεηψζεθε θαηά 2, 5 θαη 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο αληίζηνηρα.
Σν ίδην θαηλφκελν εκθαλίδεηαη αλάγιπθα ζην Γηάγξακκα 6, κε ηε ρξήζε
ζηνηρείσλ ηεο Family Database ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 25-54 εηψλ κε ή
ρσξίο παηδηά ειηθίαο 0-14 εηψλ. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία απηήο ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγαζηήθακε δείρλνπλ φηη, σο απνηέιεζκα ησλ
παξαπάλσ ζπγθξηηηθψλ εμειίμεσλ, ην 2013, ε επίπησζε ηεο κεηξφηεηαο ζηελ
απαζρφιεζε είρε κεηαηξαπεί απφ αξλεηηθή (πξν θξίζεο) ζε ζεηηθή (δηάγξακκα 5),
ηνπνζεηψληαο ηελ Διιάδα καδί κε ηε Γαλία, ηε ινβελία θαη ηελ Πνξηνγαιία, ζηηο
κνλαδηθέο ρψξεο ηεο ΔΔ κε ζεηηθή επίπησζε ηεο κεηξφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε.
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ζεκαληηθά
κέηξα ηεο πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο ππέξ ησλ εξγαδφκελσλ/άλεξγσλ γνλέσλ κε κηθξά
παηδηά (π.ρ. voucher δσξεάλ θξνληίδαο, άδεηα πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο) επέδξαζαλ
δηεπθνιπληηθά γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο
ησλ κεηέξσλ κε κηθξά παηδηά – θπξίσο απηψλ ζε λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα –
θαη αξλεηηθά ζε άιιεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. απνθιεηζκφο παηδηψλ αλελεξγψλ κεηέξσλ
απφ ην νινήκεξν ζρνιείν). ίγνπξα φκσο, ε πνιηηηθή ζπκθηιίσζεο δελ ππήξμε ν
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ηάζεσλ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη αθφκα
ιηγφηεξν ηεο κείσζεο ησλ γελλήζεσλ θαη ηεο εθ λένπ αληηζηξνθήο ηεο ηάζεο ηεο
γνληκφηεηαο, ζηηο νπνίεο νδήγεζε ε καδηθή αλεξγία, ε νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα θαη ε
έιιεηςε πξννπηηθψλ γηα γξήγνξε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο (Γηάγξακκα 5). Ο
δείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο κεηψζεθε απφ 1,50 ζην 1,29 παηδηά αλά γπλαίθα κεηαμχ
2008 θαη 2013, ελψ παξνπζηάδεη κηθξά ζεκάδηα αλάθακςεο ηα ηειεπηαία ρξφληα.
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ζνλ αθνξά, ηέινο, ηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη αλζξψπσλ κε αλαπεξία, νη
ππάξρνπζεο ππεξεζίεο αληηκεηψπηζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ιφγσ ησλ
πεξηνξηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηεο ππνζηειέρσζεο, φζεο φκσο απφ απηέο
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ επξσπατθνχο πφξνπο, θαηφξζσζαλ λα ζπλερίζνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, φπσο θαη πξηλ ηελ θξίζε, νη ππεξεζίεο
απηέο κφλν ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ θάιππηαλ ηηο αλάγθεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
εμππεξεηνχληαλ απφ ακεηβφκελεο απφ ηα λνηθνθπξηά κεηαλάζηξηεο θξνληίζηξηεο.
Αλακθηζβήηεηα ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ λα ζπλερίζνπλ
λα

ρξεζηκνπνηνχλ

θαη‟

νίθνλ

θξνληίζηξηεο

ησλ

ειηθησκέλσλ

κειψλ

ηνπο

πεξηνξίζζεθε πάξα πνιχ, φκσο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δελ καο επηηξέπνπλ λα
γλσξίδνπκε ηη ζηξαηεγηθέο αλέπηπμαλ ηα λνηθνθπξηά γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην
πξφβιεκα θαη πψο απηέο επεξέαζαλ ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο επηινγέο γπλαηθψλ θαη
αλδξψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ
4.1. πκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηα κέηξα ζπκθηιίσζεο
Δίλαη γεγνλφο φηη παξά ηα πνηθίια κέηξα ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζηαθήο θαη
νηθνγελεηαθήο/ηδησηηθήο δσήο πνπ έρνπλ ιεθζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηφζν ζε
επξσπατθφ φζν θαη εζληθφ επίπεδν, νπζηαζηηθέο αληζφηεηεο παξακέλνπλ αλάκεζα
ζηα δχν θχια φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπο, ηηο ψξεο απαζρφιεζεο
ηνπο, ηελ εξγαζηαθή ηνπο εμέιημε θαη ηηο ακνηβέο απφ ηελ εξγαζία. Σν επηδησθφκελν
κνληέιν ηνπ ηζφηηκνπ δηπινχ θνπβαιεηή (εξγαδφκελνη θαη νη δχν γνλείο) δελ έρεη
επηηεπρζεί αθφκα θαη ζηηο θαιχηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ. Απηφ απνδίδεηαη θπξίσο ζην
γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ δελ θαηφξζσζαλ, αθελφο, λα
αληηκεησπίζνπλ επαξθψο ην δήηεκα ηεο θξνληίδαο ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ θαη,
αθεηέξνπ, λα επηθέξνπλ κηα πην νπζηαζηηθή αιιαγή ζηε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηελ
νηθνγελεηαθή θξνληίδα θαη ζηηο επζχλεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Απφ φ,ηη θαίλεηαη, φζν πην
ειιηπείο είλαη νη πνιηηηθέο απηέο ηφζν πην πνιχ νη εξγαζηαθέο αληζφηεηεο απμάλνληαη
θαη ηφζν πην πνιχ νη γπλαίθεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηελ εξγαζία (εάλ
πξέπεη λα εξγαζηνχλ θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο) θαη ζηε θξνληίδα, εθφζνλ ζηελ
θνηλσληθή ζπλείδεζε ε επηινγή απηή αθνξά θαη‟ εμνρήλ ηηο γπλαίθεο. ηηο απνθάζεηο
απηέο πξέπεη λα ζηαζκίζνπλ αθφκα νη γπλαίθεο εάλ είλαη ζπκθέξνλ γη‟ απηέο λα
εξγαζηνχλ ζε κηα ρακειά ακεηβφκελε θησρήο πνηφηεηαο απαζρφιεζε πνπ
ελδερνκέλσο ηνπο ζηεξήζεη ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα πνπ ιακβάλνπλ. Οη ήδε
εληαγκέλεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη κε πεξηζζφηεξα πξνζφληα γπλαίθεο ζα πξέπεη
λα ζηαζκίζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ πφζν ρξφλν ζα ιείςνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο
κε άδεηεο θξνληίδαο θαη ηη επίπησζε ζα έρεη ε απνπζία απηή ζηελ θαξηέξα ηνπο.167
ηε ρψξα καο εμαθνινπζεί αθφκα λα ιεηηνπξγεί έλα άηππν ζχζηεκα
νηθνγελεηαθήο αιιειεγγχεο θαη ππνζηήξημεο πνπ ζε έλα κεγάιν βαζκφ θαιχπηεη ή
ζπκπιεξψλεη ηηο αλάγθεο θξνληίδαο, ππνθαζηζηψληαο ηελ έιιεηςε ή αλεπάξθεηα ησλ
θνηλσληθψλ

ππεξεζηψλ

θξνληίδαο.

Καη

ελψ

ε

δπλαηφηεηα

ηεο

πξφσξεο

ζπληαμηνδφηεζεο επέηξεπε ζε έλαλ βαζκφ ζηηο γπλαίθεο κέζεο ειηθίαο λα
167

Κάπνηνη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηελ «πνηλή ηεο κεηέξαο» (motherhood penalty), ε νπνία αλ θαη
δηαθέξεη ζηελ Δπξψπε, παξακέλεη έλα ζέκα παληνχ (European Commission 2016). Οη εξγαδφκελεο
κεηέξεο ακείβνληαη θαηά θαλφλα ιηγφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο ρσξίο παηδηά θαη ιηγφηεξν απφ ηνπο παηέξεο
κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά απαζρφιεζεο θαη λνηθνθπξηνχ. Απηφ ην κεηνλέθηεκα, θαηά ηνπο ζπγγξαθείο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο Έθζεζεο, παξακέλεη εθ‟ φξνπ δσήο.
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ιεηηνπξγήζνπλ πιήξσο, ζπκπιεξσκαηηθά ή εθεδξηθά ζηε θξνληίδα εγγνλψλ θαη
εμαξηεκέλσλ ειηθησκέλσλ γνλέσλ ή ζπγγελψλ, ε θαηάξγεζε θάζε κνξθήο πξφσξεο
ζπληαμηνδφηεζεο, είηε ζα επηβαξχλεη δπζαλάινγα ηηο γπλαίθεο απηέο ηεο ειηθίαο, είηε
ζα νδεγήζεη ζε κεγάια θελά θξνληίδαο, ηδίσο ζηα ρακειά εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα,
εθφζνλ δελ αλαπηπρζνχλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο ψζηε λα ηα θαιχςνπλ.
Σέινο, κε ηα εθηεηακέλα - ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο - σξάξηα εξγαζίαο, ν εθηφο
εξγαζίαο ρξφλνο ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο ησλ γπλαηθψλ, ζπκπηέδεηαη κε φηη απηφ
ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ
παξέρνπλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ ην δεκφζην ζχζηεκα θξνληίδαο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα ζχζηεκα/πιέγκα πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ ζπκθηιίσζεο
γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν, λα δηαζέηεη
επειημία παξέρνληαο δπλαηφηεηεο επηινγψλ, λα είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηφ θαη λα είλαη
δίθαην θαη ηζφηηκν γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελνπο/-εο φισλ ησλ
ηνκέσλ εξγαζίαο ελζσκαηψλνληαο πάληα ηε δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο. Πφζν ην
ειιεληθφ ζχζηεκα δηαζέηεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά;
Δίλαη ην ζχζηεκα ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν;
Υσξίο λα ππνβαζκίδνπκε ηηο πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθέο πνιηηηθέο θαη κέηξα
πνπ πηνζεηήζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε ρψξα καο, πξέπεη παξάιιεια λα
ζεκεηψζνπκε

φηη

ην

ζχζηεκα

ζηεξείηαη

κηαο

νινθιεξσκέλεο

πξνζέγγηζεο

εκπεξηέρνληαο δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο θαη αθήλνληαο ζεκαληηθά θελά θξνληίδαο.
Οξηζκέλα παξαδείγκαηα είλαη ελδεηθηηθά:
1. ην ζχζηεκα ησλ γνληθψλ αδεηψλ, φπσο είδακε, ππάξρνπλ αληζφηεηεο
αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα, κε ηνλ δεκφζην ηνκέα λα είλαη
πην γελλαηφδσξνο θαη πην θηιηθά πξνζθείκελνο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο
γνλείο. Αιιά θαη κέζα ζηνλ ίδην ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
αληζφηεηεο

αλάκεζα

ζηνπο/ζηηο

κηζζσηνχο/-έο

θαη

ηνπο/ηηο

απηνπαζρνινχκελνπο/-εο. Αθφκα, ζηνλ δεκφζην ηνκέα νη παξνρέο έρνπλ ην
ραξαθηήξα δηθαησκάησλ, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο παξνρέο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα. Σέινο, ην ζχζηεκα ζηεξείηαη, φζνλ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, κηαο θσδηθνπνίεζεο πνπ ζα βνεζνχζε ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ησλ
δηαθφξσλ δηθαησκάησλ απφ ηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο.
2. Σν ζχζηεκα ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ ζπλδέεηαη κε ην δεκφζην ζχζηεκα
θξνληίδαο (π.ρ. βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο). Γειαδή, νη γνλείο κεηά ηε
γνληθή άδεηα δελ είλαη δεδνκέλν φηη εμαζθαιίδνπλ κηα ζέζε ζε δεκφζην
παηδηθφ ζηαζκφ. Ζ πξφζβαζε ζην δεκφζην ζχζηεκα θξνληίδαο δελ απνηειεί
δηθαίσκα ησλ παηδηψλ θαη αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. Γηθαίσκα
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πξφζβαζεο παξέρεηαη κφλν ζηα λεπηαγσγεία (γηα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιείνπ). πλέπεηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε ρψξα
καο, αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, λα παξνπζηάδεη έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα θελά ζεζκνζεηεκέλεο δηαζθάιηζεο θξνληίδαο (δηάζηεκα κεηαμχ
ηέινπο γνληθψλ αδεηψλ θαη έλαξμεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο) (Moss 2015).
3. Τπάξρνπλ ηεξάζηηα θελά δεκφζηαο παξνρήο αλνηθηήο θαη θαη‟ νίθνλ
θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη αλάπεξσλ αηφκσλ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο.
4. ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο ππάξρνπλ ζε κεγαιχηεξν ή
κηθξφηεξν βαζκφ εξγαδφκελνη πνπ απνθιείνληαη (π.ρ. εξγαδφκελνη/-εο ζε
αδήισηε εξγαζία ή πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε
λνκνζεζία).
Γηαζέηεη ην ζχζηεκα επειημία παξέρνληαο δπλαηφηεηεο πξαγκαηηθψλ επηινγψλ;
H ζεζκηθή επειημία πνπ παξέρεηαη απφ ηα επίζεκα κέηξα ζπκθηιίσζεο, αιιά
θαη ε πην άηππε επειημία πνπ δηαζέηεη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, είλαη ζεκαληηθνί
παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο θξνληηζηέο/-ηξηεο λα
ζπλδπάζνπλ ηηο εξγαζηαθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
Σν ζχζηεκα ησλ γνληθψλ αδεηψλ παξέρεη ζρεηηθή επειημία (κεησκέλν σξάξην
θαη δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ ζε ζπλερφκελε απνπζία απφ ηελ εξγαζία, επηινγέο
σο πξνο ηνλ ρξφλν ιήςεο ησλ αδεηψλ). κσο ην ζχζηεκα ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη
πνιχ πην επέιηθην, αθνχ ε επηινγή απνηειεί δηθαίσκα ηνπ/ηεο εξγαδφκελνπ/-εο, ελψ
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνυπνζέηεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εξγνδφηε.
ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ, ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο απηέο
δελ είλαη πάληα εχθνιε ελψ ηα σξάξηα ιεηηνπξγίαο, παξφιν πνπ έρνπλ δηεπξπλζεί,
δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα ζηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ γνλέσλ θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο
έρνπλ πεξηνξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο (π.ρ. νινήκεξν ζρνιείν).
Ζ πξνψζεζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο απνηειεί ζε πνιιέο επξσπατθέο
ρψξεο κέηξν πνιηηηθήο ζπκθηιίσζεο. Γηα λα απνηειεί φκσο ηέηνην κέηξν, ε κεξηθή
απαζρφιεζε ζα πξέπεη λα απνηειεί επηινγή θαη φρη θαηαλαγθαζκφ (έιιεηςε
ελαιιαθηηθψλ

επθαηξηψλ

απαζρφιεζεο)

γηα

ηνπο/ηηο

εξγαδφκελνπο/-εο,

λα

εμαζθαιίδεη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο (δηάξθεηα εξγαζίαο θαη ζχκβαζεο, αζθαιηζηηθά
θαη άιια δηθαηψκαηα) θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεηαπήδεζεο ζηελ πιήξε
απαζρφιεζε, φηαλ νη ππνρξεψζεηο θξνληίδαο πεξηνξηζηνχλ. Απηφ δελ ζπλέβαηλε
παξαδνζηαθά ζηηο ρψξεο ηνπ λφηνπ θαη ηδηαηηέξσο ζηελ Διιάδα (Lewis 2008: 26)
ηφζν γηαηί ην ζεζκηθφ πιαίζην δελ δηεπθφιπλε αιιά θαη γηαηί ε επηινγή απηή - ζε
ζπλδπαζκφ κε ρακειέο ακνηβέο ζηηο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο - κείσλε
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ζεκαληηθά ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ζπλήζσο δε νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο
δελ δηαζθάιηδαλ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα168. Ζ κεξηθή θαη εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε
απμήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, σο αλαγθαζηηθή επηινγή πνπ επηβιήζεθε απφ
ηνπο εξγνδφηεο.
Δίλαη ην ζχζηεκα νηθνλνκηθά πξνζηηφ;
ζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ησλ γνληθψλ αδεηψλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ηνλ δεκφζην ηνκέα λα
παξέρεη άδεηα θξνληίδαο καθξάο δηάξθεηαο κε πιήξε αλαπιήξσζε ησλ απνδνρψλ,
ελψ νη αληίζηνηρεο πιήξσο ακεηβφκελεο άδεηεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη κηθξφηεξεο
δηάξθεηαο θαη απαηηνχλ ηελ έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε σο πξνο ηνλ ηξφπν ιήςεο ηνπο.
Δίλαη γλσζηφ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ
αλαπιήξσζεο ηνπ κηζζνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε
πηζαλφηεηα λα αμηνπνηεζεί ε άδεηα θαη άξα λα ιεηηνπξγήζεη σο απνηειεζκαηηθφ κέηξν
ζπκθηιίσζεο, ηδίσο γηα ηνπο άλδξεο.
ζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο παηδηψλ, ην ζχζηεκα είλαη γηα
πνιινχο γνλείο αθξηβφ, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ. Δίλαη ινηπφλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ πνπ, κέζσ ηνπ ΔΠΑ, έλαο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ θηινμελνχληαη
δσξεάλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ζηαζκνχο, αλ θαη ε δήηεζε είλαη κεγαιχηεξε
απφ ηελ πξνζθνξά, φπσο είδακε θαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην.
Σεξάζηηα είλαη ηα θελά ζηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία. Οη
άδεηεο είλαη ππνηππψδεηο ή αλχπαξθηεο. ζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο εκεξήζηαο
θξνληίδαο, ελψ θάπνηεο απφ απηέο παξέρνληαη δσξεάλ (Βνήζεηα ζην πίηη, ΚΖΦΖ)
θαη θάπνηεο θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθά ηακεία φηαλ ε θξνληίδα είλαη εκεξήζηα
(Κέληξα Γηεκέξεπζεο), δελ κπνξνχλ, αθφκα θαη φηαλ απηέο είλαη δηαζέζηκεο ζε
ηνπηθφ επίπεδν, λα θαιχςνπλ άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ζπλερή θξνληίδα ή ρακεινχ
εηζνδήκαηνο άηνκα, πνπ φκσο δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνυπνζέζεηο εηζνδήκαηνο πνπ
ζέηνπλ νη ππεξεζίεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, αλαδεηνχληαη, είηε ελδνηθνγελεηαθέο
ιχζεηο θξνληίδαο (ζε βάξνο ζπρλά ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ), είηε ε πξφζιεςε
ακεηβφκελσλ θξνληηζηψλ/-ηξηψλ πνπ επηβαξχλεη ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ.

168

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ην
«50-60% ησλ κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ γπλαηθψλ ζα επηζπκνχζαλ λα απαζρνιεζνχλ πιήξσο»
(Καξακεζίλε 2008: 320).
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Δίλαη ην ζχζηεκα δίθαην θαη ηζφηηκν γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελνπο/-εο
φισλ ησλ ηνκέσλ εξγαζίαο;
Δίλαη γεγνλφο φηη ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζέκαηα ζπκθηιίσζεο αληηκεησπίδεη
ηζφηηκα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Τπάξρνπλ θάπνηεο αθφκα εμαηξέζεηο πνπ φκσο
ζηαδηαθά αληηκεησπίδνληαη, κεηά ηδηαηηέξσο απφ παξεκβάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Πνιίηε ν νπνίνο έρεη έλα ξφιν «ειεγθηή» σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο ζηελ απαζρφιεζε. Δθεί πνπ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νη κεγαιχηεξεο
ζεζκηθέο απνθιίζεηο είλαη αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φρη
αλάκεζα ζηα δχν θχια.
κσο ζηελ πξάμε, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηηο εθζέζεηο
δεκφζησλ ππεξεζηψλ θα αλεμάξηεησλ αξρψλ, άλδξεο θαη γπλαίθεο, θαη ηδηαηηέξσο νη
κεηέξεο, δελ αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα ζηελ εξγαζία. Παξφιε ηελ πξφνδν θαη ηηο
ζεκαληηθέο βειηηψζεηο, νη γπλαίθεο πζηεξνχλ ζε ακνηβέο θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε
θαη είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ επάισηεο ζε παξαβηάζεηο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο
δηθαησκάησλ.
Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο θξνληίδαο αγγίδνπλ κηα
επαίζζεηε πεξηνρή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο ηζρχνπζεο ζηάζεηο θαη αμίεο φζνλ αθνξά
ηνλ ξφιν ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηα
απνδεθηά πξφηππα θξνληίδαο. Απηέο νη ζηάζεηο, αμίεο θαη πξφηππα επεξεάδνπλ ηελ
θαηεχζπλζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ πνιηηηθψλ, ηνλ βαζκφ πνπ νη πνιηηηθέο
αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζπλνιηθά θαη απφ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο
μερσξηζηά, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
αληηκεησπίδεη ηα ζέκαηα απηά. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ελψ νη «πνιηηηθέο έρνπλ ζεκαζία»
(Lewis 2008), επεξεάδνληαο ζεηηθά ηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ θαη νδεγψληαο
ζηελ θνηλσληθή απνδνρή ηεο, δελ δείρλνπλ λα έρνπλ πεηχρεη ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξφηππα
θξνληίδαο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ αλάκεζα ζηα δχν θχια.
Χζηφζν, έξεπλα ηνπ ΚΔΘΗ γηα ηνλ ξφιν ησλ παηέξσλ ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο-πξνζσπηθήο δσήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην
2006, έδεημε φηη, αλ θαη δηαηεξνχληαη παξαδνζηαθά πξφηππα ζε πνιιέο εθθάλζεηο
ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο (π.ρ. νηθηαθή εξγαζία), δηαπηζηψλνληαη θαλνηφκεο ζηάζεηο θαη
αληηιήςεηο ησλ παηέξσλ σο πξνο ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ πεξηπνίεζε ησλ
παηδηψλ κηθξήο ειηθίαο, πνπ δείρλνπλ φηη νη παηξηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
απέλαληη ζηα παηδηά αιιάδνπλ πξνο ην πξννδεπηηθφηεξν ζε αξθεηά κεγάιν κέξνο ηεο
θνηλσλίαο (Κνξσλαίνπ θ.ά. 2007). Αλ θαη ελζαξξπληηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο
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παξαπάλσ έξεπλαο ζηάζεσλ πξέπεη λα δηαζηαπξσζνχλ κε έξεπλεο ρξήζεο ρξφλνπ,
πνπ παξέρνπλ αληηθεηκεληθφηεξε βάζε εμαθξίβσζεο ηνπ ηη πξάγκαηη ζπκβαίλεη.
Δίλαη πξνθαλέο, φηη νη πνιηηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη εξγνδνηηθέο εγεζίεο θαη νη
θνξείο ηζφηεηαο πξέπεη λα επαλεθηηκήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο
πνιηηηθέο,

έηζη

ψζηε

λα

δηεπθνιχλνπλ

ηνλ

ζηφρν

ηεο

ηζφηεηαο

θαη

λα

δηαπαηδαγσγήζνπλ ηηο λέεο γεληέο ζε κηα πην ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ δχν θχισλ
ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη φρη κφλνλ.
4.2 πκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηα θελά πιεξνθφξεζεο θαη ηα εξεπλεηηθά θελά
Σν πεδίν ηεο ζπκθηιίσζεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο/πξνζσπηθήο δσήο δελ
απεηέιεζε έλα πεδίν εξεπλεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζηε ρψξα καο. Διάρηζηεο είλαη νη
πεξηπηψζεηο εξεπλψλ κε πξσηεχνληα ζηφρν ην πεδίν απηφ. Δπίζεο, φπσο θαη ζε
πνιιά άιια πεδία πνιηηηθήο, δελ ππάξρνπλ κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο επίπησζεο ησλ
πνιηηηθψλ, εθηφο θαη εάλ απηέο ζπλδένληαη κε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα φπνπ ηέηνηεο
κειέηεο απνηεινχλ ππνρξέσζε.
Δλδεηθηηθνί ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο, κέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε, θξίλνπκε
φηη ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη εκβάζπλζε είλαη νη
αθφινπζνη:
Α.

Αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ


Γνληθέο άδεηεο: (α) Βαζκφο αμηνπνίεζεο θαηά θαηεγνξία αδεηψλ ζε ζρέζε κε
ηνπο/ηηο

δπλεηηθά

δηθαηνχρνπο.

χλδεζε

ηεο

αμηνπνίεζεο

κε

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηεο άδεηαο (ακεηβφκελεο ή κε, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ
αλαπιήξσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ εξγαζία, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ
επειημίαο,

αλάινγα κε ηα θίλεηξα ιήςεο θ.ιπ.), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ

εξγαδνκέλνπ/εο (εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, εηζφδεκα, ηφπνο δηακνλήο, είδνο
απαζρφιεζεο, ζέζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηεξαξρία, αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ην
ηη απνηειεί απνδεθηφ πξφηππν θξνληίδαο θ.ιπ.), ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν
(δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ηνκέαο, πεξηβάιινλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θηιηθφ
πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, κέγεζνο επηρείξεζεο, θ.ιπ.), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
επηρείξεζεο (κέγεζνο, ηνκέαο, ζηάζεηο πξντζηακέλσλ θαη ζπλαδέιθσλ, θ.ιπ.)
θαη ην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη
αλεξγία). Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζα πξέπεη λα απνηειεί ππνρξεσηηθή
πξνζέγγηζε ζε φιεο ηηο επηκέξνπο αλαιχζεηο. (β) Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο
ρξεζηψλ. (γ) Βαζκφο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο άδεηεο ζχκθσλα κε
ηηο

ζεζκηθέο

πξνβιέςεηο.

Βαζκφο

αληζφηεηαο

κεηαμχ

δηαθνξεηηθψλ
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θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ. (δ) Υξεκαηνδφηεζε ζπζηήκαηνο αδεηψλ αλάινγα
κε ηνλ ηχπν άδεηαο, ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (εξγνδφηεο, αζθαιηζηηθά
ηακεία, θξάηνο) θαη ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Δθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο
ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.


Τπεξεζίεο θξνληίδαο: (α) Βαζκφο αμηνπνίεζεο θαηά θαηεγνξία ππεξεζίαο ζε
ζρέζε

κε

ηνπο/ηηο

δπλεηηθά

δηθαηνχρνπο.

χλδεζε

αμηνπνίεζεο

κε

ραξαθηεξηζηηθά ππεξεζίαο (πνηφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, θφζηνο γηα ηνλ
ρξήζηε) θαη κε ραξαθηεξηζηηθά ρξήζηε ή ζπγγελή κε επζχλε σο πξνο ηνλ
ρξήζηε (εηζφδεκα, κνξθσηηθφ επίπεδν, ειηθία, θχιν, ζηάζεηο, ηχπνο
λνηθνθπξηνχ θ.ιπ.). (β) Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηψλ/-ηξηψλ. (γ) Βαζκφο
θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο ππεξεζίεο – γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο
αληζφηεηεο. (δ) Υξεκαηνδφηεζε ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν
θξνληίδαο, ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (θξάηνο, αζθαιηζηηθά ηακεία, ηδησηηθφο
ηνκέαο) θαη ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.
Β.

ηάζεηο, αμίεο θαη ηδεαηά πξφηππα θξνληίδαο (ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ ειηθία,

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην εηζφδεκα, ηελ πξνέιεπζε
θ.ιπ. ησλ εξσησκέλσλ, θαζψο θαη ηελ αληίιεςή ηνπο σο πξνο ηελ χπαξμε, θφζηνο,
αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο θαη πνηφηεηα ησλ παξνρψλ). Οη πξνηηκήζεηο αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ, θαη ηδηαηηέξσο ησλ παηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ, σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή
ζε ζρέζε κε ηελ εμσνηθνγελεηαθή θξνληίδα θαη σο πξνο ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο
εμσνηθνγελεηαθήο θξνληίδαο. Οη πξνηηκήζεηο ηνπο σο πξνο ην ξφιν ησλ δχν θχισλ
ζηε θξνληίδα.
Γ.

Ζ ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/-εο θξνληηζηέο/-ηξηεο (γνλείο

θαη θξνληηζηέο/-ηξηεο ελειίθσλ) ζε ζέκαηα ζπκθηιίσζεο (πεξηερφκελν απνθάζεσλ
θαη ζθεπηηθφ). Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ (νηθνλνκηθνί,
ζπλαηζζεκαηηθνί, εζηθνί, πξνζσπηθνί). Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Πηζαλέο
δηαθσλίεο ή ζπγθξνχζεηο. Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ (π.ρ
βαζκφο επεξεαζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο γηα αγνξά ππεξεζηψλ θξνληίδαο, θαηά πφζν
ε αλεξγία δηεπθφιπλε απφ πιεπξάο δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ή δπζθφιεςε απφ πιεπξάο
δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηε θξνληίδα ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ, ε ζπκβνιή ηνπ
εηζνδήκαηνο ησλ ειηθησκέλσλ θ.ιπ.).
Γ.

Οη ζηξαηεγηθέο ησλ νηθνγελεηψλ (θαη ηδηαηηέξσο ησλ γπλαηθψλ) γηα ηνλ

ζπλδπαζκφ εξγαζίαο θαη θξνληίδαο. Βαζκφο ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ηνπ εθηθηνχ θαη
ηνπ δπλαηνχ. Οη πξαθηηθέο ζε επίπεδν θαζεκεξηλφηεηαο.
Δ.

Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ θαηαλνκή ηεο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο θαη ζηελ

ηζφηεηα. Καηά πφζν ε θξίζε αχμεζε ην βάξνο θξνληίδαο ησλ γπλαηθψλ ιφγσ ηεο
κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ή δεκηνχξγεζε πξνυπνζέζεηο γηα πην ηζφηηκε θαηαλνκή
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ηεο θξνληίδαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο ησλ
αλδξψλ. Καηά πφζν νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια, νη ξφινη γεληθφηεξα ηνπ
άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ εξγαζία θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο
επεξεάζηεθαλ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ε θξίζε.
Σ.

Σα θπξίαξρα κνληέια νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε ηελ εξγαζία θαη ηε θξνληίδα: Πφζν

ηζρπξφ ή αζζελέο είλαη ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηνπ κφλνπ άλδξα-θνπβαιεηή; Πνηα
άιια κνληέια ζπλππάξρνπλ θαη ζε πνην βαζκφ; Πνηα είλαη ε δπλακηθή ησλ λέσλ
κνληέισλ; Πφζν νη ππάξρνπζεο πνιηηηθέο δηεπθνιχλνπλ ην έλα ή ην άιιν κνληέιν;
Πφζν ε θξίζε δηεπθφιπλε ή ελίζρπζε θάπνηα κνληέια;
Ε.

Ζ ηδησηηθή θαη’ νίθνλ θξνληίδα (νηθνγελεηαθή θαη ακεηβφκελε): Έθηαζε, νη

θξνληηζηέο/-ηξηεο (θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν, πξνέιεπζε, θ.ιπ.), νη ψξεο
θξνληίδαο, ηα ππνθείκελα θξνληίδαο, ην είδνο θξνληίδαο, ην πιαίζην θξνληίδαο
(ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε θξνληηζηψλ/-ηξηψλ, θ.ιπ.), νη
ακνηβέο, ε ζρέζε ηνπ/ηεο θξνληηζηή/-ηξηαο κε ηνλ/ηελ θξνληηδφκελν/-ε θαη κε
ηνλ/ηελ νηθνγελεηαθφ/-ή εξγνδφηε/-ηξηα, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ/ηεο θξνληηζηή/ηξηαο, θξνληηδφκελνπ/εο θαη ηνπ/ηεο νηθνγελεηαθνχ εξγνδφηε/-ηξηαο.
Ζ.

Ζ επίδξαζε ηνπ ρψξνπ ηεο εξγαζίαο ζηε ζπκθηιίσζε αλάινγα κε:
- Σνλ ηνκέα θαη κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο
- Σν είδνο ηεο απαζρφιεζεο
- Σελ θαηαλνκή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ επηρείξεζε
- Σν πνζνζηφ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο ιήςεο απνθάζεσλ
- Σηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο γηα ηε ζπκθηιίσζε
- Σηο πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηδηαηηέξσο ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο (ψξεο εξγαζίαο, επειημία σξαξίνπ, θ.ιπ.)
- Σηο ζηάζεηο εξγνδνηψλ σο πξνο ηε ζπκθηιίσζε γεληθά θαη ηδηαηηέξσο σο πξνο
ηε ρξήζε ησλ γνληθψλ αδεηψλ, σο πξνο ηνλ ξφιν ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε
ζέκαηα θξνληίδαο, σο πξνο ηελ εξγαζηαθή εμέιημε ησλ γπλαηθψλ, σο πξνο ηε
κεηξφηεηα, σο πξνο ηελ ηζφηεηα, θ.ιπ.
- Σηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θξνληηζηψλ/-ηξηψλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ σο
πξνο ηε ζπκθηιίσζε, σο πξνο ην ξφιν ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζε
ζέκαηα θξνληίδαο, σο πξνο ηελ εξγαζηαθή εμέιημε ησλ γπλαηθψλ, θ.ιπ.
- Σν γεληθφηεξν επηρεηξεζηαθφ θιίκα (θαηά πφζν απηφ είλαη απνηξεπηηθφ,
νπδέηεξν ή ελζαξξπληηθφ ζηα κέηξα ζπκθηιίσζεο)
- Σνλ βαζκφ επεξεαζκνχ απφ ηα δεδνκέλα ηεο θξίζεο ησλ ζηάζεσλ θαη
πξαθηηθψλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ζπκθηιίσζεο (π.ρ.
θαηά πφζν αμηνπνηνχληαη ιηγφηεξν νη γνληθέο άδεηεο, θαηά πφζν ππάξρεη έλα
αξλεηηθφ εξγαζηαθφ θιίκα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο, θ.ιπ.).
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- Σνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηα ηζρχνληα ζηελ επηρείξεζε
κέηξα ζπκθηιίσζεο. Αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ θξίλνληαη ηδηαηηέξσο
ρξήζηκα. Πξνηάζεηο γηα λέα κέηξα ή βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ κέηξσλ.
Θ.

Ζ ηδεαηή εηθφλα ηνπ εαπηνχ: Πψο νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζα ήζειαλ λα

βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο πξνο ηελ εξγαζία θαη ηελ εμέιημε ηνπο ζε απηή, σο πξνο
ζηελ νηθνγέλεηα, σο πξνο ηελ επηζπκία ηνπο λα απνθηήζνπλ παηδηά θαη πφζα, σο
πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά, σο πξνο ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ, σο πξνο
ηελ ηζφηεηα θ.ιπ.; Πψο δηαθνξνπνηείηαη ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ
ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηελ πξνέιεπζε, ηελ εζλφηεηα, ηελ αζηηθφηεηα ηνπ
ηφπνπ δηακνλήο θ.ιπ., ησλ εξσηψκελσλ; Πψο νη ίδηνη/-εο αλαγλσξίδνπλ φηη
επεξεάζηεθαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδεαηήο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ; Πψο θξίλνπλ ηε
ζεκεξηλή ηνπο εηθφλα ζε ζρέζε κε ηελ ηδεαηή εηθφλα;
4.3 Πξνηάζεηο

Μέζα απφ ηε κειέηε απηή, ε νπνία πξνζπάζεζε λα απνηππψζεη ηφζν ηηο
ζεηηθέο εμειίμεηο, φζν θαη ηα θελά θαη ηηο αδπλακίεο ησλ πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο,
θαζψο θαη ησλ θελψλ πιεξνθφξεζεο θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη έρνληαο
παξάιιεια ππφςε καο ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηα πνξίζκαηα αμηνιφγεζεο
πξαθηηθψλ ζπκθηιίσζεο απφ ηνλ δηεζλή ρψξν, δηαηππψλνπκε παξαθάησ κηα ζεηξά
πξνηάζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα βάζε ζπδήηεζεο γηα ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο.
Γεληθνχ ραξαθηήξα πξνηάζεηο:
Α. Καηαξρήλ πξέπεη λα ππάξμεη κηα δηαθνξεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο
πξνηεξαηφηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζηα ζέκαηα ζπκθηιίσζεο θαη γεληθφηεξα ζηα
ζέκαηα ηζφηεηαο. Ζ ζπκθηιίσζε έρεη νθέιε γηα ην άηνκν (νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία,
κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο), γηα ηηο επηρεηξήζεηο (πηζαλή απψιεηα έκπεηξνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) θαη γηα ηελ θνηλσλία (ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε, απμάλεη ηε
θνξνινγεηέα χιε, πξνσζεί ηε δεκνθξαηία θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε). Απνηειεί
ζηελ νπζία κηα θνηλσληθή επέλδπζε κε καθξνρξφληα νθέιε. H ζπκθηιίσζε αθφκα
ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε γηα κηα επαλαμηνιφγεζε ηεο αμίαο ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε
κε ηελ αμία ηεο θξνληίδαο. Ζ ζπκθηιίσζε είλαη ηέινο κηα επέλδπζε γηα ηελ ηζφηεηα
θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο, αιιά ηαπηφρξνλα ε θνηλσληθή απνδνρή ηεο ηζφηεηαο θαη ε
πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηήλ δηεπθνιχλνπλ ηελ πηνζέηεζε
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κέηξσλ ζπκθηιίσζεο.169 Απηά φια ζεκαίλνπλ κηα κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε απφ
φινπο ηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ζεκαζίαο ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ
ζπκθηιίσζεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.
Β. Ζ πξφηαζε καο σο πξνο ηηο πνιηηηθέο είλαη φηη απαηηείηαη λα κειεηεζνχλ, λα
ζρεδηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ σο έλα εληαίν ζχζηεκα αιιεινζπκπιεξνχκελσλ
παξνρψλ κε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη θνηλέο αξρέο θαη θηινζνθία. Ζ δηάζηαζε ηεο
ηζφηεηαο ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ άμνλα αλαθνξάο ηφζν ζηνλ θεληξηθφ
ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο. Ζ επίπησζε θάζε
κέηξνπ ζηελ ηζφηεηα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ηφζν εθ ησλ πξνηέξσλ φζν θαη εθ ησλ
πζηέξσλ. Μφλν έηζη ζα κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ, λα ππάξρεη αίζζεζε δηθαίνπ θαη λα κπνξνχλ εχθνια λα
πξνζδηνξίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη, φζν απηφ είλαη δπλαηφλ, ηα θελά θαη νη
αδπλακίεο. Δπίζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε (χςνο, πεγέο, ηζνξξνπία κεηαμχ πεγψλ) θαη
ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ θπξίαξρν κέιεκα κειέηεο
θαη λα εμεηαζηνχλ ηξφπνη άκβιπλζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο γηα ηνλ εξγνδφηε
απφ ηελ απνπζία ηνπ/ηεο εξγαδφκελνπ/-εο. Ηδηαηηέξσο πξέπεη λα πξνζερζεί ην
κεγάιν θελφ θξνληίδαο κεηαμχ ηεο ιήμεο ησλ ακεηβφκελσλ γνληθψλ αδεηψλ θαη ηεο
ηζρχνπζαο ειάρηζηεο ειηθίαο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο.
Γ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ επαξθή θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα λα κπνξνχλ νη
πνιηηηθέο ζηνηρεησδψο λα αμηνινγεζνχλ θαη βάζεη απηψλ ησλ αμηνινγήζεσλ λα
γίλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζήο ηνπο. Παξφιν πνπ θάπνηα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηηο
γνληθέο άδεηεο ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη θάπνηα
δεδνκέλα γηα ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ ΔΔΣΑΑ, ρξεηάδεηαη
λα εμεηαζηνχλ ε επάξθεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπο φπσο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπο λα
ηεθκεξηψζνπλ επαξθψο πξνηάζεηο πνιηηηθήο. Πξέπεη αθφκα λα αμηνινγεζεί πνηεο
πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεην λα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπλερή βάζε απφ ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηδηθψλ εξεπλψλ.
Δπηκέξνπο πξνηάζεηο:
A. Κσδηθνπνίεζε: ζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ησλ γνληθψλ αδεηψλ, ην νπνίν
εκθαλίδεηαη σο έλα κσζατθφ ξπζκίζεσλ ηδηαηηέξσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ρξεηάδεηαη
λα γίλεη θσδηθνπνίεζε, έηζη ψζηε νη ξπζκίζεηο λα είλαη νξαηέο, αλαγλσξίζηκεο θαη
εχθνια

θαηαλνεηέο

απφ

ηνπο/ηηο

δπλεηηθά

δηθαηνχρνπο

θαη

άιινπο/-εο

εκπιεθφκελνπο/-εο. Καη ελψ κηα ηέηνηα θσδηθνπνίεζε είλαη ηψξα δηαζέζηκε γηα ηνλ
169

Ζ Υαηδεβαξλάβα (2014) ζπλδέεη ηελ χπαξμε επαξθψλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο κε ην επξχηεξν
πεξηβάιινλ ηζφηεηαο κέζα ζην νπνίν απηά αλαπηχζζνληαη.
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δεκφζην ηνκέα (κέζσ ηεο εηήζηαο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ
Κψδηθα), δελ ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
B. Ζ δηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο: Παξφιν πνπ ζηε λνκνζεζία έρνπλ γίλεη θαη
εμαθνινπζνχλ θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ εξγαζία, ζηελ πξάμε ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα
αλακελφκελα. Απηφ ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη θπξίαξρεο
λφξκεο απνδίδνπλ ζηηο γπλαίθεο ηνλ ξφιν ηνπ βαζηθνχ θξνληηζηή ησλ εμαξηεκέλσλ
κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα πην ηζφηηκν
θαηακεξηζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ θαη απηφ ζεκαίλεη πνιηηηθέο πνπ φρη κφλν
δηαζθαιίδνπλ, αιιά θαη πξνάγνπλ κε κέηξα ελίζρπζεο ηε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ
ζηηο νηθνγελεηαθέο επζχλεο. Τπάξρνπλ πνιιέο ξπζκίζεηο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα
πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε άιιεο ρψξεο πνπ ζα κπνξνχζακε λα αμηνπνηήζνπκε θαη
ζηε ρψξα καο (κέξεο ακεηβφκελεο άδεηαο απνθιεηζηηθά γηα παηέξεο, νηθνλνκηθά
θίλεηξα γηα ηε ιήςε αδεηψλ απφ παηέξεο, θ.ιπ.). Αθφκα, ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηνχλ
θαη λα εθαξκνζηνχλ κέηξα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, απηψλ
πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη απηψλ πνπ δηαπαηδαγσγνχλ, ηδηαηηέξσο απηψλ πνπ
δηαπαηδαγσγνχλ ηηο λέεο γεληέο, ζηε δηακφξθσζε αληηιήςεσλ γηα κηα πην ηζφηηκε
ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία, ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνγέλεηα.
Γλσξίδνπκε φηη θάπνηεο θαιέο πξαθηηθέο έρνπλ πινπνηεζεί θαη ζηε ρψξα καο θαη
αξθεηφ πιηθφ έρεη παξαρζεί ζηα πιαίζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ,
αιιά δελ θαίλνληαη νη εκπεηξίεο απηέο λα έρνπλ εληαρζεί ζηε δεκφζηα πνιηηηθή ή λα
ηελ έρνπλ ηξνθνδνηήζεη επαξθψο ή λα έρνπλ θαηαθέξεη λα έρνπλ αμηφινγα
πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε.170
Αληίζεηα, κέηξα κε αξλεηηθφ αληίθηππν γηα ηελ ηζφηεηα, φπσο είλαη κέηξα ηα
νπνία αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη ε θξνληίδα είλαη γπλαηθεία ππφζεζε ή κέηξα πνπ
νδεγνχλ ζηελ απνθνπή ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ή δπζθνιεχνπλ ηελ
επαλέληαμε ηνπο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Γηα παξάδεηγκα, νη καθξνρξφληεο, έζησ
θαη ρακειά ακεηβφκελεο άδεηεο θξνληίδαο ή ηα γελλαηφδσξα επηδφκαηα θξνληίδαο
γηα κε εξγαδφκελεο γπλαίθεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ έληαμε ή επαλέληαμε ησλ
γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε. Παξφιν πνπ ηα κέηξα απηά θαίλνληαη θαη‟ αξρήλ λα
δηεπθνιχλνπλ, καθξνρξφληα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή
εμέιημε ησλ γπλαηθψλ, ζηηο ακνηβέο ηνπο θαη ζην επίπεδν ησλ ζπληάμεσλ πνπ

170

Να ζεκεηψζνπκε φηη θνξείο πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ φπσο είλαη ην Eurochild
ηνλίδνπλ φηη ε ζπκθηιίσζε πξέπεη λα εηδσζεί θαη απφ ηε πιεπξά ησλ παηδηψλ, ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη
ηεο ζεκαζίαο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ δχν ησλ γνληψλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ (Eurochild 2016). Ζ
ζχλδεζε ηεο ζπκθηιίσζεο κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ γίλεηαη θαη ζε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Eurofound
(2015).
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δηαζθαιίδνπλ. Γη‟ απηφ είλαη πξνηηκφηεξν λα εληζρπζεί ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ
θξνληίδαο θαη γηα παηδηά κηθξφηεξα ησλ 3 ρξφλσλ.
Γ. Ζ πνηφηεηα θαη ην θφζηνο γηα ηνλ ρξήζηε ησλ κέηξσλ θξνληίδαο θαη ζπκθηιίσζεο:
Καη ηα δχν απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο θαη θξίλνπλ ηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα απνηεινχλ απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο ζπκθηιίσζεο. Αλ θαη
ηα πεξηνξηζκέλα έζνδα ηνπ θξάηνπο, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ
δπζθνιεχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξνρψλ θαη
άκβιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα ηνλ/ηε ρξήζηε/-ηξηα, είλαη πξνθαλέο φηη
θάπνηα βειηίσζε απαηηείηαη πνπ ζα επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπο. ζνλ
αθνξά ηηο ππεξεζίεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε ειάρηζηα πξφηππα πνηφηεηαο πνπ
πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ζηαζεξήο, ζπλερνχο θαη επαξθνχο ζε χςνο
ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία επηηξέπεη λα ζηειερψλνληαη νη ππεξεζίεο απφ επαξθέο
ζε αξηζκφ θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε θαιέο θαη ζηαζεξέο ζπλζήθεο εξγαζίαο
θαη απαζρφιεζεο θαη δπλαηφηεηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο. Ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά
ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο/εθπαίδεπζεο γηα παηδηά φζν πην εθηεηακέλεο, πνηνηηθέο θαη
πξνζηηέο είλαη νη ππεξεζίεο απηέο ηφζν πην πνιχ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο
πηζαλέο αδπλακίεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πξνζθέξνληαο πξννπηηθέο
ζηα παηδηά. ζνλ αθνξά δε ηηο άδεηεο γηα γνλείο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πςειφ
πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ηνπ κηζζνχ ηνπο γηα έλα ζεκαληηθφ δηάζηεκα θαηά ηνλ
πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη απφ ηα
δχν θχια, ηδηαηηέξσο δε απφ ηνπο άλδξεο πνπ θαηά θαλφλα έρνπλ πςειφηεξεο
απνδνρέο θαη άξα πην πνιιά λα ράζνπλ απφ ρακειά ακεηβφκελεο άδεηεο
θξνληίδαο.
Γ. Πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ γηα αλάγθεο θξνληίδαο: Ο ρξφλνο απνηειεί κηα
ζεκαληηθή αμία ζηελ επνρή καο. Παξφιν πνπ νη αλάγθεο θξνληίδαο έρνπλ
πεξηφδνπο έληαζεο (π.ρ. φηαλ ηα παηδηά είλαη κηθξά), ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
παξνπζηάδνληαη αλάγθεο θξνληίδαο ή νηθνγελεηαθέο αλάγθεο πνπ απαηηνχλ ηελ πην
καθξνρξφληα ή πξφζθαηξε απνπζία απφ ηελ εξγαζία. Ίζσο αμίδεη λα κειεηεζνχλ
πην θαηλνηφκεο πξαθηηθέο σο πξνο ηε δηα βίνπ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θξνληίδαο
ζηα πξφηππα ελδερνκέλσο άιισλ ρσξψλ.171 Πάλησο ε ζεζκνζέηεζε κέηξσλ

171

Κάπνηνη κειεηεηέο, ππνζηεξίδνληαο κηα ινγηθή απινχζηεπζεο, κηα πην νινθιεξσκέλε θαη δηαηνκεαθή
πνιηηηθή ζην ζέκα ησλ δηεπζεηήζεσλ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία θαη ηηο πξνζσπηθέο –
νηθνγελεηαθέο αλάγθεο θαη κηα πξνζέγγηζε δηάξθεηαο δσήο (life-long approach) πνπ δείρλνπλ γηα ην
κέιινλ έλα ζχζηεκα «πίζησζεο ρξφλνπ» (time-credit system), φπσο απηφ ηνπ Βειγίνπ. Σν ζχζηεκα
απηφ, ππνζηεξίδνπλ, αληαπνθξίλεηαη κε θαιχηεξν ηξφπν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ
αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη ησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ ζηηο νπνίεο απηέο εκθαλίδνληαη: ν εξγαδφκελνο ζα έρεη
ζηε δηάζεζε ηνπ έλαλ ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρξφλν πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εξγαζηαθήο ηνπ δσήο γηα δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ π.ρ. θξνληίδα παηδηνχ ή ζπγγελνχο, εθπαίδεπζε
αθφκα θαη ςπραγσγία, ελδερνκέλσο κε πξφζζεηεο επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηε θξνληίδα κειψλ (Masuy
2009, Kamerman and Moss 2009).
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κεγαιχηεξεο

επειημίαο

ζηε

δηαρείξηζε

ηνπ

ρξφλνπ

ησλ

εξγαδνκέλσλ

θξνληηζηψλ/ηξηψλ ζα δηεπθφιπλε ελδερνκέλσο θαη ηε κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπο
απφ ηνπο παηέξεο/άλδξεο θξνληηζηέο. Πξνο ην παξφλ, ζα κπνξνχζε ηνπιάρηζηνλ
λα ζεζκνζεηεζεί ην δηθαίσκα ελφο/κηαο εξγαδνκέλνπ/-εο κε νηθνγελεηαθέο
ππνρξεψζεηο λα δεηήζεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη θαη ε
ππνρξέσζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο λα ζπδεηήζεη κε απηφλ/-ήλ ηηο επηινγέο
επειημίαο σξαξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν/ε εξγαδφκελνο/-ε ζηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ θξνληίδαο εμαξηεκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
E. O ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θξνληηζηή/-ηξηαο (εξγαδφκελνπ/-εο θαη κε),
αλεμαξηήησο αλ απηφο θξνληίδεη παηδηά, ζπδχγνπο, ζπληξφθνπο, γνλείο, αδέιθηα,
αθφκα θαη κε ζπγγεληθά άηνκα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ηφζν ζηε λνκνζεζία (κε
ελδερφκελε δηεχξπλζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θξνληηζηψλ/-ηξηψλ πνπ δηθαηνχληαη
άδεηαο θξνληίδαο), αιιά θαη κε πξνγξάκκαηα θαη πξάμεηο πνπ ηνλ/ηε ζηεξίδνπλ
πνηθηινηξφπσο ζην έξγν ηνπ/ηεο (πιεξνθφξεζε, εθπαίδεπζε, ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε, αλαθνπθηζηηθνχ ηχπνπ ππεξεζίεο θξνληίδαο, ελζάξξπλζε θνηλσληθήο
δηθηχσζεο, θ.ιπ.).
Σ. Πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ζε επίπεδν επηρείξεζεο: Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη
πφζν ζεκαληηθέο γηα ηε ζπκθηιίσζε, πέξα απφ ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο, είλαη νη
πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο. Πξνηείλνπκε
απηέο νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο λα απνηειέζνπλ πεδίν ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ
εξγνδνηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ κέζα ζε θάζε
επηρείξεζε, κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηελ
αληαιιαγή ρξήζηκσλ εκπεηξηψλ. Δλδεηθηηθά κέηξα πνπ πξνηείλνληαη είλαη:


Δπειημία ζηε ρξήζε ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
γνληνχ ή ηνπ θξνληηζηή/-ηξηαο (ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ σξαξίνπ,
δπλαηφηεηα δνπιεηάο απφ ην ζπίηη θ.ιπ.). Μείσζε ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ
γηα ψξεο εξγαζίαο πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ.



Θεηηθή ζηάζε εξγνδνηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ
κέηξσλ ζπκθηιίσζεο απφ ηνπο/ηηο δηθαηνχρνπο θαη πξαθηηθέο ελζάξξπλζεο
ηεο ρξήζεο απφ ηνπο παηέξεο, έηζη ψζηε ζηαδηαθά λα αιιάμεη ε εξγαζηαθή
θνπιηνχξα θαη λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα ζηεξεφηππα πνπ ζεσξνχλ ηε θξνληίδα
γπλαηθεία ππφζεζε, ακθηζβεηνχλ ηα θίλεηξα θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ
λα αθνζησζνχλ ζηελ εξγαζία θαη κπνξνχλ λα νδεγνχλ ζε πξνθαηαιήςεηο
ζηελ πξφζιεςε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ γπλαηθψλ. Πξνψζεζε
ζπλνιηθφηεξα

ελφο

θηιηθνχ

γηα

ηνπο

εξγαδφκελνπο

θξνληηζηέο/-ηξηεο
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πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα κηαο εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο πνπ
αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο πξνζσπηθήο δσήο θαη ζέβεηαη ηηο πξνζσπηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ.


Πνιηηηθή ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηηο δηάθνξεο άδεηεο θαη
ππεξεζίεο θξνληίδαο. πδήηεζε καδί ηνπο γηα ηηο επηινγέο ηνπο θαη πψο
κπνξεί ε επηρείξεζε λα ηνπο δηεπθνιχλεη.



Δλέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ πξντζηακέλσλ (αιιά θαη
ησλ ινηπψλ εξγαδνκέλσλ) ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπο ζε
ζέκαηα ηζφηεηαο θαη ζπκθηιίσζεο.



Δθαξκνγή πνιηηηθψλ ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο επαγγεικαηηθήο
επαλέληαμεο εξγαδνκέλσλ πνπ απνπζίαδαλ γηα καθξχ δηάζηεκα ιφγσ
αλαγθψλ θξνληίδαο εμαξηεκέλσλ κειψλ ηνπο.



Τηνζέηεζε

κέηξσλ

πνπ

δηεπθνιχλνπλ

ηνπο/ηηο

εξγαδφκελνπο/-εο

ζηε

δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ζπκθηιίσζεο (π.ρ. ιεηηνπξγία παηδηθνχ ζηαζκνχ
ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, νηθνλνκηθή ζπλδξνκή
ζηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ή ηεο θαηαζθήλσζεο,
θ.ιπ.).


Αλάδεημε κέζα ζηελ επηρείξεζε αιιά θαη επξχηεξα θαιψλ πξαθηηθψλ
ζπκθηιίσζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ επηρείξεζε. Κίλεηξα θαη επηβξάβεπζε
επηρεηξήζεσλ κε άξηζηεο πξαθηηθέο ζπκθηιίσζεο.



Γεκηνπξγία δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα
ζπγθεληξψλνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε
πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ ζπκθηιίσζεο.



πκκεηνρή εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε θακπάληεο
επαηζζεηνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ θαη θνηλνχ κε επηθέληξσζε ζε ηνκείο
εξγαζίαο θαη επηρεηξήζεηο κε ρακειφ βαζκφ θαηαλφεζεο ησλ ζεκάησλ
ζπκθηιίσζεο θαη πεξηνξηζκέλε επειημία.

Ε. Πξαθηηθέο ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Δλίζρπζε πξσηνβνπιηψλ δηαρείξηζεο
ρξφλνπ θαη ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ θξνληίδαο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε
επίπεδν δήκσλ ή αθφκα θαη ζε επίπεδν γεηηνληάο ηφζν απφ δεκνηηθνχο θνξείο φζν
θαη απφ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, αιιά θαη απφ ηδηψηεο. Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα
παξαδείγκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή. Θα πξέπεη
λα ππάξρεη πνιηηηθή ελίζρπζεο ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ θαη θαηαγξαθήο θαη πξνβνιήο
ησλ παξαδεηγκάησλ θαιήο πξαθηηθήο γηα ηελ επξχηεξε δηάρπζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο.
Κιείλνληαο, θαη ζαλ κηα γεληθή παξαηήξεζε, ζέινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη
αθφκα θαη νη πην πξννδεπηηθέο ζηε δηαηχπσζε ηνπο πνιηηηθέο ζπκθηιίσζεο, ζα
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παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ «επί ράξηνπ», εάλ δελ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ
νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ δηαζθαιίδεη πφξνπο, αζθάιεηα θαη κηα αίζζεζε
πξννπηηθήο θαη φπνπ ε πνιηηηθή εγεζία θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε κπνξνχλ λα
παξαθνινπζνχλ

ηελ

εθαξκνγή

ησλ

πνιηηηθψλ

θαη

λα

αμηνινγνχλ

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Μφλν ε επηζηξνθή ζε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο
κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ε ρψξα ζα έρεη ηα κέζα λα θξνληίζεη πεξηζζφηεξν θαη
θαιχηεξα

ηα

παηδηά,

«απννηθνγελεηνπνηψληαο»

ηνπο

ειηθησκέλνπο

πεξαηηέξσ

ηε

ηεο

θαη

θξνληίδα,

ηα

αλάπεξα

δηεπθνιχλνληαο

άηνκα,
ηηο/ηνπο

εξγαδφκελεο/-νπο κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο λα απνιακβάλνπλ ηελ εξγαζία θαη
ηε θξνληίδα κε ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο θαη ελνρέο θαη ηα δεπγάξηα λα απνθηνχλ ηνλ
επηζπκεηφ αξηζκφ παηδηψλ, θαη αλαζηξέθνληαο ην δεκνγξαθηθφ καξαζκφ θαη ηελ
επηβάξπλζε ησλ γπλαηθψλ ζε κε ακεηβφκελε εξγαζία θξνληίδαο πνπ έθεξαλ ε
αβεβαηφηεηα θαη ε εθπηψρεπζε πνπ δεκηνχξγεζε ε Μεγάιε Κξίζε πνπ βίσζε ε ρψξα
ηελ ηειεπηαία επηαεηία.

167

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
OΡΟΛΟΓΙΑ

Άδεηα Μεηξόηεηαο
Θεζκηθά θαηνρπξσκέλε άδεηα γηα εξγαδφκελεο γπλαίθεο πνπ ρνξεγείηαη γχξσ απφ
ηνλ ρξφλν ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ ή ηεο πηνζεζίαο ηνπ (ζε νξηζκέλεο ρψξεο). Ο
Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο κε δηεζλή ζχκβαζε πνπ νξίδεη ηελ πεξίνδν ηεο άδεηαο
ζε ηνπιάρηζηνλ 14 εβδνκάδεο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ
άδεηα κεξηθέο εβδνκάδεο πξηλ θαη κεξηθέο εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ.
ε κεξηθέο ρψξεο δελ πξνβιέπεηαη μερσξηζηή άδεηα κεηξφηεηαο, αιιά είλαη
ελζσκαησκέλε ζε έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα γνληθήο άδεηαο.
http://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf
Άδεηα Παηξόηεηαο
Θεζκηθά θαηνρπξσκέλε άδεηα γηα εξγαδφκελνπο παηέξεο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ. Ζ άδεηα απηή δελ νξίδεηαη απφ θάπνηα δηεζλή ζχκβαζε. Καηά
θαλφλα, ε άδεηα απηή είλαη πνιχ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηελ άδεηα
κεηξφηεηαο. ε κεξηθέο ρψξεο, δελ ππάξρεη μερσξηζηή άδεηα παηξφηεηαο αιιά
ελζσκαηψλεηαη ζε έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα γνληθήο άδεηαο.
http://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf
Άδεηα Φξνληίδαο
Θεζκηθά θαηνρπξσκέλε άδεηα γηα εξγαδφκελνπο γνλείο, ε νπνία κεξηθέο θνξέο
αθνινπζεί ρξνληθά ηε γνληθή άδεηα θαη ζπλήζσο επηηξέπεη ζηνλ έλα γνλέα λα κείλεη
ζην ζπίηη γηα λα θξνληίζεη ην παηδί κέρξη απηφ λα γίλεη δχν ή ηξηψλ ρξφλσλ. Απηνχ
ηνπ ηχπνπ νη άδεηεο είλαη ιηγφηεξν ζπλήζεηο θαη πξνζθέξνληαη κφλν ζε κηθξφ αξηζκφ
ρσξψλ.
http://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf
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Γνληθή Άδεηα172
Θεζκηθά θαηνρπξσκέλε άδεηα γηα εξγαδφκελνπο γνλείο, ε νπνία είλαη ζπρλά
ζπκπιεξσκαηηθή ησλ αδεηψλ κεηξφηεηαο θαη παηξφηεηαο θαη ζπλήζσο, αλ θαη φρη
πάληα, αθνινπζεί ρξνληθά ηελ άδεηα κεηξφηεηαο. Σφζν ε κεηέξα, φζν θαη ν παηέξαο,
έρνπλ ζπλήζσο ην δηθαίσκα λα θάλνπλ ρξήζε ηεο άδεηαο. ε νξηζκέλεο ρψξεο
ζπγθεθξηκέλνη πεξίνδνη ηεο άδεηαο είλαη απνθιεηζηηθά κφλν γηα ηνλ παηέξα ή ηε
κεηέξα, ππάξρνπλ δε θάπνηεο ρψξεο πνπ δίλνπλ κπφλνπο θάπνησλ εβδνκάδσλ εάλ
θαη νη δχν γνλείο θάλνπλ ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ηεο άδεηαο.
http://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf
Ακεηβόκελε παηδηθή θξνληίδα ζην ζπίηη
Ζ ακεηβφκελε παηδηθή θξνληίδα ζην ζπίηη θαιχπηεη ηηο άκεζεο ζπκθσλίεο κεηαμχ
θξνληηζηή/ζηξηαο θαη γνλέσλ, νη νπνίνη γίλνληαη εξγνδφηεο θαη ακείβνπλ ηνλ/ηελ
θξνληηζηή/ζηξηα.

Δπαγγεικαηίαο

θξνληηζηήο/ζηξηα,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

κπέηκπη-ζίηεξ, ζεκαίλεη έλα πξφζσπν γηα ην νπνίν ε θξνληίδα ελφο παηδηνχ απνηειεί
κηα ζέζε εξγαζίαο ή κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα. πλήζσο νη πάξνρνη θξνληίδαο είλαη
γπλαίθεο αιινδαπέο, δηφηη είλαη πην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ έλαληη ησλ εκεδαπψλ.
(Vaiou 1996:65)
Αλεπίζεκε ή άηππε παηδηθή θξνληίδα
Ζ αλεπίζεκε ή άηππε παηδηθή θξνληίδα είλαη ε κε ειεγκέλε θαη κε ζεζκνζεηεκέλε,
θπξίσο απιήξσηε, παξνρή θξνληίδαο. Ζ αλεπίζεκε θξνληίδα ζε παηδηά παξέρεηαη
ζην ζπίηη ησλ παηδηψλ, είηε απφ ηνπο γνλείο θαη πεξηζηαζηαθά απφ ζπγγελείο θαη κέιε
ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ γνλέσλ (ζπλήζσο απφ γπλαίθεο). Ζ θξνληίδα
κπνξεί λα παξέρεηαη θαη ζην πιαίζην άηππσλ ξπζκίζεσλ ζηε βάζε απιήξσηεο
παξνρήο θξνληίδαο κε ηε κνξθή αληαιιαγήο ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε
παηδηθή θξνληίδα παξέρεηαη απφ ηνπο παππνχδεο, άιινπο ζπγγελείο, θίινπο ή
γείηνλεο.
(Eurostat 2009:55)

172

Να ζεκεηψζνπκε φηη ζπρλά ν φξνο «γνληθέο άδεηεο» αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αδεηψλ γηα γνλείο
θαη φρη ζηελά ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν άδεηαο.
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Άηππνο/-ε θξνληηζηήο/-ηξηα
Άηππνο/-ε θξνληηζηήο/-ηξηα είλαη ν/ε κε ακεηβφκελνο/-ε θξνληηζηήο/-ηξηα φπσο κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο, θίινη/εο θαη γείηνλεο. Απηά ηα άηνκα κπνξεί λα είλαη βαζηθνί/-έο ή
δεπηεξεχνληεο/-νπζεο θξνληηζηέο/-ηξηεο, λα δίλνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ρξφλν ζε
απηνχο/έο πνπ θξνληίδνπλ θαη κπνξνχλ λα δηακέλνπλ καδί ηνπο ή μερσξηζηά.
ηνπο/ζηηο άηππνπο/-εο θξνληηζηέο/-ηξηεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνγελεηαθνί
θξνληηζηέο.
(Family Caregiver Alliance:
http://www.circlecenterads.info/documents/FCAPrint_SelectedCaregiv...pdf).
Βνήζεηα ζην πίηη
Ζ ππεξεζία απηή έρεη ζθνπφ ηελ θάιπςε θαη‟ νίθνλ βαζηθψλ αλαγθψλ θνηλσληθήο
θξνληίδαο γηα ηελ αμηνπξεπή θαη απηφλνκε δηαβίσζε ησλ ειηθησκέλσλ κε
πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο πνπ (α) δελ εμππεξεηνχληαη πιήξσο, (β) ρξεηάδνληαη
ηδηαίηεξε θξνληίδα, (γ) δηαβηνχλ κνλαρηθά, (δ) δελ έρνπλ επαξθείο πφξνπο.
Τ.Α. Π4Β 5814 (ΦΔΚ 917Β/17.10.97)
Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο
Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο νξίδεηαη ε κνλάδα εκεξήζηαο θξνληίδαο γηα βξέθε θαη
παηδηά απφ 2 κελψλ έσο ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν (κε ή ρσξίο
παξνρή θαγεηνχ, νπσζδήπνηε κε ηελ παξαζθεπή γάιαθηνο γηα ηα βξέθε).
ΦΔΚ 645/Σεχρνο Β‟/31.7.1997 (Αξ. Π2β/νηθ. 2808)
Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο από Γεκνηηθέο
Δπηρεηξήζεηο
Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο είλαη ε Μνλάδα πνπ θξνληίδεη
ζε εκεξήζηα βάζε παηδηά βξεθηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο απφ 8 κελψλ έσο 6,5
εηψλ θαη παηδηά κε αλαπεξία απφ 2,5 έσο 6,5 εηψλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεο εκέξαο.
ΦΔΚ 1519/Σεχρνο Β‟/4.12.2002, http://www.odigostoupoliti.eu/vrefonipiaki-stathmiolokliromenis-frontidas-dikeologitika-ke-proipothesis-idrisis-ke-litourgiasvrefonipiakon-stathmon-olokliromenis-frontidas/
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Δπίζεκε ή ηππηθή παξνρή παηδηθήο θξνληίδαο
Ζ επίζεκε ή ηππηθή παξνρή παηδηθήο θξνληίδαο νξίδεηαη σο ε παξνρή πνπ
ξπζκίδεηαη απφ ηνλ λφκν ή άιιε ζπκβαηηθή ζπκθσλία. Πεξηιακβάλεη φια ηα είδε
νξγαλσκέλεο θξνληίδαο, δεκφζηαο ή ηδησηηθήο θαη παξέρεηαη ζε ειεγρφκελν ρψξν
εληφο κηαο δεκφζηαο ή ηδησηηθήο δνκήο. Ζ θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νλνκάδεηαη θαη θνηλνηηθή θξνληίδα.
(Le Grand, Propper and Robinsons 1992: 117)
Δπέιηθηεο κνξθέο νξγάλσζεο ηνπ εξγαζηαθνύ ρξόλνπ
Αθνξνχλ κνξθέο νξγάλσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ην
παξαδνζηαθφ ηππηθφ εβδνκαδηαίν σξάξην πιήξνπο απαζρφιεζεο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο εξγαζίαο θάζε εκέξα θαη ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο
εξγαζίαο θάζε εβδνκάδα (π.ρ. Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9 πκ κέρξη 5 κκ).
ηηο κνξθέο νξγάλσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ην
παξαδνζηαθφ ηππηθφ σξάξην θαη νη νπνίεο ζπρλά αλαθέξνληαη σο επέιηθηεο κνξθέο
απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνληαη ε πξνζσξηλή απαζρφιεζε (ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ
έξγνπ ή επνρηαθή απαζρφιεζε), ε κεξηθή απαζρφιεζε (κεησκέλν αιιά εκεξήζην
σξάξην απαζρφιεζεο), ε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε (απαζρφιεζε θαηά πιήξεο
κελ σξάξην, αιιά γηα ιηγφηεξεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα), ε παξνρή έξγνπ εθηφο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνδφηε (π.ρ. απφ ην ζπίηη), ε εξγαζία ζε βάξδηεο, ε
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, ηα δηαθνξεηηθά σξάξηα έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο βάξδηαο γηα
δηαθνξεηηθέο

θαηεγνξίεο

εξγαδνκέλσλ

(staggered

hours),

ην

ζπκπηεζκέλν

εβδνκαδηαίν σξάξην εξγαζίαο (π.ρ. νη εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο θαηαλέκνληαη ζε
ιηγφηεξεο κέξεο), ε επηινγή ηεο ψξαο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ σξαξίνπ, κέζα ζε έλα
επηηξεπηφ αλψηαην φξην, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ/εο εξγαδνκέλνπ/εο, νη
ινγαξηαζκνί

απνζήθεπζεο

ρξφλνπ

(time–saving

accounts)

πνπ επηηξέπνπλ

ζηνπο/ζηηο εξγαδφκελνπο/εο λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα πηζηψλνπλ ζηελ επηρείξεζε
ψξεο εξγαζίεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ αξγφηεξα ζε ψξεο ή εκέξεο άδεηαο, ηα
εξγαζηαθά σξάξηα πνπ επηηξέπνπλ ηηο θαηά κέζν φξν ψξεο εξγαζίαο κέζα ζε κηα
εβδνκάδα ή έλα κήλα ή έλα ρξφλν κέζα ζε αλψηαηα επηηξεπηά εκεξήζηα ή
εβδνκαδηαία σξάξηα εξγαζίαο,

ην δηαθεθνκκέλν εκεξήζην σξάξην (ην εκεξήζην

σξάξην δελ είλαη ζπλερέο αιιά ε εξγαζία ηνπ κηζζσηνχ παξέρεηαη δηαθεθνκκέλα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε δχν ηνπιάρηζηνλ πεξηφδνπο) θαη άιια πην άηππα
σξάξηα
(International Labour Organisation 2011)
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Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο
Σα Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο παξέρνπλ ππεξεζίεο εκεξήζηαο
θξνληίδαο ζε άηνκα κε αλαπεξία κε αλψηαην εκεξήζην φξην ηηο 16 ψξεο αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ.
Νφκνο 2072/92 (άξζξν 10)
Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (ΚΓΑΠ)
Δίλαη κνλάδεο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη παηδηά ειηθίαο 6-12 ρξφλσλ γηα νξηζκέλν
δηάζηεκα ηεο εκέξαο. θνπφο ηνπο είλαη ε απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ εθηφο ζρνιηθνχ
σξαξίνπ, ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ηνπο ρξφλνπ κε αηνκηθή ή νξγαλσκέλε
δξαζηεξηφηεηα ή κέζα απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ε
εμππεξέηεζε ησλ γνλέσλ.
ΤΑ Π1γ/ΑΓΠ/νηθ.14963 (ΦΔΚ Β 1397/2001)
Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ)
Δίλαη κνλάδεο πνπ απαζρνινχλ παηδηά κε αλαπεξία. θνπφο ησλ Κέληξσλ είλαη ε
δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κέζσ πξνγξακκάησλ έθθξαζεο θαη
ςπραγσγίαο, άζθεζεο ιφγνπ, αλάπηπμεο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ,
άζιεζεο θαη ζσκαηηθήο αγσγήο, φπσο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε
πξνγξάκκαηα πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε παξνρή
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηα ίδηα θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
ΤΑ Π1γ/ΑΓΠ/νηθ.14963 (ΦΔΚ Β 1397/2001)
Κέληξα Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (ΚΗΦΗ)
Σα ΚΖΦΖ είλαη ζχγρξνλεο αλνηθηέο δνκέο εκεξήζηαο θηινμελίαο ειηθησκέλσλ
αηφκσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ απφιπηα θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ηα
θξνληίδεη εξγάδεηαη ή αληηκεησπίδεη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα
πγείαο αδπλαηψληαο λα αληαπνθξηζεί ζηε θξνληίδα πνπ έρεη αλαιάβεη.
Τ.Α. Π1γ/ΑΓΠ/νηθ.14963 (ΦΔΚ Β 1397/2001)
Μνλάδα Απαζρόιεζεο Βξεθώλ ή/θαη Παηδηώλ
Μνλάδα Απαζρφιεζεο Βξεθψλ ή/θαη Παηδηψλ νξίδεηαη ε κνλάδα πνπ παξέρεη
θξνληίδα γηα βξέθε θαη παηδηά γηα ιίγεο ψξεο.
ΦΔΚ 645/Σεχρνο Β‟/31.7.1997 (Αξ. Π2β/νηθ. 2808)
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Μνλάδα Φξνληίδαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γηαπαηδαγώγεζεο
Μνλάδα Φξνληίδαο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γηαπαηδαγψγεζεο (Μνλάδα ΦΠΑΓ)
νξίδεηαη «ε κνλάδα πνπ θξνληίδεη βξέθε ή/θαη παηδηά κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο
ζην δεκνηηθφ ζρνιείν γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο, παξέρνληάο ηνπο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο […]»
ΦΔΚ 645/Σεχρνο Β‟/31.7.1997 (Αξ. Π2β/νηθ. 2808)
Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ
Παξέρνπλ ππεξεζίεο 24σξεο θξνληίδαο ζε ειηθησκέλα άηνκα (απηνεμππεξεηνχκελα
θαη κε). Με βάζε ηε λνκνζεζία ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πγηεηλή δηακνλή, πγηεηλή
θαη

επαξθή

δηαηξνθή,

θξνληίδα

γηα

ηελ

θαζαξηφηεηα,

ηαθηηθή

ηαηξηθή

παξαθνινχζεζε, πξνζθνξά θαη δηεπθφιπλζε απαζρφιεζεο θαη ςπραγσγίαο,
ςπρνινγηθή βνήζεηα θαη θπζηθνζεξαπεία.
Αξηζκ. Π1γ/νηθ. 81551 (ΦΔΚ Β 1136/2007)
Παηδηθόο ηαζκόο
Παηδηθφο ηαζκφο νξίδεηαη ε κνλάδα πνπ παξέρεη θξνληίδα ζε παηδηά απφ 2,5 εηψλ
κέρξη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν.
ΦΔΚ 645/Σεχρνο Β‟/31.7.1997 (Αξ. Π2β/νηθ. 2808)
Οηθνγελεηαθόο/-ή Φξνληηζηήο/-ηξηα
Δίλαη ην άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παξέρεη θξνληίδα ζε άιια εμαξηεκέλα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ (ζχδπγν, αδέιθηα, γνλείο)
http://old.50plus.gr/familycare
Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν
Δίλαη ε κεηνλνκαζία ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ Γηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ
(Βηηζηιάθε 2007)
Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία κε ΔΑΔΠ
Έρνπλ ηελ ίδηα ψξα ιήμεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ (θαλνληθνχπξσηλφχ) πξνγξάκκαηνο γηα φιεο ηηο ηάμεηο θαη εθαξκφδνπλ αλακνξθσκέλν
σξνιφγην πξφγξακκα. Έρνπλ ηε κνξθή ησλ νινήκεξσλ αλνηρηνχ ηχπνπ σο πξνο ην
σξάξην ιεηηνπξγίαο αιιά εθαξκφδνπλ ελζσκαησκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν σο πξνο ην
σξνιφγην πξφγξακκα.
ΦΔΚ 1327/16-6-2-2011, η.Β‟
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Οινήκεξν Νεπηαγσγείν
Σν Οινήκεξν Νεπηαγσγείν ή εηζαγσγηθφ ζρνιείν δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, ην νπνίν
ζεζπίζηεθε κε ην λ. 2525/1997, άξζξν 3 (ΦΔΚ 188, η. Α΄), είλαη έλαο θαηλνηφκνο
ζεζκφο ηεο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα ηηο ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ησλ παηδηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηεο
ζεκεξηλήο θαη ηεο απξηαλήο νηθνγέλεηαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
εξγάδνληαη δχν λεπηαγσγνί. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δηαξθεί νρηψ ψξεο εκεξεζίσο θαη
πξνζθέξεη ζηα παηδηά επηπιένλ ρξφλν γηα πνηθηιία παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο, αθνινπζεί δειαδή ηε
θηινζνθία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ θιαζηθνχ λεπηαγσγείνπ. Δπηπξφζζεηα
ν ρψξνο ηνπ εκπινπηίδεηαη πιηθνηερληθά, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ
παηδηψλ γηα θαγεηφ θαη χπλν.
(Αιεπξηάδνπ θαη ά. 2008)
Πεηξακαηηθά Οινήκεξα ρνιεία
Δίλαη ηα πηινηηθά νινήκεξα ζρνιεία ηα νπνία κεηνλνκάζηεθαλ ζε πεηξακαηηθά θαη
εληάρζεθαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.
(Βηηζηιάθε 2007)
Πηινηηθό Οινήκεξν ρνιείν
Αλαθέξεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε αλακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην ζχλνιφ ηνπ: (α) κε ηελ αχμεζε ηνπ
ζρνιηθνχ ρξφλνπ, θαη εηδηθφηεξα ηεο δηάξθεηαο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο, (β) ηελ
ελνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο δηαρσξηζκφ κεηαμχ «πξσηλνχ» θαη
«απνγεπκαηηλνχ» ηκήκαηνο, (γ) ηελ πξνζζήθε λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ, (δ) ηελ αλακφξθσζε ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο θαη ησλ
καζεζηαθψλ δηεξγαζηψλ, (ε) ηελ πηνζέηεζε λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ φπσο ε
δηαζεκαηηθφηεηα, ε εξγαζία ζε νκάδεο, ε εξγαζία κε project, θαη (ζη) ηελ επξχηεξε
θνηλσληθνπνηεηηθή επίδξαζε ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο θαη φρη κφλνλ ηελ ζηελά γλσζηηθή/αθαδεκατθή, θαη (δ) ηελ ζεκαληηθή
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ αλά ηάμε θαη ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ. ην
πξφγξακκα πνπ πινπνηήζεθε αξρηθά ζηα 28 ζρνιεία, ε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ήηαλ θαζνιηθή θαη ππνρξεσηηθή.
(Βηηζηιάθε 2007)
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πιινγηθό ζύζηεκα παηδηθήο θξνληίδαο
πιινγηθφ ζχζηεκα παηδηθήο θξνληίδαο (παηδηθνί ζηαζκνί, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί)
πεξηιακβάλεη δεκφζηεο ή ηδησηηθέο δνκέο, νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο κε
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ πξνζθέξεη θξνληίδα ζε κηθξά παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο. Ζ επίζεκε θξνληίδα θαιχπηεη επίζεο θαη ηε θξνληίδα ε νπνία παξέρεηαη
ζε εηδηθά θέληξα παξνρήο θξνληίδαο πξηλ ή κεηά ηα καζήκαηα ηνπ ζπκβαηηθνχθαλνληθνχ ζρνιείνπ ζε κία δεκφζηα ή ηδησηηθή δνκή.
(Le Grand, Propper and Robinsons 1992: 117)
ρνιείν κε Σκήκαηα Γηεπξπκέλνπ Χξαξίνπ-Οινήκεξν ρνιείν Γηεπξπκέλνπ
Χξαξίνπ
Αλαθέξεηαη ζε έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πξφγξακκα κεξηθψλ σξψλ πνπ πινπνηείηαη
κεηά ην πέξαο ηνπ ζπκβαηηθνχ-θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ. Ζ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ έρεη ηκήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ην
απφγεπκα κεηά ην πέξαο ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπο. Σα ηκήκαηα απηά
ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε έλαλ/ κία εθπαηδεπηηθφ πνπ επηβιέπεη
ή/θαη πινπνηεί έλα ελδεηθηηθφ πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ
ζε ζχλνια 25 καζεηψλ/-ηξηψλ πξνεξρνκέλσλ είηε απφ κία ηάμε είηε απφ φιεο ηηο
ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, πινπνηνχληαη θαη πξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα
φπσο γπκλαζηηθή, κνπζηθή, πιεξνθνξηθή θ.ά., ηα νπνία δηδάζθνληαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ. Οη καζεηέο/-ηξηεο ζπκκεηέρνπλ θαη‟ επηινγή θαη κε βάζε
θπξίσο θνηλσληθά θξηηήξηα - φπσο ε απαζρφιεζε θαη ησλ δχν γνλέσλ θαη
παξακέλνπλ ζην ζρνιείν έσο ηηο 4.15 ην απφγεπκα.
(Βηηζηιάθε 2007: 14)
Σππηθόο/-ή θξνληηζηήο/-ηξηα
Σππηθφο/ή θξνληηζηήο/ηξηα είλαη ν ακεηβφκελνο θξνληηζηήο ή ν εζεινληήο ν νπνίνο
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην πιαίζην ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο.
Family Caregiver Alliance:
http://www.circlecenterads.info/documents/FCAPrint_SelectedCaregiv...pdf
Φξνληηζηήο/-ηξηα
Ο φξνο «θξνληηζηήο/ηξηα» (care giver) αλαθέξεηαη ζην άηνκν ην νπνίν θξνληίδεη έλα
άιιν άηνκν πνπ έρεη ζε θάπνην βαζκφ αληθαλφηεηαο θαη ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Ο φξνο
ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε ηε θξνληίδα αηφκσλ κε αλαπεξία ή ζνβαξή πάζεζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηνπο κε ακεηβφκελνπο/εο θξνληηζηέο/ηξηεο, ππάξρεη κηα
αδπλακία νξηζκνχ ηνπο θαη ηεο κέηξεζήο ηνπο, αθνχ πνιχ ζπρλά νχηε νη ίδηνη
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θξνληηζηέο/ηξηεο αλαγλσξίδνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπο αιιά θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο σο πξνο ην ηη πεξηιακβάλεη ν φξνο απηφο.
(Colombo et al 2011: 87)
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