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ΣΧΕΤ: Η µε αρ. πρωτ 30/16-10-2015 ΕΡΩΤΗΣΗ 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή 

κ.Γ.∆ηµαρά, αναφορικά µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις για την άδεια µητρότητας και τις 

διευκολύνσεις προς τους εργαζόµενους γονείς µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σχετικά µε τη θέση της χώρας µας για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ σας πληροφορούµε τα εξής: 

 

Α. Άδεια Μητρότητας - ∆ιευκολύνσεις εργαζοµένων  Γονέων  

Άδεια µητρότητας 

Από τις διατάξεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 και του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

2000 - 2001, το οποίο κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.2874/2000, η διάρκεια της 

άδειας µητρότητας ορίζεται στις 17 εβδοµάδες για τις εργαζόµενες σε οποιονδήποτε 

εργοδότη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Από αυτές, τις οκτώ εβδοµάδες 

πρέπει να πάρει η εργαζόµενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες 9 µετά. Η 

τήρηση των χρονικών διαστηµάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η 

εργαζόµενη γεννήσει πρόωρα, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται µετά τον τοκετό, 

έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει συνολικά τις δεκαεπτά (17). 

  

Ειδική παροχή προστασίας της µητρότητας 
  

Με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 θεσµοθετήθηκε «ειδική παροχή 

προστασίας της µητρότητας», µε µορφή αδείας η οποία χορηγείται στις εργαζόµενες 

µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας ή και της ισόχρονης προς το µειωµένο ωράριο 



αδείας. Η διάρκεια της είναι έξι (6) µήνες, ενώ η εργαζόµενη επιδοτείται και 

καλύπτεται ασφαλιστικά - από τον Ο.Α.Ε.∆. σύµφωνα µε το κατώτατο µισθό, όπως 

κάθε φορά καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Επίσης, όπως προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη εκδόθηκε Απόφαση της 

Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειµένου να ρυθµιστούν η 

διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, (ΦΕΚ 

833/Β/9.5.2008). Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011, 

(Α'170), αποσαφηνίσθηκε ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής παροχής προστασίας 

της µητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008. Ειδικότερα, ορίσθηκαν τα εξής : 

«2. Η αληθής έννοια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 είναι ότι στο πεδίο εφαρµογής 

αυτού εµπίπτει η µητέρα που είναι ασφαλισµένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εργάζεται µε 

σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις του 

ιδιωτικού τοµέα και για την εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας 

για φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλειστικά και µόνο από τις ρυθµίσεις της 

εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.), 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-

2005.(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005)» 

  

Άδεια φροντίδας παιδιού (µειωµένο ωράριο) 
  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993, του άρθρου 6 της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 

3144/2003, των άρθρων 8 και 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 και του άρθρου 2 της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014, οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται για χρονικό διάστηµα τριάντα 

µηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να 

αποχωρούν νωρίτερα κατά µια ώρα κάθε ηµέρα από την εργασία τους. Εναλλακτικά, 

µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων µπορεί να ορίζεται 

µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 µήνες και σε µία ώρα για 

έξι (6) επιπλέον µήνες. 

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται εναλλακτικά ο 

πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον 

εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. Η ανωτέρω 

δυνατότητα ισχύει για τον πατέρα ακόµη και στην περίπτωση που η µητέρα είναι 

αυτοαπασχολούµενη. 

  

Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι µισθωτοί, µε κοινή τους δήλωση που 

κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το 

ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (µειωµένο 

ωράριο), εκτός αν µε κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο 

καθένας κάνει χρήση µέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώµατος αυτού. 

Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και 

εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς 

παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων 

και χρονική αφετηρία την υιοθεσία . 

Το µειωµένο ωράριο θηλασµού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόµενος /-

η µε αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, 



εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη 

φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία 

του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά. Η ανωτέρω άδεια, θεωρείται και 

αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες 

στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. 

Ειδικότερα, για το θέµα της χορήγησης της άδειας φροντίδας παιδιού στον πατέρα 

στην περίπτωση που η µητέρα δεν εργάζεται, από τις προαναφερθείσες ρυθµίσεις δεν 

προκύπτει σχετικό δικαίωµα. 

  

Γονική άδεια ανατροφής 

  

Με τις διατάξεις των άρθρων 48-54 του κεφ. ΣΤ' του ν. 4075/2012 (Α'89) όπως 

τροποποιήθηκαν από το άρθρο 39 του ν. 4144/2013, προσαρµόσθηκε η εθνική µας 

νοµοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συµβουλίου. Ειδικότερα, 

µε το άρθρο 50 του ν. 4075/2012, ορίζεται το δικαίωµα της γονικής άδειας 

ανατροφής, διάρκειας τεσσάρων µηνών, άνευ αποδοχών, µέχρι το παιδί να φθάσει 

την ηλικία των έξι ετών, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόµενοι που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου, εφόσον έχουν ένα έτος προϋπηρεσία, 

συνεχόµενη ή διακεκοµµένη, στον ίδιο εργοδότη, µε σκοπό την εκπλήρωση των 

ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Η άδεια αυτή χορηγείται ως ατοµικό 

και αµεταβίβαστο δικαίωµα του εργαζόµενου προκειµένου να ενθαρρυνθούν και οι 

δύο γονείς να ασχοληθούν µε την ανατροφή του παιδιού. Στις περιπτώσεις δε που ένα 

παιδί στερείται παντελώς τον ένα γονέα λόγω θανάτου, µη αναγνώρισης του από τον 

πατέρα, ή στην περίπτωση που ο ένας εκ των γονέων έχει καθ' ολοκληρία στερηθεί τη 

γονική µέριµνα, ορίζεται ότι τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται στο διπλάσιο ο 

άλλος γονέας. Καλύπτονται επίσης ισότιµα οι ανάγκες των γονέων που υιοθετούν ή 

αναδέχονται τέκνο ηλικίας έως έξι ετών. 

  

Άδεια λόγω σοβαρών νοσηµάτων των παιδιών 

  

Με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, καθιερώνεται ειδική γονική άδεια 

διάρκειας δέκα εργασίµων ηµερών κατ' έτος, µε αποδοχές, για την αντιµετώπιση των 

αναγκών των φυσικών, θετών και ανάδοχων γονέων παιδιών, τα οποία πάσχουν από 

νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του, ή αιµοκάθαρση, από 

νεοπλασµατική ασθένεια, ή χρήζει µεταµόσχευσης, η οποία χορηγείται έπειτα από 

αίτηση του εργαζόµενου, κατά απόλυτη προτεραιότητα και µέχρι την ηλικία των δέκα 

οκτώ ετών του παιδιού. 

  

Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου 
  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993) 

και του άρθρου 10 της ΕΓΣΣΕ του 2000-01, (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001) η άδεια γάµου 

ορίζεται σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και σε πέντε 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις 



διατάξεις του άρθρου 10 της ΕΓΣΣΕ του 2000-01, σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο 

πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές 

  

Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών 
  

Τέλος, µε την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, καθιερώνεται ειδική άδεια, 

χωρίς αποδοχές, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες νοσηλείας των παιδιών 

µέχρι 18 ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, για όσο χρονικό 

διάστηµα διαρκεί η νοσηλεία και µέχρι τριάντα εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος. 

  

Μονογονεϊκές οικογένειες 
  

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 στους εργαζόµενους (-ες), που 

έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχει την επιµέλεια του παιδιού, 

χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργάσιµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που 

δικαιούται από άλλες διατάξεις. Επίσης, γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, 

δικαιούται άδεια οκτώ εργάσιµων ηµερών. 

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω των αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών 

ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από 

συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να 

συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 

  

Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης 
  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1483/1984, του άρθρου 4 της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008 - 2009 και της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010 στους 

εργαζόµενους πλήρους ή µερικής απασχόλησης, για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών 

που παρακολουθεί µαθήµατα στοιχειώδους ή µέσης εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια 

ορισµένων ωρών ή ολόκληρης ηµέρας κάθε φορά, µέχρι την συµπλήρωση τεσσάρων 

(4) εργάσιµων ηµερών, κάθε ηµερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το σχολείο των 

παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. 

Η άδεια απουσίας χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς, ενώ σε περίπτωση που 

και οι δύο είναι δικαιούχοι του ανωτέρω δικαιώµατος, αποφασίζουν µε κοινή 

συµφωνία, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού και για πόσο 

χρονικό διάστηµα, που πάντως δεν µπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να 

υπερβαίνει τις τέσσερις ηµέρες. 

  

Άδεια σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού ή άλλου εξαρτηµένου µέλους 

  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, του άρθρου 7 Ν. 

1483/84, του άρθρου 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 και της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 

3896/2010, οι γονείς και των δύο φύλων δικαιούνται να λαµβάνουν άδεια χωρίς 



αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού ή άλλου εξαρτηµένου µέλους της 

οικογένειάς τους. Η διάρκεια της φθάνει τις έξι (6) ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος 

εφόσον προστατεύουν ένα παιδί, τις οκτώ (8) ηµέρες για δύο παιδιά και τις 

δεκατέσσερις (14) ηµέρες για περισσότερα από δύο παιδιά. 

  

Ανάδοχοι γονείς 
  

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009, όλες οι διατάξεις Εθνικών 

Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων που είναι σε ισχύ και 

αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, 

που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους 

γονείς. 

  

Μειωµένο ωράριο γονέων παιδιών µε αναπηρία 

  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1483/1984 οι γονείς που εργάζονται σε 

επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα άτοµα και έχουν 

παιδιά µε πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία, µπορούν να ζητήσουν να 

µειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά µία ώρα την ηµέρα, µε ανάλογη περικοπή των 

αποδοχών τους. 

   

Β.Τροποποίηση Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ 

Συνοπτικά: 

  

Σκοπό της προτεινόµενης τροποποίησης της ως άνω Οδηγίας αποτέλεσε η βελτίωση 

της παρεχόµενης προστασίας σε εγκύους, λεχώνες και γαλουχούσες, ειδικά όσον 

αφορά στη διάρκεια της άδειας µητρότητας και στην ενθάρρυνση λήψης µέτρων µε 

σκοπό τη συµφιλίωση επαγγελµατικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής. 

  

Προωθήθηκε µε τη διαδικασία της συναπόφασης µεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων 

(Συµβούλιο και Κοινοβούλιο). 

Ειδικότερα, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση τον 

Οκτώβριο του 2010, µε µεγάλες διαφοροποιήσεις από την αρχική πρόταση της 

Επιτροπής, ενώ σε επίπεδο Συµβουλίου η µεγάλη διάσταση µεταξύ των κρατών 

µελών δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης. Ακολούθησαν άτυπες 

διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους του Κοινοβουλίου για την εξεύρεση συµβιβαστικής 

λύσης οι οποίες δεν καρποφόρησαν. 

  

Η θέση της Ελλάδας από την αρχή των διαπραγµατεύσεων ήταν αρνητική σε 

οποιαδήποτε αύξηση της διάρκειας µητρότητας, πέραν των 17 εβδοµάδων που 

χορηγούνται σε εθνικό επίπεδο, στο συνυπολογισµό άλλου είδους γονικών αδειών 



στη συνολική διάρκεια της άδειας και στη θεσµοθέτηση άδειας πατρότητας διάρκειας 

δύο εβδοµάδων, σύµφωνα µε την πρόταση του Κοινοβουλίου. Για το θέµα των 

αποδοχών υποστηρίχθηκε πρόταση για ποσό ισοδύναµο των αποδοχών ασθενείας. 

Ωστόσο, τονίσθηκε ότι δεν επιθυµούµε την πόλωση και υποστηρίζουµε τη συνέχιση 

των διαπραγµατεύσεων για την τροποποίηση της οδηγίας και των άτυπων επαφών και 

διαβουλεύσεων µε το Κοινοβούλιο. 

Η Επιτροπή, δεδοµένης της διάστασης των απόψεων των συ νοµοθετούντων οργάνων 

και της αδυναµίας επίτευξης προόδου, την 1.7.2015 ανακοίνωσε επίσηµα την 

απόσυρση της αρχικής της πρότασης σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία 

προκειµένου να υποβάλλει νέο αναθεωρηµένο σχέδιο. 

  

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους έδωσε στη δηµοσιότητα Σχέδιο 

Χάρτη Πορείας µε τίτλο «New start to address the challenges of work-life balance 

faced by working Families», στο σύνδεσµο: http://ec.europa.eu/smart- 

requlation/roadmaps/docs/2015 just 012 new initiative replacing maternity leave 

directi ve en.pdf. 

  

Βασικός σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αντιµετωπισθεί η χαµηλή 

συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας µε τον εκσυγχρονισµό και την 

προσαρµογή του ισχύοντος νοµικού και πολιτικού πλαισίου της EE για την σηµερινή 

αγορά εργασίας προκειµένου να διευκολυνθούν οι εργαζόµενοι µε παιδιά και µε 

εξαρτώµενους από αυτούς συγγενείς να εξισορροπήσουν τις επαγγελµατικές και 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Η νέα πρωτοβουλία στοχεύει στην αύξηση της 

συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας µέσω της βελτίωσης της 

συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, της κατάλληλης προστασίας 

και της ενδυνάµωσης της ισότητας των φύλων οι οποίες θα συµβάλλουν στο εξής 

στην προτεραιότητα της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Εργασία, ειδικά ως 

προς την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου για την απασχόληση Ευρώπη 2020. 

  

Ειδικότερα, η Ε. Επιτροπή προσεγγίζει το θέµα εξετάζοντας τρία ενδεχόµενα για τη 

βελτίωση της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής χρησιµοποιώντας 

νοµοθετικά µέτρα, µη νοµοθετικά µέτρα ( δοµηµένος δηµόσιος διάλογος, αξιοποίηση 

των χρηµατοδοτικών εργαλείων του Ε. Κ. Τ., στοχευµένες εκστρατείες ενηµέρωσης 

και ευαισθητοποίησης, αποτίµηση προόδου), ή συνδυασµό νοµοθετικών και µη 

νοµοθετικών µέτρων στο ανωτέρω πλαίσιο πολιτικής. 

  

Επιπλέον, η δηµόσια διαβούλευση αναµένεται να αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του 

εν λόγω Οδικού Χάρτη και σε αυτή θα συµµετάσχουν εκπρόσωποι του 

επιχειρηµατικού χώρου, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, των 28 Κρατών-Μελών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

  

Πιο αναλυτικά το εν λόγω κείµενο αναφέρει µεταξύ άλλων τα ακόλουθα : 

  



Το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι η υποεκπροσώπηση των γυναικών 

στην απασχόληση, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατικότητα των σηµερινών 

κοινωνιών όπου ολοένα και περισσότερες γυναίκες επιθυµούν να εργαστούν, η 

αυξανόµενη ζήτηση για τυπικές ρυθµίσεις που αφορούν τη φροντίδα των παιδιών, 

τους ηλικιωµένους και άλλους συγγενείς που έχουν ανάγκη από φροντίδα, και το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι άνδρες θα ήθελαν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες 

φροντίδας στις οικογένειες τους, αλλά δεν αισθάνονται ότι ενθαρρύνονται να το 

πράξουν. 

Η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην EE δεν έχει αυξηθεί πολύ 

σηµαντικά από το 2006 και το ποσοστό απασχόλησης εξακολουθεί να είναι 

χαµηλότερο από ό, τι σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου . 

Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών, ως προς τα ποσοστά 

απασχόλησης που κυµαίνονται από περίπου 40% σε περίπου 75%.  

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται, παρά το υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης τους το οποίο ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις αυτό των ανδρών. 

Περαιτέρω το πρόβληµα επιδεινώνεται καθώς οι γυναίκες συχνά παγιδεύονται σε 

τοµείς και θέσεις χαµηλής παραγωγικότητας και εξειδίκευσης, χαµηλό αµειβόµενους 

και έρχονται αντιµέτωπες µε το υψηλό ποσοστό του χάσµατος αµοιβών µεταξύ των 

φύλων, (16%). Συνολικά, οι χαµηλότεροι µισθοί των γυναικών, η υψηλότερη 

συγκέντρωση σε θέσεις µερικής απασχόλησης και οι συχνές διακοπές της 

σταδιοδροµίας λόγω των υποχρεώσεων φροντίδας συµβάλουν στον µεγαλύτερο 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού ο οποίος αυξάνει περαιτέρω µε την 

ηλικία και στον οποίο οφείλεται σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό το χάσµα συντάξεων 

µεταξύ των φύλων (39%). 

Επιπλέον, ο κίνδυνος φτώχειας µεταξύ των παιδιών είναι υψηλότερος όταν µόνο ο 

ένας γονέας εργάζεται καθώς η ανθεκτικότητα σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης έχει 

αποδυναµωθεί και οι οικογένειες είναι σε χειρότερη κατάσταση. Η τρέχουσα πολιτική 

και το νοµοθετικό πλαίσιο τείνει να αποθαρρύνει τους άνδρες να λάβουν άδεια για 

οικογενειακούς λόγους. Έτσι, οι γυναίκες εξακολουθούν να διακόπτουν την καριέρα 

τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την 

επιστροφή τους. 

  

Όσο οι γυναίκες είναι οι κύριοι χρήστες της άδειας για οικογενειακούς λόγους, αυτό 

οδηγεί σε περαιτέρω εξασθένιση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, όσον 

αφορά την απασχολησιµότητα, την αµοιβή, την εξέλιξη της σταδιοδροµίας, καθώς 

και των µελλοντικών συντάξεων. 

  

Οι οικογένειες αντιµετωπίζουν συχνά περιορισµένες επιλογές λόγω της έλλειψης 

επίσηµων ρυθµίσεων φροντίδας. Η πρόοδος προς την κατεύθυνση των στόχων της 

Βαρκελώνης για την παροχή κατάλληλων και προσιτών δοµών φροντίδας είναι αργή 

και άνιση και πολλές οικογένειες εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην 

εύρεση διαθέσιµων, οικονοµικά προσιτών και ποιοτικών δοµών φροντίδα των 

παιδιών για έναν επαρκή και κατάλληλο αριθµό ωρών. Παράλληλα οι υπηρεσίες 

µακροχρόνιας φροντίδας δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί επαρκώς σε πολλά κράτη 

µέλη. Ως εκ τούτου, το ισχύον σύστηµα κατοχυρώνει το ρόλο των γυναικών ως 

βασικών παροχών φροντίδας για τα παιδιά, τους ηλικιωµένους ή αδύναµους 

συγγενείς - πρόβληµα το οποίο είναι πιθανό να επιδεινωθεί λόγω των επιπτώσεων της 



γήρανσης του πληθυσµού και της µείωσης των δηµόσιων δαπανών που σχετίζονται 

µε τις υπηρεσίες (κυρίως υγείας, µακροχρόνιας φροντίδας και φροντίδας των 

παιδιών). 

  

Η έλλειψη των κατάλληλων ρυθµίσεων για την άδεια πατρότητας σε σχέση µε τις 

µητέρες σε πολλά κράτη µέλη ενισχύει περαιτέρω τις διαφορές φύλου µεταξύ 

εργασίας και φροντίδας. 

  

Ενώ ορισµένοι εργοδότες αναπτύσσουν πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια, 

προκειµένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν στην εργασία υψηλής 

εξειδίκευσης γυναίκες (και όλο και περισσότερο άνδρες), ωστόσο σε γενικές 

γραµµές, οι τάσεις προς την οργάνωση της εργασίας τείνουν να παραµένουν σταθερά 

γύρω από τη φυσική παρουσία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας µε πλήρες ή και 

µεγαλύτερο ωράριο. 

  

Ένα άλλο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι τα ποσοστά των γεννήσεων 

τα οποία είναι κάτω από το επιθυµητό επίπεδο, µε αρνητικές συνέπειες για τη 

δηµογραφική δοµή του πληθυσµού της EE, τη βιωσιµότητα των συστηµάτων 

κοινωνικής προστασίας και την αύξηση των δηµοσιονοµικών προκλήσεων στην EE. 

Λόγω παλαιότερων χαµηλών ποσοστών γεννήσεων και το µεγαλύτερο προσδόκιµο 

ζωής, οι πληθυσµοί τείνουν να γίνουν τόσο µικρότεροι σε αριθµό και µεγαλύτεροι σε 

ηλικία. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις επίσης για τα δηµόσια οικονοµικά. 

  

Οι γονείς και οι εργαζόµενοι µε ευθύνες φροντίδας θα επηρεαστούν θετικά από αυτήν 

την πρωτοβουλία η οποία αναµένεται ότι θα βοηθήσει στην αύξηση της οικονοµικής 

ανεξαρτησίας των γυναικών και τη µείωση της έκθεσής τους σε κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισµού, ιδίως µε την αντιµετώπιση των µισθολογικών και 

συνταξιοδοτικών διαφορών µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

  

Οι εργοδότες θα επηρεαστούν επίσης ενώ ενδεχόµενη αύξηση του κόστους για τις 

επιχειρήσεις, ως συνέπεια των µέτρων προώθησης της ισορροπίας µεταξύ εργασίας 

και ιδιωτικής ζωής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδίως για τις ΜΜΕ. Ωστόσο, οι 

εταιρείες πρέπει επίσης να δουν τα οφέλη από την προσέλκυση και την παραµονή 

των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, τη µείωση των απουσιών, την 

αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και τη µείωση της αναντιστοιχίας 

δεξιοτήτων. Υπάρχουν, επίσης, επιπτώσεις για την ευρύτερη κοινωνία, 

συµπεριλαµβανοµένων των πλεονεκτηµάτων της προώθησης της απασχόλησης, της 

καλύτερης κατανοµής των πόρων και της αντιµετώπισης της δηµογραφικής αλλαγής, 

καθώς και της αύξησης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της 

ανάπτυξης. 

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

 


