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Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής σας ζωής;
Μερικές φορές η ζωή γίνεται δυσβάσταχτη. Περισσότερο και από μερικές φορές, 
επειδή το μοντέλο που υιοθετείται για αντιμετώπιση των προβλημάτων που όλοι 
πρακτικά έχουμε αυτές τις μέρες επηρεάζει τους πάντες, σε συνεχή βάση και ανε-
ξαρτήτως του πού ζουν ή εργάζονται, καθώς και της κοινωνικής τους θέση.

Λέγεται ευρέως ότι έχουμε μόνο μία ζωή, αλλά αυτό δεν είναι μια απόλυτη αλή-
θεια: έχουμε την οικογενειακή μας ζωή, την επαγγελματική μας ζωή και, αν είμαστε 
τυχεροί, την κοινωνική μας ζωή. Μερικοί έχουν επιπρόσθετα να ζήσουν και τη ζωή 
άλλων ανθρώπων όπως, για παράδειγμα, εάν φροντίζουν κάποιο ή κάποιους συγ-
γενή ή συγγενείς με ειδικές ανάγκες. Από την άλλη, όπως και αν τις μετρήσετε, η 
ημέρα έχει μόνο 24 ώρες για να ζήσετε αυτές τις ζωές.

Πώς, λοιπόν, θα τα καταφέρουμε;

Πώς μπορούμε να ζήσουμε τη δική μας ζωή έτσι ώστε να υπάρχει χώρος σε αυτή 
και για όλες τις παράλληλες ζωές;

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας θέτει ο σύγχρονος 
κόσμος, κρατώντας παράλληλα κάποιο χρόνο για τον εαυτό μας;

Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας και να ανταπε-
ξέλθουμε στις αναπόφευκτες πτυχές της καθημερινής ζωής χωρίς να διαλυθεί σε 
ένα εκατομμύριο κομμάτια η μία ζωή που έχουμε;
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Πώς μπορούμε να βρούμε χρόνο για να χαλαρώσουμε και να αντιμετωπίσουμε το 
άγχος, όταν και οι 24 ώρες της ημέρας μας αφιερώνονται σε άλλα πράγματα;

Τα πιο έξυπνα μυαλά στην Ευρώπη αναζητούν εδώ και καιρό απαντήσεις σε αυτές τις 
ερωτήσεις – και, ιδού, άρχισαν να τις βρίσκουν. Επισήμως αυτό είναι γνωστό ως «επί-
τευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» ωστόσο, παρά τον 
μεγαλόσχημο τίτλο, η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της οικο-
γενειακής ζωής είναι μία ολοένα και  πιο αποτελεσματική τεχνική για να διασφαλιστεί 
ότι κανείς δεν θα μείνει παγιδευμένος στον τροχό των χάμστερ για να τρέχει μια ζωή.

Όλοι για έναν και ένας για όλους

Ο καθένας από εμάς κάνει τη δική του ξεχωριστή ζωή, αλλά ως κοινωνία οι ζωές 
μας είναι αλληλένδετες. Και όσο πιο ισορροπημένη είναι η επαγγελματική και η ιδι-
ωτική σας ζωή, τόσο το καλύτερο για το κοινωνικό σύνολο. Είναι μια απλή εξίσωση 
που σε μεγάλο βαθμό είναι αυτονόητη, αλλά είναι σημαντική για όλους μας.

Ισορροπία στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή σημαίνει απαλοιφή όλων των 
ασυμβίβαστων απαιτήσεων και συγκρούσεων μεταξύ αυτών των δύο βασικών πτυ-
χών της ζωής του ατόμου. Όσες υποχρεώσεις και ευθύνες και αν σας φορτώνονται 
στη δουλειά, η οικογένειά σας εξακολουθεί να σας χρειάζεται, και το αντίστροφο. Η 
επίτευξη αυτής της ισορροπίας έχει πολύ πιο θεμελιώδη αντίκτυπο στο άτομο από 
ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι: τόσο η ψυχική όσο και η σωμα-
τική μας υγεία εξαρτώνται άμεσα από το αν και πώς οι διάφορες πτυχές της ζωής 
μας είναι συγχρονισμένες μεταξύ τους.

Ή βοήθεια είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε
Στον κόσμο μας του 21ου αιώνα, κανείς δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει τα προ-
βλήματά του μόνος του. Παρότι περιττή ίσως η διαπίστωση, οι άνθρωποι και τα 
προβλήματά τους είναι πολύ διαφορετικά – η δουλειά που σταδιακά μετατρέπεται 
σε σκλαβιά, ή η ανάγκη εργασίας σε περισσότερες από μια δουλειές μόνο και μόνο 
για να βγαίνουν τα αναγκαία προς το ζην, ή η φροντίδα ενός μέλους της οικογέ-
νειας με ειδικές ανάγκες, ή τέλος-τέλος η προσπάθεια να βρεθεί επαρκής χρόνος 
για τον εαυτό και τα παιδιά σας.

Όλα όμως αυτά τα θέματα έχουν κάτι κοινό: δεν διακρίνουν μεταξύ ηλικιών και 
φύλων, και μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε. Και αυτό μπορεί να συμβεί την 
χειρότερη στιγμή και όταν δεν είναι αναμενόμενο.
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Adios, Μεσαίωνας!

Είτε θέλουμε να το παραδεχθούμε είτε όχι, μέχρι και πολύ πρόσφατα οι άνθρωποι 
έπρεπε μόνοι τους να βρουν τους τρόπους και τα μέσα για να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματά τους. Πρακτικά αυτό σήμαινε ο καθένας για την πάρτη του και ο αδύ-
ναμος ατύχησε. Μια συνεχής κούρσα αντοχής στην οποία, όποιος ή όποιοι έμενε 
ή έμεναν πίσω, έπρεπε μόνοι τους να σηκώσουν το θλιβερό τους σαρκίο και να το 
σπρώξουν μέχρι την γραμμή του τερματισμού, αν - φυσικά - κατάφερναν να φτά-
σουν μέχρι εκεί.

Σήμερα, ευτυχώς, οι κοινωνίες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να βοηθήσουν 
όσους έχουν ανάγκη. Και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα και τίποτα άλλο: η υποχρέ-
ωση είναι ενσωματωμένη στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά συνέπεια 
τα κράτη-μέλη της πρέπει να την τηρούν.

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να βοηθά τους ανθρώ-
πους να επιτύχουν κάποιου είδους ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της 
προσωπικής πτυχής της ζωής τους. Εξάλλου, η κοινωνία είστε εσείς, η οικογένειά 
σας, το αφεντικό και οι συνάδελφοί σας, η τοπική αυτοδιοίκηση στην οποία πλη-
ρώνετε τους φόρους σας, και η νομική προστασία που προσφέρεται από το κρά-
τος. Γι› αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και να γνωρίζετε τις 
υπηρεσίες που πρέπει να σας παρέχει η κοινωνία για να επιτύχετε την πολυπόθητη 
ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής πτυχής της ζωής σας.

Τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε  
αυτή τη στιγμή
Μιλήστε σε ανθρώπους

Εάν δυσκολεύεστε να αντιμετωπίσετε όλες τις προκλήσεις της επαγγελματικής και 
της οικογενειακής σας ζωής, ζητήστε βοήθεια. Τα προβλήματα του καθενός είναι 
διαφορετικά, αλλά όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναζητούμε λύσεις για αυτά.

Σκεφτείτε ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και μιλήστε για 
αυτά είτε στην οικογένειά, στους φίλους, στο αφεντικό, στους συναδέλφους, ή εάν 
δεν είναι διαθέσιμοι κάποιοι ή όλοι από τους παραπάνω, στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Εάν αντιμετωπίζετε μεγάλες δυσκολίες, η βοήθεια είναι διαθέσιμη. Η αυτοδιοίκηση 
είναι υποχρεωμένη να σας συμβουλεύσει και να σας δώσει πληροφορίες σχετικά 
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με τις μορφές υποστήριξης που είναι διαθέσιμες. Ο εργοδότης σας είναι υποχρε-
ωμένος να βρει λύσεις σε τυχόν κρίση. Τα νηπιαγωγεία πρέπει να σας βοηθήσουν 
ακόμα κι αν είναι γεμάτα και δεν μπορούν να αναλάβουν τα παιδιά σας.

Όταν η κοινωνία σας προσφέρει ένα χέρι βοήθειας, πάρτε το. Το πιο σημαντικό 
πράγμα είναι να μιλάμε – όπως λέει και μια παροιμία, όταν μοιραστείς ένα πρό-
βλημα μένει μισό.

Μάθετε τα δικαιώματά σας

Μπορεί να μην γνωρίζετε τα δικαιώματά σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύ-
ουν και για εσάς. Ενημερωθείτε για αυτά. Και εδώ, το να μιλήσετε σε κάποιον ή 
κάποιους θα σας βοηθήσει: συμβουλευτείτε επαγγελματίες για να μάθετε ποια 
μέτρα και μέθοδοι υποστήριξης είναι διαθέσιμα για την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ίσως εκπλαγείτε με το πόσο εύκολα 
μπορείτε να λύσετε ένα πρόβλημα που προηγουμένως φαινόταν ανυπέρβλητο.

Το να είστε ενήμεροι για τα δικαιώματά σας μπορεί να είναι το πρώτο βήμα στην 
προσπάθειά σας να ξεπεράσετε μεγάλα εμπόδια.

Εμπιστευτείτε την κοινωνία αλλά σκεφτείτε τον εαυτό σας

Τα αποτελεσματικά μέτρα που καλύπτουν όλες τις βάσεις μπορεί να είναι ανεκτί-
μητα για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 
Το να μιλάτε για τα προβλήματά σας και να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας θα κάνει 
τη ζωή σας πιο εύκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις θα σας επιτρέψει τελικά να 
ζήσετε αυτή τη ζωή – για πολλές οικογένειες υπάρχει τέτοια αποσύνδεση μεταξύ 
ιδιωτικής και επαγγελματικής ύπαρξης των ανθρώπων που η ζωή με κεφαλαίο «Ζ» 
είναι πρακτικά άγνωστη λέξη.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η επίλυση ενός προβλήματος 
μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός άλλου.

Για παράδειγμα, είναι στην απόλυτη ευχέρειά σας να παρατήσετε τη δουλειά σας, 
αλλά οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από αυτήν την ενέργεια μπορεί να είναι 
καταστροφικές για τη σχέση σας με την οικογένειά σας, τη σύνταξή σας όταν θα 
έρθει αυτή η ώρα, και για άλλες πτυχές της ύπαρξής σας. Όταν σταθμίζετε τα 
μέτρα και τις μεθόδους υποστήριξης που έχετε στη διάθεσή σας, σκεφτείτε πώς 
να τα χρησιμοποιήσετε καλύτερα για να βοηθηθείτε στην διαδικασία επίλυσης 
των προβλημάτων σας.
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Ανατρέξτε επίσης στα παρακάτω:
Συστασεις για ατομα που φροντιζουν μελη οικογενειας 

Συστασεις για συλλογικοτητες εργασιας 

Συστάσεις για εργοδότες 

Συστάσεις για εργολάβους 

Συστασεις για τις τοπικες αρχες 

Συστασεις για σχολεια και νηπιαγωγεια 

Συστασεις για πολιτικους και υπευθυνους χαραξης 
πολιτικων 

Πίσω από την θεωρία κρύβεται ένας πλούτος 
πρακτικών ευκαιριών
Η Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής της ΕΕ 
η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2022, έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει περισσότερες 
γυναίκες στο εργατικό δυναμικό, να ενθαρρύνει τους άνδρες να λαμβάνουν οικογε-
νειακή άδεια και να κάνουν χρήση ευέλικτων επιλογών εργασίας, καθώς και για να 
προσφέρει σε όλους την ευκαιρία να αναζητήσουν και να λάβουν υποστήριξη στην 
φροντίδα συγγενών τους τους που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

Πίσω από αυτά τα ωραία λόγια κρύβονται διάφορες από ευκαιρίες, οι οποίες μπο-
ρούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής που απολαμβάνετε. Είναι 
σημαντικό να τις αναζητήσετε – και μπορείτε να το κάνετε αυτό μιλώντας με άλλους, 
μαθαίνοντας τα δικαιώματά σας και εξετάζοντας έξυπνους τρόπους για να αντιμε-
τωπίσετε τα προβλήματά σας.
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ΣΎΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΎ ΦΡΟΝΤΙΖΟΎΝ  
ΜΕΛΉ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Τα ανήλικα παιδιά και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη από τις 
οικογένειές τους. Οποιοσδήποτε μπορεί να χτυπηθεί από μια σοβαρή ασθένεια 
ή να εμπλακεί σε ένα ατύχημα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιο άλλο 
μέλος της οικογένειας να υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τις σπουδές του ή την αμει-
βόμενη εργασία του, ωστόσο δεν χρειάζεται να είναι έτσι.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε διάφορα δικαιώματα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, ώστε να μην χρειαστεί να σταματήσετε να εργάζεστε για να φροντίζετε ένα 
μέλος της οικογένειας.

Μπορεί να δικαιούστε επιπλέον ημέρες άδειας για να φροντίζετε το μέλος της οικο-
γένειάς σας. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, μπορείτε να συζητήσετε τις επιλογές σας με 
τον εργοδότη σας, όπως για παράδειγμα την παροχή σύντομης άδειας άνευ αποδο-
χών ή την πιο ευέλικτη οργάνωση της εργασίας.  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι 
δεν είναι υποχρεωτικό να σταματήσετε να εργάζεστε επειδή ένα μέλος της οικογέ-
νειάς σας χρειάζεται φροντίδα. 

Εάν ζητήσετε από τον εργοδότη σας τη δυνατότητα να αλλάξει το πρόγραμμα εργα-
σίας σας ή να πάρετε άδεια άνευ αποδοχών ή να εργαστείτε υπό καθεστώς μερι-
κής απασχόλησης για να ανταποκριθείτε στις οικογενειακές υποχρεώσεις σας, ο 
εργοδότης πρέπει να εξετάσει τις προτάσεις σας και να σας εξηγήσει εάν η φύση 
της εργασίας σημαίνει ότι οι ανακατατάξεις δεν είναι δυνατές Ο εργοδότης πρέπει 
επίσης να προσφέρει άλλες εναλλακτικές λύσεις - είναι καλύτερο να βρείτε λύσεις 
από κοινού. 

Να ξέρετε ότι οι συνάδελφοι στη δουλειά δεν έχουν το δικαίωμα να σας υποτι-
μούν επειδή, για παράδειγμα, εργάζεστε υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης για 
να φροντίζετε μέλος ή μέλη της οικογένειας που το έχουν ανάγκη. Αυτό δεν σας 
κάνει λιγότερο πολύτιμο υπάλληλο. Το καθήκον του εργοδότη είναι να οργανώσει 
την εργασία σας με τέτοιο τρόπο ώστε μέρος των καθηκόντων σας να κατανέμεται 
μεταξύ άλλων εργαζομένων αναλογικά και με δίκαιη αμοιβή. 

Εάν ο εργοδότης σας αρνηθεί να σας ακούσει ή σας συμπεριφέρεται λιγότερο ευνο-
ϊκά μόνο και μόνο επειδή έχετε οικογενειακές ευθύνες, μπορεί σε ορισμένες περι-
πτώσεις να θεωρηθεί ως διάκριση. Ζητήστε από τον Επίτροπο Ισότητας συμβουλές 
και βοήθεια εάν θεωρείτε ότι είστε θύμα διακρίσεων. 
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Είναι επίσης χρήσιμο να σκεφτείτε τις αλλαγές στον τρόπο που οργανώνετε την 
εργασία σας μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να εμπλέκονται άλλα 
μέλη της οικογένειας στην παροχή φροντίδας στο μέλος με ανάλογες ανάγκες, έτσι 
ώστε ο φόρτος εργασίας ενός ατόμου να μην είναι υπερβολικός και να μην χρειά-
ζεται να ξοδεύει πολύ χρόνο μακριά από την εργασία του; Μπορεί να βρεθεί καλύ-
τερη λύση σε συνεργασία με την τοπική αρχή, ώστε το βάρος της φροντίδας ενός 
μέλους της οικογένειας να μοιράζεται στην κοινότητα; Πόσο χρονικό διάστημα 
μπορεί να είναι ανεκτή η μείωση μισθού που θα προέλθει από προσωρινή μερική 
απασχόληση ή άδεια άνευ αποδοχών; Μπορεί η εκτέλεση των καθηκόντων που 
περιλαμβάνονται στην φροντίδα του μέλους της οικογένειας να είναι κοινή, ώστε 
οι περιορισμοί στον εργασιακό βίο να είναι όσο το δυνατόν μικρότεροι;

Το να ζητάτε βοήθεια σε αυτές τις καταστάσεις δείχνει ότι νοιάζεστε και θέλετε να 
βρείτε μόνιμες λύσεις που δεν επιβαρύνουν κανέναν. Ταυτόχρονα, η φροντίδα και 
της δικής σας υγείας είναι εξίσου σημαντική και για όλους τους αγαπημένους σας. 

Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειοι. Κανείς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει καλά σε όλα, 
ακόμα κι αν κάτι τέτοιο φαίνεται να υπονοείται μέσα φαίνεται από κάποιες αναρ-
τήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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ΣΎΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΎΛΛΟΓΙΚΟΤΉΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην εργασία, μπορεί ορισμένα μέλη της ομάδας να μην μπορούν να συνεισφέρουν 
όσο θα ήθελαν. Οι λόγοι για αυτό μπορεί να είναι θετικοί ή αρνητικοί – από την μία, 
κάποιος/α γίνεται γονέας, ενώ από την άλλη είναι υποχρεωμένος/η να φροντίσει ένα 
μέλος της οικογένειας που είναι σοβαρά άρρωστο ή χρειάζεται βοήθεια για άλλο λόγο. 

Εάν ένα μέλος της ομάδας δεν μπορεί να συνεισφέρει στην εργασία με πλήρη απα-
σχόληση, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια σε άλλους που τώρα πρέπει 
να αναλάβουν το κομμάτι εκείνο της δουλειάς που δεν μπορεί το συγκεκριμένο 
μέλος να επιτελέσει. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα και 
το καθήκον να φροντίζουν τα μέλη της οικογένειάς τους, και μερικές φορές αυτό 
μπορεί να αλλάξει τον τρόπο εργασίας τους. Εάν είναι δυνατές τέτοιες προσωρινές 
αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και εάν δεν επιβαρύνουν υπερβολικά 
τον εργοδότη, ο συνάδελφος δικαιούται τέτοιες αλλαγές. Οι αλλαγές μπορεί να 
περιλαμβάνουν εργασία μερικής απασχόλησης αντί για πλήρη απασχόληση, πρό-
σθετη άδεια (άνευ αποδοχών), ευέλικτη οργάνωση της εργασίας ή παροχή υποστή-
ριξης για τη φροντίδα ενός μέλους της οικογένειας, όπως για παράδειγμα φροντίδα 
ανήλικων που παρέχεται από τον εργοδότη. 

Όλες οι λύσεις εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες δυνατότητες που προσφέρει ο εργο-
δότης, αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμες για όλους. Για παράδειγμα, εάν ο εργοδότης 
προσφέρει ρεπό όταν ο πατέρας ή η μητέρα κάποιου αρρωσταίνουν βαριά, το δικαι-
ούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Ας ελπίσουμε ότι κανείς δεν θα χρειαστεί ποτέ αυτές τις 
διευκολύνσεις, αλλά αν παρ’ ελπίδα συμβεί στη ζωή σας, είναι μια μεγάλη βοήθεια.

Κανείς στο χώρο εργασίας δεν πρέπει να μειώνει τον/την συνάδελφο που εκμεταλ-
λεύεται τις ευκαιρίες για να εξισορροπήσει την επαγγελματική και την οικογενει-
ακή ζωή. Ναι οι ανάγκες ενός/μίας συναδέλφου, μπορεί να οδηγήσουν σε αναδι-
οργάνωση της εργασίας, ωστόσο η πιθανότητα κάποιος/α να πρέπει να φροντίσει 
κάποιο μέλος της οικογένειας μπορεί ανά πάσα συμβεί να προκύψει σε οποιον-
δήποτε, θα πρέπει όλοι να δείξουν την ανάλογη κατανόηση. Η υποτίμηση ενός/
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μίας συναδέλφου επειδή αναδιοργανώνεται το πρόγραμμα για να είναι σε θέση να 
εκπληρώνει οικογενειακές δεσμεύσεις μπορεί να συνιστά διάκριση, κατά συνέπεια 
απαγορεύεται. 

Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συμφωνήσετε για τους κανόνες μαζί ως 
ομάδα – ποιος γνωρίζει την ανάγκη κάποιου/ας εκ των συναδέλφων να συνδυάσει 
την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή και πώς, τι θα συμβεί στη συνέχεια, 
και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Είναι επίσης καλό να γνωρίζετε εκ των προτέ-
ρων πώς θα αναδιοργανωθεί η εργασία για ολόκληρη την ομάδα, εάν κάποιος χρει-
αστεί αιφνίδια να πάρει άδεια από τη δουλειά ή να εργαστεί για κάποιο χρονικό 
διάστημα με μειωμένο φόρτο εργασίας.

Η ψυχική υγεία και η ευημερία στο χώρο εργασίας εξαρτώνται - μεταξύ άλλων - από 
το πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι εργαζόμενοι όταν πρέπει να εκπληρώσουν τις 
οικογενειακές τους υποχρεώσεις πέρα από τα εργασιακά τους καθήκοντα. 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την καλή οργάνωση της εργασίας. Είναι επίσης 
ευθύνη της διοίκησης να οργανώσει την εργασία με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργα-
ζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις να προστατεύονται από λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση.
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ΣΎΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η ευημερία των ανθρώπων στην κοινότητά σας εξαρτάται από την ικανοποίησή 
τους από τη ζωή και τις ευκαιρίες τους για αυτό-εκπλήρωση. Μέρος της αυτό-εκ-
πλήρωσης μπορεί να συνδέεται με την εργασία. Οι θέσεις εργασίας είναι ένα φυσικό 
κομμάτι μιας κοινότητας και της λειτουργίας της.

Οι τοπικές αρχές, δηλαδή οι κοινότητες, έχουν μεγάλο ρόλο να διαδραματίσουν 
στην παροχή βοήθειας στους ανθρώπους όταν οι οικογενειακές υποχρεώσεις γίνο-
νται δυσβάσταχτες. Για παράδειγμα, οι τοπικές αρχές μπορούν να προσφέρουν 
υποστήριξη σε οικογένειες με μικρά παιδιά ή σε οικογένειες με ανάπηρο, σοβαρά 
άρρωστο ή ηλικιωμένο μέλος της οικογένειας που χρειάζεται βοήθεια. 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις τοπικές αρχές διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, καθώς οι γυναίκες είναι 
κυρίως υπεύθυνες για τις οικιακές εργασίες. Η μείωση του όγκου της εργασίας που 
αναλαμβάνουν οι γυναίκες στο σπίτι όταν φροντίζουν μέλη της οικογένειας δίνει 
στις γυναίκες πολύ καλύτερες πιθανότητες να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας ή 
να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. 

Η τοπική αρχή είναι κοντά στον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια 
τοπική αρχή μπορεί επίσης να παρέχει διαφορετικές υπηρεσίες, ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση. Κάθε οικογένεια που προσεγγίζει μια 
τοπική αρχή ζητώντας βοήθεια θα πρέπει να λαμβάνει βοήθεια όπου είναι διαθέ-
σιμη και χρειάζεται, καθώς και γραπτή εξήγηση του γιατί η τοπική αρχή αποφάσισε 
να παράσχει βοήθεια με τον τρόπο που έκανε υπό τις περιστάσεις. 

Οι τοπικές αρχές στην Ευρώπη είναι πολύ προσεκτικές και προνοητικές στην 
παροχή διαφορετικών υπηρεσιών και η πανδημία του COVID έδειξε πόσες νέες 
και καινοτόμες λύσεις συχνά βρίσκονταν πολύ γρήγορα. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη 
πολύς δρόμος για τη μείωση του φόρτου, ειδικά για τις γυναίκες.

Οι καλύτερες λύσεις δημιουργούνται σε συνεργασία. Οι πιο αποτελεσματικές 
λύσεις για τους εργαζόμενους που χρειάζονται βοήθεια για εξισορρόπηση της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής τους ζωής μπορούν να συζητηθούν με μεγα-
λύτερους εργοδότες.
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ΣΎΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΉΠΙΑΓΏΓΕΙΑ
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων. Στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και στα σχο-
λεία, είναι συνετό να δίνουμε μεγάλη προσοχή στο να διασφαλίσουμε ότι τόσο τα 
αγόρια όσο και τα κορίτσια διδάσκονται να κάνουν τις δουλειές στο σπίτι και να 
τακτοποιούν και να καθαρίζουν τα δωμάτιά τους εξίσου. Καμία εργασία που να 
αφορά στην συντήρηση, ούτε οι οικιακές εργασίες δεν είναι αποκλειστικά γυναι-
κεία ή αντρική υπόθεση. 

Η διδασκαλία μεθόδων για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογε-
νειακής ζωής συχνά δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών. Επειδή αυτό 
είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, θα πρέπει να συζητηθεί σε διαφορετικά μαθή-
ματα. Οι ίσες ευκαιρίες για όλους και ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι, 
για παράδειγμα, δύο βασικά θέματα που συνδέονται άρρηκτα με τον συνδυασμό 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ευρύτερο 
ρόλο στην υποστήριξη των γονέων ή των ατόμων που φροντίζουν τα παιδιά, στην 
εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Οι δραστηριότητες 
που σχετίζονται με μικρά παιδιά θα μπορούσαν να λαμβάνουν υπόψη τόσο τα συμ-
φέροντα των παιδιών όσο και την ανάγκη της οικογένειας για να κερδίζει τα προς 
το ζην, κάτι που είναι προς το συμφέρον και των παιδιών. Οι γονείς των οποίων 
οι ώρες εργασίας είναι μη παραδοσιακές δεν πρέπει να υφίστανται οποιουδήποτε 
είδους διάκριση συνεπεία αυτής της διαφοράς. Η ισότιμη εκπαίδευση λαμβάνει 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των παιδιών που, για οποιονδήποτε λόγο, λαμβάνουν 
λιγότερη υποστήριξη στο σπίτι.

Οι μαθητές του σχολείου μπορεί να δυσκολεύονται με τις σπουδές τους λόγω οικο-
γενειακών υποχρεώσεων. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν υπόψη 
τους ότι τέτοιες δεσμεύσεις δεν είναι κάτι που επιθυμεί ο νέος/α, αλλά ήδη αποτε-
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λούν εμπόδια στην εξέλιξή του/της Εάν ένας/μία μαθητής/μαθήτρια βρίσκεται σε 
μειονεκτική θέση λόγω σημαντικών οικογενειακών υποχρεώσεων που αναλαμβά-
νει, αυτό μπορεί να συνιστά διάκριση.

Διάκριση μπορεί επίσης να συμβεί όταν ένα σχολείο δεν υποστηρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τους νέους που έχουν γίνει γονείς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και θέσεων μπορεί να έχει πολύ 
απαιτητικές δουλειές, έχει όμως ταυτόχρονα το δικαίωμα σε αλλαγές στην οργά-
νωση της εργασίας του ώστε να ταιριάζει με τις οικογενειακές του υποχρεώσεις. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να υποτιμούν έναν δάσκαλο που, για παράδειγμα, 
μένει σπίτι για να φροντίσει το άρρωστο παιδί του, πριν από μια σημαντική εξέ-
ταση της τάξης. Η διεύθυνση του σχολείου είναι υποχρεωμένη να προστατεύει το 
προσωπικό από τέτοιες καταχρήσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στις συστάσεις για άτομα που φροντίζουν μέλη της οικογένειας. 
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ΣΎΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ ΚΑΙ ΎΠΕΎΘΎΝΟΎΣ 
ΧΑΡΑΞΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ
Όταν λαμβάνεται μια απόφαση, θα πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνεται υπόψη ο 
αντίκτυπος που η συγκεκριμένη απόφαση θα έχει στα άτομα που εκπληρώνουν 
οικογενειακές δεσμεύσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η παιδική 
μέριμνα που προσφέρεται μέχρι στιγμής θα μπορούσε εν μία νυκτί να αναληφθεί 
από τους γονείς. Έτερο παράδειγμα είναι η παροχή υπηρεσιών που προορίζονται 
για ηλικιωμένους που μένουν σε απομακρυσμένα σημεία, η οποία μπορεί επίσης 
να είναι προβληματική, καθώς η οργάνωση της μεταφοράς τους θα καταλάμβανε 
υπερβολικά μεγάλο μέρος του πολύτιμου εργασιακού χρόνου των παιδιών που 
φροντίζουν τους ηλικιωμένους. Επιπλέον βάρος στις ανάγκες φροντίδας μιας οικο-
γένειας μπορεί επίσης να προκύπτει λόγω τελείως απροσδόκητων παραγόντων. Για 
παράδειγμα, ένας μη ασφαλής κόμβος σε δρόμο πλησίον σχολείου μπορεί να έχει 
ως συνέπεια την ανάγκη οι γονείς να πρέπει να οδηγούν οι ίδιοι τα παιδιά τους 
στο σχολείο, ενώ η ασφαλής και καλά σχεδιασμένη διαχείριση της κυκλοφορίας θα 
επέτρεπε στα παιδιά να φτάσουν μόνα τους στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να κάνουν πολλά για να στηρίξουν τις 
οικογένειες. Εκτός από τη διασφάλιση ότι τυχόν άστοχες αποφάσεις δεν επιβαρύ-
νουν έτι περισσότερο τις ανάγκες της φροντίδας των οικογενειών, πρέπει επίσης 
να ληφθεί υπόψη η προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Η επίτευξη της ισότητας των φύλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις 
που λαμβάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.


