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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι συνέπειες που έχει η δημογραφική 
γήρανση στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μελλοντικές γενεές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 
επενδυτές για την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και ως ουσιαστικοί συντελεστές στην 
επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ποσοστό απασχόλησης 75% σε 
άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών και για κοινωνίες χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης που πραγματοποιείται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τα συνταξιοδοτικά συστήματα αντιμετωπίζονται περισσότερο ως 
βάρος για τα δημόσια οικονομικά παρά ως βασικό μέσο για την καταπολέμηση της 
φτώχειας των ηλικιωμένων και την ανακατανομή των οικονομικών πόρων στη διάρκεια 
της ζωής του ατόμου και στην κοινωνία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συντάξεις αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος των 
ηλικιωμένων Ευρωπαίων και ότι έχουν ως στόχο να τους εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές 
βιοτικό επίπεδο και οικονομική ανεξαρτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά ταύτα, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το 22% περίπου των γυναικών άνω των 75 ετών ζει κάτω από το όριο 
της φτώχειας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, 
καθώς και ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού άνω των 75 ετών είναι γυναίκες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους και απασχολούνται 
σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης συχνότερα από ό, τι οι άνδρες προκειμένου να 
φροντίσουν παιδιά και ηλικιωμένους, καθώς και εξαρτώμενα άτομα ή αρρώστους στην 
οικογένεια, ότι ενδέχεται, για τους ίδιους λόγους, να επιλέγουν τη μερική απασχόληση ή 
χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας πιο συχνά από ό, τι οι άντρες και ότι οι εν λόγω 
περίοδοι διακοπής δεν λαμβάνονται υπόψη - ή εν μέρει μόνο - για τον υπολογισμό των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους και ότι, κατά συνέπεια, η σύνταξη των γυναικών 
είναι συχνά χαμηλότερη από τη σύνταξη των ανδρών και οι γυναίκες είναι περισσότερο 
εκτεθειμένες στον κίνδυνο της φτώχειας·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας μερικής 
απασχόλησης και στην ευέλικτη αγορά εργασίας είναι δυσανάλογη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονται σε θέσεις μη 
δηλωμένης απασχόλησης, ιδίως στον τομέα της οικιακής εργασίας και της φροντίδας 
εξαρτώμενων ατόμων, είναι γυναίκες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις απασχόλησης 
κατώτερης κλίμακας όσον αφορά τα προσόντα, την αμοιβή και το κύρος και ότι, κατά 
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συνέπεια,  αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια και αμείβονται λιγότερο 
από τους άντρες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυσκολότερο για τις γυναίκες να συνδυάσουν 
επαγγελματικό και οικογενειακό βίο, δεδομένου ότι οι οικογενειακές ευθύνες δεν 
κατανέμονται πάντα με δίκαιο τρόπο και η φροντίδα των παιδιών και άλλων 
εξαρτώμενων μελών της οικογένειας βαρύνει κυρίως τις γυναίκες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την 
απασχόληση, την αμοιβή, τις εισφορές, τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
την αδήλωτη εργασία, την εργασιακή ανασφάλεια και τη μερική απασχόληση λόγω 
οικογενειακών ευθυνών, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο ύψος των συντάξεων που 
δικαιούνται οι γυναίκες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες που έχει στην Ευρώπη η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση στους μισθούς και την απασχόληση θα επιτείνει στο μέλλον 
τους κινδύνους φτώχειας των ηλικιωμένων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη «Γυναίκες που ζουν μόνες: επικαιροποίηση», η οποία 
εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων του Κοινοβουλίου, καταδεικνύει ότι ορισμένα από τα υπάρχοντα συστήματα 
συνταξιοδότησης είναι πιθανό να επιδεινώνουν τις ανισότητες ανάμεσα στα φύλα, ιδίως 
όσον αφορά τις γυναίκες που ζουν μόνες·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ αριθ. 116 σχετικά με την 
κοινωνία, την απασχόληση και τη μετανάστευση, με τίτλο «Μαγειρική, φροντίδα και 
εθελοντισμός: η μη αμειβόμενη εργασία ανά τον κόσμο» (Veerle Miranda), καταδεικνύει 
τη σημασία της μη αμειβόμενης εργασίας που δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί στα εθνικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας μεταξύ 
55 και 64 ετών είναι μόλις 47,4% ενώ το ίδιο ποσοστό για τις γυναίκες είναι μόνο 40,2%· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μόνο το 2% του συνόλου των κενών 
θέσεων εργασίας καλύπτεται  από άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα εν λόγω χαμηλά ποσοστά απασχόλησης προκαλούν ενδογενεακό χάσμα 
συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και διαγενεακό χάσμα το οποίο 
έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές διαφορές μεταξύ των γενεών όσον αφορά τους 
οικονομικούς πόρους·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβολή των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων που αφορούν 
τις συντάξεις έχει συνήθως ως βάση άνδρες εργαζόμενους με πλήρες ωράριο, αδιάκοπη 
σταδιοδρομία και μέσο εισόδημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναλογιστικοί πίνακες ζωής 
βάσει φύλου επηρεάζουν αρνητικά τον υπολογισμό των συντάξεων των γυναικών και 
προβλέπουν χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για τις γυναίκες·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απασχολούνται συχνά σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας και έχουν λιγότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας ιδίως μετά την ηλικία των 50 
ετών, και ότι το γεγονός αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολη την αποταμίευση χρημάτων για 
συνταξιοδοτικά προγράμματα·.
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1. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη απαιτείται η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές εξελίξεις και οι 
μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι 
κοινωνικά δίκαιες και να ενισχύουν τους μηχανισμούς αλληλεγγύης και την ισότητα των 
φύλων· τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στις μεταρρυθμίσεις, καθώς και η κατάλληλη 
ανακοίνωση των μεταρρυθμίσεων στους πολίτες·

2. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν την έρευνα σχετικά με τις 
επιπτώσεις που έχουν οι διαφορετικοί τύποι τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των 
συντάξεων όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας στην τρίτη ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάσταση του φύλου· ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη την εξέλιξη 
των αναγκών των ανθρώπων σε προχωρημένη ηλικία, όπως, π.χ., τη μακροπρόθεσμη 
φροντίδα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ηλικιωμένοι, ιδίως οι γυναίκες, θα 
μπορούν να λαμβάνουν επαρκή σύνταξη και να ζουν με αξιοπρέπεια·

3. τονίζει ότι η συνταξιοδοτική πολιτική συνιστά βασικό στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής 
και ότι οι συντάξεις αποτελούν μηχανισμό άμεσης οικονομικής αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών, καθώς και επένδυση στο μέλλον·

4. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τονίζει τα οφέλη μιας συνολικής και συντονισμένης προσέγγισης σε 
ενωσιακό επίπεδο·

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στα συνταξιοδοτικά 
ασφαλιστικά συστήματα, καθώς και την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών στα συστήματα επαγγελματικών συντάξεων, έτσι ώστε να μην ενισχύονται τα 
υφιστάμενα πρότυπα που ήδη θέτουν τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τις 
παροχές και τις εισφορές·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να πραγματοποιήσουν 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αντικτύπου όλων των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης και ιδίως στα συστήματα συνταξιοδότησης, οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την απασχόληση και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γυναικών, 
όπως είναι οι περικοπές σε εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας και εγκαταστάσεις για 
ηλικιωμένους, οι συνταξιοδοτικές πολιτικές κ.ά.·

7. υπενθυμίζει την ανάγκη να λάβουν μέτρα τα κράτη μέλη για την εξάλειψη των διαφορών 
στις αμοιβές και στα εισοδήματα των δύο φύλων για την ίδια εργασία, καθώς και τις 
διαφορές ως προς την πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης και τις ανισότητες στην αγορά 
εργασίας, οι οποίες επηρεάζουν και τις συντάξεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστική 
διαφορά ανάμεσα στις συντάξεις που καταβάλλονται στις γυναίκες και τις πολύ 
υψηλότερες συντάξεις που καταβάλλονται στους άντρες· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει την αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας· επισημαίνει ότι, παρά τις 
αναρίθμητες εκστρατείες, τους στόχους και τα μέτρα των τελευταίων ετών, το χάσμα 
όσον αφορά τις αμοιβές εξακολουθεί να μη δείχνει σημάδια υποχώρησης·

8. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την καταπολέμηση του 
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χάσματος όσον αφορά τις αμοιβές ανάμεσα στα φύλα στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο είναι 
ιδιαίτερα έντονο στα περισσότερα κράτη μέλη·

9. ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ευελιξία ως προς το όριο της ηλικίας 
συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου και εξασφαλίζοντας την 
παροχή ελάχιστης σύνταξης·

10. επισημαίνει ότι στα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα που δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των γυναικών που ζουν μόνες ούτε η διάσταση του φύλου γενικότερα, οι 
γυναίκες κατά κανόνα υφίστανται έμμεση διακριτική μεταχείριση και είναι περισσότερο 
εκτεθειμένες στον κίνδυνο της φτώχειας·

11. επισημαίνει ότι, παρόλο που το ευέλικτο ωράριο εργασίας και οι θέσεις εργασίας μερικής 
απασχόλησης καθιστούν ευκολότερη την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και 
την προσωπική ζωή, ιδίως για τις γυναίκες, συνεπάγονται επίσης χαμηλότερους μισθούς 
και, ως εκ τούτου, χαμηλότερες συντάξεις στο μέλλον· τονίζει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των χαμηλών μισθών και ουσιαστικά το σύνολο των πολύ χαμηλών μισθών 
αφορά τη μερική απασχόληση και ότι το 80% περίπου των φτωχών μισθωτών είναι 
γυναίκες·

12. τονίζει την ανάγκη να μειωθούν οι διαφορές στην αμοιβή ανδρών και γυναικών, που 
έχουν ως συνέπεια, για ίδια προσόντα και ίση εργασία, μικρότερο εισόδημα και υψηλό 
ποσοστό φτωχών γυναικών όταν συνταξιοδοτηθούν ή χηρέψουν·

13. αναγνωρίζει την ανάγκη αναπροσαρμογής της ηλικίας συνταξιοδότησης για άντρες και 
γυναίκες, ώστε να ληφθεί υπόψη η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, σε συνδυασμό με 
μια καλύτερη πρόσβαση στη διά βίου μάθηση, καλύτερη εναρμόνιση της επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής και προώθηση της ενεργού γήρανσης·

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση σχετικά με τη 
συνταξιοδότηση που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
ολόκληρη την επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων παύσεων 
και αλλαγών στη σταδιοδρομία, έτσι ώστε να αντανακλά τα κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη της μη αμειβόμενης εργασίας στον τομέα της φροντίδας και τα σύγχρονα 
εργασιακά πρότυπα·

15. υπογραμμίζει τη σημασία της εξίσωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και 
γυναίκες και της βελτίωσης  της απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων γυναικών και 
ανδρών ώστε να μπορούν να παραμένουν στην αγορά εργασίας, γεγονός που θα συμβάλει 
σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ηλικιωμένων εργαζομένων στο 
εργατικό δυναμικό·

16. τονίζει ότι οι μακρές κατά μέσο όρο περίοδοι μερικής απασχόλησης, οι χαμηλότεροι 
μισθοί και οι λιγότερες κατά μέσο όρο ώρες εργασίας την εβδομάδα έχουν σοβαρές 
συνέπειες στο εισόδημα των γυναικών, τα επιδόματα κοινωνικής προστασίας και, 
μακροπρόθεσμα, στις συντάξεις τους·

17. υπογραμμίζει ότι το υψηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών δεν πρέπει να 
λειτουργεί εις βάρος τους στον υπολογισμό των συντάξεων·
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18. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της επικουρικής 
ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης ώστε να αυξηθούν τα εισοδήματα των 
συνταξιούχων·

19. τονίζει ότι ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ο κύριος πάροχος 
συνταξιοδότησης και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μέτρα προκειμένου ο δεύτερος 
και ο τρίτος πυλώνας να καταστούν περισσότερο προσπελάσιμοι και διαφανείς για τις 
γυναίκες, δεδομένου ότι οι γυναίκες επί του παρόντος έχουν λιγότερες ευκαιρίες για τη 
δημιουργία επικουρικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης απ’ ό, τι οι άνδρες·

20. παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν και να επιβάλλουν την τήρηση της νομοθεσίας 
σχετικά με τα δικαιώματα μητρότητας, ώστε οι γυναίκες να μη ζημιώνονται όσον αφορά 
το επίπεδο των συντάξεων εκ του γεγονότος ότι έγιναν μητέρες κατά τη διάρκεια του 
εργασιακού τους βίου·

21. τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να παρέχουν καλύτερη ενημέρωση 
στους πολίτες τους έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον
προγραμματισμό της συνταξιοδότησής τους εν πλήρη επιγνώσει·

22. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεωρούν τις περιόδους κατά τις οποίες οι γυναίκες ή οι 
άνδρες οφείλουν να ασχοληθούν με τη φροντίδα των παιδιών ή άλλων εξαρτώμενων 
μελών των οικογενειών τους, καθώς και με την οικιακή εργασία, ως πραγματικές 
ασφαλιστικές περιόδους για τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων·

23. εκτιμά ότι η εξατομίκευση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων είναι απαραίτητη από τη 
σκοπιά της ισότητας των φύλων και ότι πρέπει επίσης να κατοχυρωθεί η εξασφάλιση 
πολλών ηλικιωμένων γυναικών που σήμερα βασίζονται στη σύνταξη χηρείας και σε άλλα 
παράγωγα δικαιώματα·

24. τονίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές και οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες με τους 
άντρες να βρουν αμειβόμενη εργασία, συμβατή με την οικογενειακή και προσωπική ζωή 
τους, η οποία θα τους επιτρέπει να έχουν επαρκή δικαιώματα συνταξιοδότησης, ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν αξιοπρεπή σύνταξη στην τρίτη ηλικία·

25. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν, στο πλαίσιο 
των κοινωνικών τους συστημάτων, και κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης, τη 
συχνότερη συμμετοχή των γυναικών στην παροχή μέριμνας και την πλαισίωση των 
εξαρτώμενων ατόμων·

26. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προτείνουν νέες λύσεις για την οικονομική 
αξιοποίηση και τον υπολογισμό, κατά την επιμέτρηση των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, της νόμιμα ασκούμενης άτυπης εργασίας·

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκκληση που διατυπώνεται στη Λευκή Βίβλο όσον 
αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος «μονάδων φροντίδας εξαρτώμενου ατόμου», 
δηλαδή τον συνυπολογισμό στη σύνταξη των περιόδων φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων, 
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τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, όπως προβλέπεται ήδη σε ορισμένα κράτη 
μέλη·

28. ζητεί η συμμετοχή και η δέσμευση των γυναικών στη λειτουργία ενώσεων για παιδιά, 
άτομα με αναπηρία ή ακόμη εξαρτώμενα άτομα, να μπορεί να ληφθεί υπόψη για την 
αναγνώριση προηγούμενης εμπειρίας που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να αποφεύγουν 
κενά στη σταδιοδρομία τους τα οποία θα περιόριζαν το μέγεθος της μελλοντικής 
σύνταξής τους·

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όπου 
είναι απαραίτητο, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες διαφορές στα επίπεδα σύνταξης 
ανδρών και γυναικών, και να μελετήσουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης διορθωτικών 
παραγόντων που θα λαμβάνουν υπόψη τα κενά στην καταβολή εισφορών λόγω της 
βραχυπρόθεσμης απασχόλησης·

30. επαναλαμβάνει εκ νέου ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα με βάση 
το φύλο τα οποία παραδοσιακά υποβιβάζουν τον ρόλο της εργασίας των γυναικών και 
έχουν ως αποτέλεσμα να αμείβεται λιγότερο η εργασία των γυναικών· 

31. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη δημιουργία προσιτών και ποιοτικών 
υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών και πλαισίωσης των εξαρτώμενων ατόμων.
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