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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο πνπ απαζρνινύληαη σο νηθηαθέο βνεζνί θαη πξνζσπηθό 

θξνληίδαο ζηελ ΕΕ 

(2015/2094(INI)) 

Το Δσρφπαχθό Κοηλοβούιηο, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηδίσο ην πξννίκην θαη ηα άξζξα 

3 θαη 6, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ηδίσο ηα άξζξα 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 θαη 47, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ (ECHR), ηδίσο ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1, 

ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ηεο εηισηείαο, θαη ην άξζξν 14 ην 

νπνίν πξνβιέπεη ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 1979, γηα ηελ 

εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ (CEDAW), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε ηεο 3εο Μαΐνπ 1996, ηδίσο ην κέξνο I 

θαη ην κέξνο ΗΗ άξζξν 3, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2014 ζρεηηθά κε ην 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαηά ηελ 

πεξίνδν 2014-2020 (COM(2014)0332), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 19εο Οθησβξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηηο εξγαδφκελεο 

γπλαίθεο ζε επηζθαιείο ζέζεηο απαζρφιεζεο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 6εο Ηνπιίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηηο άηππεο ζπκβάζεηο, 

ηελ εμαζθαιηζκέλε επαγγεικαηηθή πνξεία, ηελ επειημία κε αζθάιεηα θαη ηηο λέεο 

κνξθέο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 20ήο επηεκβξίνπ 2001 ζρεηηθά κε ηελ 

παξελφριεζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ 

Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο  (Eurofound) ηνπ 2013 κε ηίηιν «Women, men and working 

conditions in Europe» (Γπλαίθεο, άλδξεο θαη ζπλζήθεο εξγαζίεο ζηελ Δπξψπε), 

                                                 
1
 ΔΔ C 70 E ηεο 8.3.2012, ζ. 1. 

2
 ΔΔ C 351 E ηεο 2.12.2011, ζ. 39. 

3
 ΔΔ C 77 E ηεο 28.3.2002, ζ. 138. 
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– έρνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο ηνπ  Eurofound ηνπ 2008 κε ηίηιν «Measures to tackle 

undeclared work in the European Union» (Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε) θαη ηνπ 2013 κε ηίηιν «Tackling undeclared work in 

27 EU Member States and Norway: Approaches and measures since 2008» 

(Αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηε Ννξβεγία: 

πξνζεγγίζεηο θαη κέηξα απφ ην 2008), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 23εο Μαΐνπ 2007 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

αμηνπξεπνχο εξγαζίαο γηα φινπο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο Μαΐνπ 2006 κε ηίηιν 

«Πξνψζεζε ηεο αμηνπξεπνχο εξγαζίαο γηα φινπο – Ζ ζπκβνιή ηεο Έλσζεο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αηδέληαο ηεο αμηνπξεπνχο εξγαζίαο ζηνλ θφζκν» (COM(2006)0249), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (FRA) ηνπ 2015 κε ηίηιν «Severe labour exploitation: workers 

moving within or into the European Union. States' obligations and victims' rights» 

(νβαξή εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε: εξγαδφκελνη κεηαθηλνχκελνη ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ 

ή εηζεξρφκελνη ζηελ ΔΔ. Τπνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ θαη δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηνπ 2011 κε 

ηίηιν «Migrants in an irregular situation employed in domestic work: fundamental 

rights challenges for the European Union and its Member States» (Μεηαλάζηεο πνπ 

δηακέλνπλ παξάηππα ζηελ ΔΔ θαη απαζρνινχληαη ζε νηθηαθέο εξγαζίεο: πξνθιήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε 

ηεο), 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο 

(αλαδηαηχπσζε)
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 16εο Οθησβξίνπ 2014, κε ζέκα «Αλάπηπμε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε 

νηθνγέλεηεο γηα ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία», 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο Ηνπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 

γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ κεηά ην 2015
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 10εο Μαξηίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν σο 

πξνο ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2013
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 18εο Ννεκβξίνπ 2008 πνπ πεξηέρεη ζπζηάζεηο πξνο 

ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ 

                                                 
1
 ΔΔ C 102 E ηεο 24.4.2008, ζ. 321. 

2
 ΔΔ L 204 ηεο 26.7.2006, ζ. 23. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0218. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0050 
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εξγαδνκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ 2007 ηνπ Eurofound κε ηίηιν «Working conditions in 

the European Union: The gender perspective» (πλζήθεο εξγαζίαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε: ε πξννπηηθή ηνπ θχινπ), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Eurofound ηνπ 2014 κε ηίηιν «Residential care sector: 

Working conditions and job quality» (Σνκέαο νηθηαθήο θξνληίδαο: πλζήθεο εξγαζίαο 

θαη πνηφηεηα εξγαζίαο), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο κεηαλάζηξηεο 

πνπ δελ δηαζέηνπλ επίζεκα έγγξαθα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 1990 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ φισλ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1977 ζρεηηθά κε ην 

λνκηθφ θαζεζηψο ησλ δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο ηεο 18εο Απξηιίνπ 1961 πεξί δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Eurofound ηνπ 2011 κε ηίηιν «Company initiatives for 

workers with care responsibilities for disabled children or adults» (Δηαηξηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε επζχλεο θξνληίδαο παηδηψλ ή ελειίθσλ κε 

αλαπεξία), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 13εο επηεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ γπλαηθψλ πνπ πιεζηάδνπλ ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Οθησβξίνπ 2014, κε ηίηιν «Δπαξθήο θνηλσληθή 

πξνζηαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ καθξνρξφληαο θξνληίδαο ζε κηα 

γεξάζθνπζα θνηλσλία», 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Eurofound ηνπ 2015 κε ηίηιν «Working and caring: 

Reconciliation measures in times of demographic change» (Δξγαζία θαη θξνληίδα: 

Μέηξα γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο ζε πεξηφδνπο δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ), 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ εηδηθεπκέλνπ ηκήκαηνο «Απαζρφιεζε, Κνηλσληθέο 

Τπνζέζεηο, Γηθαηψκαηα ηνπ Πνιίηε» ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Μαΐνπ 2010, κε ζέκα «Ζ επαγγεικαηνπνίεζε ησλ νηθηαθψλ 

                                                 
1
 ΔΔ C 16 E ηεο 22.1.2010, ζ. 21. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0068. 

3
 ΔΔ C 51 E ηεο 22.2.2013, ζ. 9. 
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εξγαζηψλ»
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχκβαζε αξηζ. 189 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) θαη ηε 

ζχζηαζε αξηζ. 201 ζρεηηθά κε ηελ αμηνπξεπή εξγαζία γηα ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο, πνπ 

εγθξίζεθε ζηηο 16 Ηνπλίνπ 2011 απφ ηε Γηεζλή Γηάζθεςε Δξγαζίαο ηεο ΓΟΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ λα θπξψζνπλ, πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηε ζχκβαζε ηεο 

Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο ηνπ 2011 (ζχκβαζε αξηζ. 189)
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 12εο Μαΐνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε 

ζχκβαζε ILO πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε 

νηθηαθέο εξγαζίεο
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο IV(1) θαη IV(2) ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο κε 

ηίηιν «Decent work for domestic workers» (Αμηνπξεπήο εξγαζία γηα απαζρνινχκελνπο 

ζε νηθηαθέο εξγαζίεο), πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 99εο ζπλφδνπ ηεο Γηεζλνχο 

Γηάζθεςεο Δξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, θαη ηηο εθζέζεηο 

IV(1) θαη IV(2) (πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζε δχν ηφκνπο) κε ηίηιν «Decent work for 

domestic workers» (Αμηνπξεπήο εξγαζία γηα απαζρνινχκελνπο ζε νηθηαθέο εξγαζίεο), 

νη νπνίεο εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 100ήο ζπλφδνπ ηεο Γηεζλνχο Γηάζθεςεο 

Δξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ (A8-0053/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ, σο «νηθηαθφο 

βνεζφο» λνείηαη φπνηνο πξνζθέξεη νηθηαθή εξγαζία, ζην πιαίζην ζρέζεο απαζρφιεζεο, 

ζε έλα ή πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά θαη φρη φπνηνο πξνζθέξεη νηθηαθή εξγαζία κφλν 

πεξηζηαζηαθά ή ζπνξαδηθά θαη ζε κε επαγγεικαηηθή βάζε· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη σο «παξνρή θξνληίδαο» λνείηαη ε εξγαζία πνπ εθηειείηαη ζε 

δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα ή ζε ηδησηηθφ/ά λνηθνθπξηφ/ά γηα ηελ παξνρή πξνζσπηθήο 

θξνληίδαο ζε παηδηά, ειηθησκέλνπο, αζζελείο ή άηνκα κε αλαπεξία· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη νη εξγαζίεο θξνληίδαο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη απφ άηνκα πνπ παξέρνπλ 

θξνληίδα ζε επαγγεικαηηθή βάζε, ηα νπνία κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη απφ δεκφζηνπο 

ή ηδησηηθνχο θνξείο ή νηθνγέλεηεο ή σο απηναπαζρνινχκελνη, θαη/ή φηη κπνξνχλ επίζεο 

λα εθηεινχληαη απφ άηνκα πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζε κε επαγγεικαηηθή βάζε, ηα 

νπνία είλαη ζπλήζσο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν φξνο «νηθηαθνί βνεζνί θαη πξνζσπηθφ θξνληίδαο» 

πεξηιακβάλεη δηάθνξεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη, 

ελδεηθηηθά, εζσηεξηθνί εξγαδφκελνη, εμσηεξηθνί εξγαδφκελνη, σξνκίζζηνη ζε 

                                                 
1
 SOC/372 – CESE 336/2010 ηειηθφ. 

2
 COM(2013)0152, 21 Μαξηίνπ 2013. 

3
 ΔΔ C 377 E ηεο 7.12.2012, ζ. 128. 
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πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνηθνθπξηά, ζπκβνεζνχληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, πξνζσπηθφ 

εκεξήζηαο ή λπρηεξηλήο θξνληίδαο, κπέηκπη ζίηεξ, εζσηεξηθνί άκηζζνη βνεζνί θαη 

θεπνπξνί, ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη νη ζπλζήθεο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΓΟΔ, ην 2010 ν ηνκέαο ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο απαζρνινχζε πεξηζζφηεξα απφ 52 εθαηνκκχξηα άηνκα παγθνζκίσο, ζηα 

νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη άιια 7,4 εθαηνκκχξηα νηθηαθνί βνεζνί ειηθίαο θάησ 

ησλ 15 εηψλ, κε απνηέιεζκα λα αληηζηνηρεί ζην 5 έσο 9% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο 

ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, θαηά ηε ΓΟΔ, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη γπλαίθεο, ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ ην 2010 

αληηζηνηρνχζε ζην 83% ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ παγθνζκίσο, κεηαθξαδφκελν ζε 2,5 

εθαηνκκχξηα άηνκα ζηελ ΔΔ, κε ην 88% λα είλαη γπλαίθεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν 

ηνκέαο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε παξνπζία γπλαηθψλ· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνπο 

ζηφρνπο πεξί ηζφηεηαο ησλ θχισλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο παξνρήο ππνδνκψλ πνπ επηηξέπνπλ ζε πνιιέο νηθνγέλεηεο ζηελ ΔΔ λα 

επηηχρνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη επαγγεικαηνπνίεζε ζεκαίλεη φηη παξέρνληαη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα δηθαηψκαηα απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ηζνδχλακα κε ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη βάζεη 

ζπκβάζεσλ απαζρφιεζεο νη νπνίεο ξπζκίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη αμηνπξεπήο κηζζφο, ξπζκηζκέλν σξάξην εξγαζίαο, άδεηα κεη’ 

απνδνρψλ, πγεία θαη αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζχληαμε, άδεηα 

κεηξφηεηαο/παηξφηεηαο θαη αλαξξσηηθή άδεηα, απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο, 

θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ απφιπζε ή ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, δπλαηφηεηα 

πξνζθπγήο ζε πεξίπησζε θαθνκεηαρείξηζεο θαη πξφζβαζε ζε θαηάξηηζε· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ν ηνκέαο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο κπνξεί λα 

επαγγεικαηνπνηεζεί κέζσ ζπλδπαζκνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο), ηεο θνηλσληθήο ρξεκαηνδφηεζεο (νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ζηήξημε 

επηρεηξήζεσλ, ηακεία αιιειαζθάιηζεο θαη αζθάιηζε πγείαο, ζπκβνχιηα εξγαδνκέλσλ 

θ.ιπ.) θαη ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (πιεξσκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ 

ηδηψηεο)· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζε ακθφηεξνπο ηνπο ηνκείο, ε παξάλνκε απαζρφιεζε θαη ε 

εθκεηάιιεπζε είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα θαηλφκελα· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθηαθή εξγαζία θαη ε παξνρή θξνληίδαο θέξνπλ θαηά θχξην 

ιφγν ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: εξγαζηαθή αζηάζεηα, γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα, 

επέιηθηεο ψξεο εξγαζίαο, επνρηθφηεηα, βάξδηεο, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πεξηζηαζηαθή 

απαζρφιεζε θαη αδήισηε, σο επί ην πιείζηνλ, εξγαζία· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε ΓΟΔ, ην 29,9% ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ 

εμαηξνχληαη πιήξσο απφ ηελ εζληθή εξγαηηθή λνκνζεζία θαη φηη κέρξη ζήκεξα ε 

εξγαζία ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο ζηελ ΔΔ ξπζκίδεηαη 

ειάρηζηα θαη αλνκνηφκνξθα ζηα θξάηε κέιε, κε απνηέιεζκα νη νηθηαθνί βνεζνί ζπρλά 

λα κε ζεσξνχληαη ηππηθνί ή θαλνληθνί εξγαδφκελνη θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα έρνπλ 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα απαζρφιεζεο θαη αλεπαξθή θνηλσληθή 
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πξνζηαζία
1
· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο πνπ 

εμαηξνχληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία είλαη αδχλαην λα δηαζθαιηζηεί αζθαιέο θαη 

πγηέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο, φηη πθίζηαληαη ζνβαξέο δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ην επίπεδν 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πξνζηαζίαο πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ίδηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

γεληθά πξφηππα κηαο ρψξαο, ηδίσο φηαλ ε νηθηαθή εξγαζία ξπζκίδεηαη κε εηδηθή 

λνκνζεζία θαη/ή ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, αληί λα θαιχπηεηαη απιψο απφ ην 

γεληθφ εξγαηηθφ δίθαην· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη νη νηθηαθνί βνεζνί δελ έρνπλ 

δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ, ή αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο φηαλ ην ζειήζνπλ ή δελ 

γλσξίδνπλ πψο λα ζπκκεηέρνπλ, ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ή άιιεο κνξθέο 

ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά ηδηαίηεξα επάισηνπο, θπξίσο 

ιφγσ πεξηνξηζκέλεο θάιπςεο απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (ηδίσο επηδφκαηα αλεξγίαο, 

επηδφκαηα αζζελείαο θαη αηπρεκάησλ, θαζψο θαη άδεηα κεηξφηεηαο, γνληθή άδεηα θαη 

άιιεο άδεηεο γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο), θαζψο θαη ηνπ ζπρλνχ απνθιεηζκνχ ηνπο απφ 

ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο απφιπζεο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηήξεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ 

λνκνζεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο είλαη ζέκα πνπ παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ νη νηθηαθέο εξγαζίεο 

εθηεινχληαη κε ηε κνξθή αδήισηεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο άηππεο νηθνλνκίαο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ άληζε θαη θαηαρξεζηηθή κεηαρείξηζε ή ηελ 

παξελφριεζε, δεδνκέλνπ φηη νη εξγαδφκελνη απηνί είλαη «αφξαηνη» θαη απνκνλσκέλνη 

απφ άιινπο εξγαδνκέλνπο πνπ εθηεινχλ παξφκνηα θαζήθνληα θαη εξγαζίεο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επαξθήο ξχζκηζε ηνπ ηνκέα απηνχ ζα ζπλέβαιιε ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νξηζκέλα ηνκεαθά κέηξα ππνζηήξημεο, φπσο ε έθπησζε θφξνπ 

γηα ηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο ζηε νπεδία, ην «δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ» ζηε Γαιιία ή 

ην «δειηίν ππεξεζηψλ» ζην Βέιγην, έρνπλ απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

θαη ηε ρνξήγεζε λφκηκσλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ζην 

πξνζσπηθφ θξνληίδαο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθηίκεζε φηη επί ηνπ παξφληνο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ε θξνληίδα ζηελ ΔΔ παξέρεηαη απφ άηππν, κε ακεηβφκελν πξνζσπηθφ θξνληίδαο, ην 

νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ίδην επάισηε νκάδα ιφγσ ηεο απμαλφκελεο πίεζεο γηα ηελ 

παξνρή πεξηζζφηεξν εμεδεηεκέλεο θαη ηερληθήο πεξίζαιςεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο είλαη γπλαίθεο θαη φηη απηφ επεξεάδεη ηα 

επίπεδα απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο 

δσήο, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηελ πγηή γήξαλζε· 

                                                 
1
 Domestic workers across the world: global and regional statistics and the extent of legal protection (Οη νηθηαθνί 

βνεζνί αλά ηνλ θφζκν: παγθφζκηεο θαη πεξηθεξεηαθέο ζηαηηζηηθέο θαη ε έθηαζε ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο), 

Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο, Γελεχε: ΓΟΔ 2013. 
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ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο – ζηνλ νπνίν 

απαζρνινχληαη θπξίσο γπλαίθεο – επλννχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θαηλφκελν απηφ ζπληζηά ζνβαξή παξαβίαζε ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν νη παξάηππνη 

εξγαδφκελνη φζν θαη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη κφλν ηέζζεξα θξάηε 

κέιε παξέρνπλ ίζε πξνζηαζία απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνιίηεο ηεο 

ΔΔ θαη ζηνπο παξάηππνπο εξγαδνκέλνπο απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ζεσξεί φηη νη 

νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ε παξνρή θξνληίδαο είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ ελέρνπλ ηνλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

εθκεηάιιεπζε απηή ζπλήζσο εθδειψλεηαη ππφ ηε κνξθή απνπζίαο επίζεκεο 

ζχκβαζεο, ζπκβάζεσλ πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη, πνιχ ρακειψλ κηζζψλ, κε ηαθηηθήο πιεξσκήο, θαη ζπρλά αθφκε θαη κε 

πιεξσκήο, εμαηξεηηθά παξαηεηακέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη κε ρνξήγεζεο άδεηαο, 

θαζψο θαη ζεμνπαιηθήο, θπιεηηθήο θαη/ή ζεμηζηηθήο θαθνπνίεζεο· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαινχληαη ζπρλά λα εξγαζηνχλ ππεξβνιηθά 

πνιιέο ψξεο θαη φηη ην 45% δελ δηθαηνχληαη εβδνκαδηαία άδεηα ή εηήζηα άδεηα κεη’ 

απνδνρψλ
1
· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εζσηεξηθνί νηθηαθνί βνεζνί θαη ηδίσο ην 

πξνζσπηθφ θξνληίδαο έρνπλ επζχλεο θαη θαζήθνληα πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα 

αλαπαχνληαη επαξθψο ζε ζπλερφκελε βάζε· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ γπλαηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ δελ 

δηθαηνχληαη άδεηα κεηξφηεηαο ή ζπλαθή δηθαηψκαηα θαη επηδφκαηα
2
 θαη φηη ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο δελ δηθαηνχληαη 

επίδνκα αλεξγίαο· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο πεξίζαιςεο, πνιιέο ζέζεηο 

εξγαζίαο παξακέλνπλ ρακειά ακεηβφκελεο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, θαζψο ζπρλά δελ 

πξνζθέξνληαη επίζεκεο ζπκβάζεηο θαη άιια βαζηθά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ελψ ε 

ειθπζηηθφηεηά ηνπο είλαη ρακειή ιφγσ ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ ζσκαηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο πίεζεο, ηεο επαπεηινχκελεο εμάληιεζεο θαη ηεο έιιεηςεο επθαηξηψλ 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηνκέαο παξέρεη ιίγεο 

επθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη, επηπιένλ, φηη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ είλαη θαηά θχξην ιφγν 

ειηθησκέλνη, γπλαίθεο θαη κεηαλάζηεο· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθνί βνεζνί ζπρλά εξγάδνληαη ππφ άζιηεο ή επηθίλδπλεο 

ζπλζήθεο ή δελ δηαζέηνπλ θαηάιιειε θαηάξηηζε γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαζεθφλησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ εξγαζία· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ίδηεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο απαζρφιεζεο, δειαδή ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

πνπ απαζρνινχληαη επίζεκα φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη 

απεπζείαο απφ ηδησηηθά λνηθνθπξηά· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ηα άηνκα απηά εθηεινχλ ηα θαζήθνληά 

                                                 
1 
ην ίδην. 

2
 ην ίδην. 
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ηνπο δελ απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο νξηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ζεβαζκνχ 

ηεο ηδησηηθήο δσήο φζσλ δηαλπθηεξεχνπλ ζηνλ ρψξν απηφ· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εζσηεξηθνί άκηζζνη βνεζνί (au pair) απνηεινχλ νκάδα 

νηθηαθψλ βνεζψλ νη νπνίνη ζπρλά δελ ζεσξνχληαη θαλνληθνί εξγαδφκελνη· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη πιείζηεο εθζέζεηο επηζεκαίλνπλ φηη ηνχην κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε θαηάρξεζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ κε ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ άκηζζσλ 

βνεζψλ λα εξγάδνληαη επί πάξα πνιιέο ψξεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εζσηεξηθνί 

άκηζζνη βνεζνί πξέπεη λα ηπγράλνπλ ίζεο πξνζηαζίαο κε ηνπο ινηπνχο νηθηαθνχο 

βνεζνχο· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο είλαη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο κεηαλάζηξηεο, κεγάιν πνζνζηφ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε παξάηππν 

θαζεζηψο, θαη φηη πνιινί είλαη αλήιηθα άηνκα ή πεξηζηαζηαθά εξγαδφκελνη ή 

εξγαδφκελνη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα πξνζφληα ησλ νπνίσλ δελ αλαγλσξίδνληαη θαη νη 

νπνίνη ζπρλά δελ γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ή αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο, 

έρνπλ πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη δελ είλαη θνηλσληθά 

εληαγκέλνη· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κεηαλάζηεο εξγαδφκελνη φπσο νη νηθηαθνί βνεζνί κπνξεί λα 

εθηίζεληαη ζε πνιιαπιέο δηαθξίζεηο θαη είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζε κνξθέο βίαο θαη 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, θαζψο ζπρλά εξγάδνληαη ππφ θαθέο θαη παξάηππεο ζπλζήθεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

πξνιεθζνχλ ε θαθνκεηαρείξηζε, ε κε θαλνληθή πιεξσκή, ε άδηθε απφιπζε θαη νη 

πξάμεηο βίαο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κεηαλάζηεο ρσξίο έγγξαθα ηαπηφηεηαο  πνπ ζηξέθνληαη 

ζηελ νηθηαθή εξγαζία είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζηνλ θίλδπλν λα πέζνπλ ζχκαηα 

δηαθξίζεσλ θαη εθκεηάιιεπζεο· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη, ιφγσ ηνπ παξάηππνπ 

θαζεζηψηνο ηνπο, ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ ην ζάξξνο λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα, επεηδή θνβνχληαη κήπσο εληνπηζηνχλ θαη απειαζνχλ, 

γεγνλφο πνπ εθκεηαιιεχνληαη νη αδίζηαθηνη εξγνδφηεο· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε ην αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη νη 

κεηαλάζηξηεο πνπ εξγάδνληαη ρσξίο ραξηηά, νη νπνίεο δελ θαηαγγέιινπλ πεξηπηψζεηο 

θαηάρξεζεο, άδηθεο απφιπζεο, κε θαηαβνιήο κηζζνχ, βίαο, δηαθξίζεσλ, 

θαθνκεηαρείξηζεο, θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, δνπιείαο ή εγθιεηζκνχ, ιφγσ άγλνηαο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, εκπνδίσλ φπσο νη γισζζηθνί θξαγκνί ή απφ ηνλ θφβν κήπσο 

ζπιιεθζνχλ, απειαζνχλ ή ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κεηαλάζηξηεο ζπρλά απνθαζίδνπλ – ή αλαγθάδνληαη – λα 

αλαδεηήζνπλ απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο παξνρήο 

θξνληίδαο, δηφηη νη ζέζεηο απηέο ζεσξνχληαη πξνζσξηλέο θαη απαηηνχλ δεμηφηεηεο 

ρακειήο εηδίθεπζεο·  

ΚΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απμαλφκελε δήηεζε γηα νηθηαθή βνήζεηα θαη θξνληίδα 

παηδηψλ, αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ειηθησκέλσλ έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δπξψπε· 



 

RR\1091107EL.doc 11/47 PE569.470v04-00 

 EL 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κεηαλάζηξηεο ζπρλά αλαγθάδνληαη λα ζηξαθνχλ ζηελ 

αδήισηε εξγαζία· 

Λ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξαθηνξεία ηξίησλ ρσξψλ ζπλδένληαη ελίνηε κε ηελ εκπνξία 

γπλαηθψλ θαη κε δίθηπα θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ή κε άιιεο παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάλνκε πξφζιεςε γπλαηθψλ θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο· ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο 

Eurostat απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ην 80% ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί είλαη γπλαίθεο θαη φηη ην 19% απηψλ πθίζηαληαη εξγαζηαθή 

εθκεηάιιεπζε, κεηαμχ άιισλ ζην πιαίζην ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο· 

ΛΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ παηδηθή εξγαζία, ηελ 

παξελφριεζε θαη ηελ εθηεηακέλε θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο, ηδίσο ζηα λνηθνθπξηά δηπισκαηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα θξάηε κέιε, θαζψο νη νηθηαθνί βνεζνί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

λνηθνθπξηψλ σο επί ην πιείζηνλ εηζέξρνληαη ζηελ ΔΔ κε άδεηα εξγαζίαο δηαθνξεηηθή 

απφ εθείλε άιισλ κεηαλαζηψλ πνπ απαζρνινχληαη σο νηθηαθνί βνεζνί, ελψ ηα 

λνηθνθπξηά απηά επσθεινχληαη απφ ην πξνλφκην ηεο εηεξνδηθίαο· 

ΛΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί 

ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο έληαμεο· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη παξαηεξείηαη κηα ηζρπξή ηάζε γελεαινγηθήο δηάζηαζεο ζηελ 

αλαινγία κε ηππνπνηεκέλσλ ή άηππσλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο λεαξέο 

γπλαίθεο· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ε παξνρή θξνληίδαο απνηεινχλ 

θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα ησλ παηξηαξρηθψλ θνηλσληψλ σο δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελφο 

θχινπ θαη φηη ραξαθηεξίδνληαη παξαδνζηαθά απφ ρακειή αλαγλψξηζε θαη πξνβνιή θαη 

φηη, αθφκε θαη ζηηο θνηλσλίεο ηνπ ζήκεξα, ε εξγαζία απηή δελ ζεσξείηαη εξγαζία πνπ 

έρεη αμία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ακεηβφκελε νηθηαθή εξγαζία θαη παξνρή θξνληίδαο 

επίζεο ππνηηκάηαη, ακείβεηαη αλεπαξθψο, δελ πξνζηαηεχεηαη θαη ξπζκίδεηαη 

πιεκκειψο, παξά ηε ζπλεηζθνξά ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ ζηε θξνληίδα θαη ηελ επεκεξία 

εθαηνκκπξίσλ λνηθνθπξηψλ· 

ΛΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εξγαζία ηνπ νηθηαθνχ βνεζνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο 

ζπρλά ππνηηκάηαη θαη, σο εθ ηνχηνπ, ακείβεηαη αλεπαξθψο, κε απνηέιεζκα λα 

ππνλνκεχνληαη νη πξνζπάζεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ λα θαηαζηνχλ αλεμάξηεηνη θαη 

λα θεξδίζνπλ αξθεηά ρξήκαηα ψζηε λα δήζνπλ αμηνπξεπψο θαη λα ζπληεξήζνπλ κηα 

νηθνγέλεηα· 

ΛΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθέο επζχλεο βαξχλνπλ ηηο γπλαίθεο πνιχ πεξηζζφηεξν 

απφ φ, ηη ηνπο άλδξεο θαη φηη δελ απνηηκψληαη κε ρξεκαηηθά θξηηήξηα ή ππφ ην πξίζκα 

ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη άκεζε ζπλάξηεζε 

κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πεξηζζφηεξνη απφ 20 εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη 

(ηα δχν ηξίηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη γπλαίθεο) θξνληίδνπλ ελήιηθα εμαξηψκελα άηνκα, 

γεγνλφο πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα εξγαζηνχλ ζε ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο, κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ θαη νη γπλαίθεο 

πνπ πιεζηάδνπλ ζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο λα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν 
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θηψρεηαο ζηελ ηξίηε ειηθία· 

ΛΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο ζεσξνχληαη «γπλαηθεία δνπιεηά» θαη 

κάιηζηα ρακεινχ θχξνπο, κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο απηνχ ηνπ ηνκέα λα έρνπλ 

ρακειφηεξεο ακνηβέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη νπνπδήπνηε αιινχ ή 

αθφκε θαη ζην ίδην είδνο εξγαζίαο, αιιά ζε άιινπο ηνκείο, φπσο επίζεο θαη 

ρακειφηεξεο ακνηβέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο πνπ εξγάδνληαη σο νηθηαθνί βνεζνί· 

ΛΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξφηη είλαη γλσζηή ε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ επξσπατθφ 

πιεζπζκφ φπνπ ζρεδφλ ην 20% ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 65 

εηψλ θαη παξά ηηο εθηηκήζεηο φηη ην πνζνζηφ απηφ ζα αλέιζεη ζην 25% ην 2050, 

πεξίπνπ ην 80% ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηε θξνληίδα ελφο ειηθησκέλνπ ή ελφο 

αηφκνπ κε αλαπεξία – δειαδή αξθεηέο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ή θάζε εκέξα – 

εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη απφ άηππν πξνζσπηθφ θξνληίδαο θαη/ή απφ κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη, παξά ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο ζηελ ΔΔ, ε 

άηππε θξνληίδα παξέρεηαη θπξίσο απφ γπλαίθεο (ζπλήζσο ζπδχγνπο, κεζήιηθεο θφξεο ή 

λχθεο) ειηθίαο 45 έσο 75 εηψλ· 

ΛΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ ζεζπίζηεθαλ ιφγσ ηεο θξίζεο έρνπλ 

κεηψζεη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο θξνληίδαο, γεγνλφο πνπ 

αλάγθαζε πνιιά άηνκα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γπλαίθεο, λα κεηψζνπλ ην σξάξην 

εξγαζίαο ηνπο ή λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη γηα λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα εμαξηψκελσλ 

αηφκσλ, ειηθησκέλσλ, αζζελψλ ή παηδηψλ· 

Μ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ, ε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ζε ειηθία εξγαζίαο θαη νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί έρνπλ 

ηζρπξφ αληίθηππν ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη φηη ην γεγνλφο απηφ ζα έρεη επίζεο 

αληίθηππν ζηα άηνκα πνπ αλαγθάδνληαη λα ζπλδπάζνπλ εξγαζία θαη επζχλεο 

θξνληίδαο, ζπρλά ππφ δχζθνιεο ζπλζήθεο· 

ΜΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε θαη ηα κέηξα 

ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ΔΔ έρνπλ επεξεάζεη ζνβαξά ηε δσή ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο, επηδεηλψλνληαο ηα θαηλφκελα επηζθαινχο απαζρφιεζεο, 

θηψρεηαο, αλεξγίαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη πεξηνξίδνληαο ή εθκεδελίδνληαο 

ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηεο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο· 

ΜΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηα ζεκεξηλά κνληέια πνιηηηθήο 

γηα ηε καθξνρξφληα θξνληίδα δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θνηλσληψλ καο πνπ γεξάζθνπλ θαη φηη κέρξη ζήκεξα ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε δελ 

έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηε δεκνγξαθηθή αιιαγή ζηηο πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο ηνπο· 

ΜΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλήζεηεο, ηα ήζε θαη νη κνξθέο ησλ νηθνγελεηψλ έρνπλ 

εμειηρζεί ζε κεγάιν βαζκφ, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη 

ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη λα δεκηνπξγνχληαη αλαπφθεπθηα λέεο αλάγθεο 

γηα πεξίζαιςε θαη ζηήξημε ζηα ζχγρξνλα λνηθνθπξηά, ηδίσο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ 

εξγάδνληαη εθηφο ζπηηηνχ θαη γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο· 

ΜΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιά εμαξηψκελα άηνκα δνπλ ζε πεξηνρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε δεκφζησλ ππεξεζηψλ, απνκφλσζε ή άιιεο ζπλζήθεο πνπ 
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δπζρεξαίλνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε πξνζσπηθφ παξνρήο θξνληίδαο ζε επαγγεικαηηθή 

βάζε ή ζε δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα θξνληίδαο, θαη φηη ζηα ελ ιφγσ εμαξηψκελα 

άηνκα παξέρεηαη θξνληίδα κφλν ζε κε επαγγεικαηηθή βάζε, απφ άηνκα ηα νπνία, πνιχ 

ζπρλά αιιά φρη πάληα, είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο· 

ΜΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε αξθεηά θξάηε κέιε δελ πθίζηαληαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο 

πεξίζαιςεο δηαζέζηκεο ζε φινπο, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

απαηηνχληαη ππεξεζίεο πξνζβάζηκεο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηέο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο· 

ΜΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ζε ιίζηα 

αλακνλήο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζηήξημεο θαη θξνληίδαο εληείλεη ηελ εμάξηεζε απφ 

νηθηαθνχο βνεζνχο θαη πξνζσπηθφ θξνληίδαο, ζπρλά θαηαδηθάδνληαο άηνκα πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο ζηε θηψρεηα θαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ· 

ΜΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επαξθήο πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ησλ 

ειηθησκέλσλ, ησλ αζζελψλ, ησλ εμαξηψκελσλ αηφκσλ θαη ησλ αλειίθσλ απνηειεί 

ζεκειηψδε αξρή ηεο Έλσζεο θαη φηη νη νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ε παξνρή θξνληίδαο 

απνηεινχλ βαζηθφ ηνκέα γηα ηε δηαζθάιηζή ηεο· 

ΜΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε έλα θάζκα ππεξεζηψλ θαη’ νίθνλ, 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο θαη άιισλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλφηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσπηθήο αξσγήο, ζεκειηψλεηαη ζηα άξζξα 19 θαη 26 ηεο 

χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία· 

ΜΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νηθνλνκηθά πξνζηηέο νηθηαθέο βνεζνί θαη γπλαηθείν πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν απφ νηθνλνκηθή φζν θαη απφ 

θνηλσληθή άπνςε, θαζψο απνδεζκεχνπλ θπξίσο άιιεο γπλαίθεο, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

ζηαδηνδξνκνχλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή, εμαζθαιίδνπλ ζηνπο 

εξγνδφηεο ηνπο θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζσπηθήο δσήο θαη εξγαζίαο θαη 

παξέρνπλ ζε πνιιά άηνκα ηε δπλαηφηεηα λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

Ν. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθέο ππεξεζίεο, ε νηθνγελεηαθή απαζρφιεζε θαη ε θαη’ 

νίθνλ θξνληίδα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζπλνρή ζηελ ΔΔ· 

ΝΑ. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ηνκέα θαη ην γεγνλφο φηη παξέρεη 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε κεγάιν πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηδίσο ζε άηνκα 

ρακειήο εηδίθεπζεο· 

ΝΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ε παξνρή θξνληίδαο είλαη έλαο ηνκέαο 

πνπ δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη, ράξε ζηελ εξγαζία πνπ 

επηηειείηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα απηφ, πνιιά άηνκα κπνξνχλ λα είλαη 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ελεξγά εθηφο ζπηηηνχ· 

ΝΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ξπζκηζκέλε θαη δεισκέλε νηθηαθή εξγαζία θαη παξνρή 

θξνληίδαο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ εθηεινχλ, ηνπο 

εμαζθαιίδεη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη πξνζηαζία έλαληη ηεο θαηαρξήζεσλ θαη 

δηαθξίζεσλ, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο, πεξηζσξηνπνίεζεο, ζηηγκαηηζκνχ θαη 
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απψιεηαο θχξνπο, ελψ ζπγρξφλσο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε θαιχηεξε εγγχεζε γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ ηακείσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ· 

ΝΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απαζρφιεζε νηθηαθψλ βνεζψλ θαη πξνζσπηθνχ θξνληίδαο 

απνηειεί επξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, βάζεη 

δηκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ λνηθνθπξηνχ ή ηνπ 

εμαξηψκελνπ αηφκνπ, θαη ζπαληφηεξα κέζσ επίζεκσλ νδψλ φπσο θξαηηθέο δνκέο ή 

εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο· 

ΝΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο έρνπλ 

δηθαίσκα ζε κηα αμηνπξεπή δσή, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπλεθηηκάηαη ε αλάγθε ηνπο 

λα έρνπλ κηα θαιή δνπιεηά, ηζνξξνπία ζηελ νηθνγελεηαθή θαη πξνζσπηθή δσή, ηδίσο γηα 

ηνπο εζσηεξηθνχο νηθηαθνχο βνεζνχο, θαη πξέπεη λα απνιαχνπλ ησλ ίδησλ θνηλσληθψλ 

θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο· 

ΝΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ θαη ε χζηαζε αξηζ. 201 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπξεπή εξγαζία γηα ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο απνηεινχλ έλα ηζηνξηθφ 

ζχλνιν δηεζλψλ πξνηχπσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ νηθηαθψλ βνεζψλ παγθνζκίσο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη νηθηαθνί βνεζνί είλαη γπλαίθεο θαη φηη ηα λέα πξφηππα πνπ νξίδεη ε 

χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ δηθαησκάησλ γηα ηηο 

γπλαίθεο θαη πξνζηαζίαο δπλάκεη ηνπ λφκνπ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη κφλνλ έμη θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ (Βέιγην, Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Ηηαιία θαη Πνξηνγαιία) έρνπλ 

θπξψζεη ηε ζχκβαζε απηή έσο ζήκεξα· 

ΝΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ έρεη σο ζηφρν λα παξάζρεη 

λνκηθή αλαγλψξηζε ζηελ νηθηαθή εξγαζία, λα επεθηείλεη ηα δηθαηψκαηα ζε φινπο ηνπο 

νηθηαθνχο βνεζνχο θαη λα απνηξέςεη ηηο παξαβηάζεηο θαη ηηο θαηαρξήζεηο· 

ΝΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, αλ θαη 48 θξάηε έρνπλ ήδε θπξψζεη ηε Γηεζλή χκβαζε γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κειψλ 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (1990) θαη 18 άιια θξάηε ηελ έρνπλ ππνγξάςεη, δελ ηελ έρεη 

αθφκε ππνγξάςεη ή θπξψζεη θαλέλα θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ· 

ΝΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιά φηη ν ξφινο ηνπο ζπρλά 

ππνηηκάηαη, παξαλνείηαη, απνζησπάηαη ή απαμηψλεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο πεξί 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ· 

Ξ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο απαζρνινχληαη νη νηθηαθνί βνεζνί 

θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

εθηείλνληαη απφ ηελ αλεπαξθψο ακεηβφκελε, αδήισηε ή παξάηππε εξγαζία κεηαλαζηψλ 

ρσξίο ζχκβαζε εξγαζίαο έσο ηελ παξνρή νηθηαθήο εξγαζίαο θαη θξνληίδαο σο 

δεκφζηαο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ή σο ηδησηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, ηελ νπνία 

παξέρνπλ επηρεηξήζεηο, γξαθεία, ελψζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί, ή σο άκεζεο απαζρφιεζεο 

απφ ηδησηηθνχο θνξείο· 

ΞΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη, ηδίσο ηεο παξνρήο 
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θξνληίδαο ζηελ ΔΔ, εξγάδνληαη θαη άλδξεο θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, ρξεηάδνληαη ην ίδην 

επίπεδν πξνζηαζίαο θαη ζηήξημεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη νηαδήπνηε δηάθξηζε ιφγσ 

θχινπ θαη λα δηαζθαιίδνληαη ίζεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 19 θαη 153 ηεο ΛΔΔ αληίζηνηρα· 

ΞΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξνη ηδηψηεο εξγνδφηεο νηθηαθψλ βνεζψλ δελ 

θαηαλννχλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο· 

ΞΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηζεψξεζε εξγαζίαο ζπρλά δελ θαιχπηεη ηελ νηθηαθή 

εξγαζία ιφγσ ειιηπνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ ηνκέα ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε· 

ΞΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξφζβαζε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ζπρλά 

δπζρεξήο γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη γηα ηα ζχκαηα 

θαθνκεηαρείξηζεο ή εθκεηάιιεπζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν θφβνο ηεο απέιαζεο, ε 

απνκφλσζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη νη δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζε λνκηθή 

ππνζηήξημε κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπφδην θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο πνπ βξίζθνληαη ζε παξάηππε θαηάζηαζε· 

ΞΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ε θαηάζηαζε ησλ αλδξψλ πνπ 

απαζρνινχληαη σο νηθηαθνί βνεζνί θαη σο πξνζσπηθφ θξνληίδαο θαη φηη θαιφ ζα είλαη 

λα εθπνλεζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε έθζεζε ζρεηηθά κε ηα εηδηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ· 

ΞΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πθηζηάκελε νδεγία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ 

εξγαζία (νδεγία 89/391/ΔΟΚ) θαιχπηεη ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο πνπ απαζρνινχληαη επίζεκα, κε εμαίξεζε ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

απαζρνινχληαη απεπζείαο απφ ηδησηηθά λνηθνθπξηά· 

1. ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη θνηλή αλαγλψξηζε ζε επίπεδν ΔΔ ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ηεο αμίαο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο σο 

πξαγκαηηθήο εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε αλαγλψξηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απηνχ θιάδνπ 

είλαη πηζαλφλ λα κεηψζεη ηελ αδήισηε εξγαζία θαη λα πξναγάγεη ηελ θνηλσληθή έληαμε, 

θαη θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ θνηλνχο θαλφλεο γηα 

ηελ νηθηαθή εξγαζία θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο· 

2. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη δέζκε κέζσλ πνιηηηθήο, λνκνζεηηθνχ θαη κε 

λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηελ νηθηαθή εξγαζία θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο, 

θαζνξίδνληαο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πνηφηεηα θαη γηα ηνπο δχν θιάδνπο· 

ζεσξεί φηη ε ελ ιφγσ πξσηνβνπιία πξέπεη λα εζηηάδεη ζηα εμήο: 

α) ζέζπηζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επαγγεικαηνπνίεζε ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη 

ηεο παξνρήο θξνληίδαο, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ηππνπνίεζε 

ησλ ζρεηηθψλ επαγγεικάησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζηαδηνδξνκίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ ζσξεχζεη νη εξγαδφκελνη 

ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επί κέξνπο θξαηψλ κειψλ· 

β) επείγνπζα ππνβνιή πξφηαζεο γηα νδεγία ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

θξνληίδαο, θαζψο θαη πιαηζίνπ αλαγλψξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ αηφκσλ πνπ 

παξέρνπλ θξνληίδα ζε κε επαγγεικαηηθή βάζε, ην νπνίν ζα ηνπο εμαζθαιίδεη 

ακνηβή θαη ειάρηζηα πξφηππα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
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πνπ εθηεινχλ θαζήθνληα παξνρήο θξνληίδαο θαη ππνζηήξημε ζε επίπεδν 

θαηάξηηζεο θαη εηδηθψλ δξάζεσλ, πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ηνπο· 

3. επηθξνηεί ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξσηνβνπιία «Νέν μεθίλεκα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο γνλείο θαη ηα άηνκα πνπ παξέρνπλ θξνληίδα»· 

4. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα απαηηνχλ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα νξηζκέλα 

είδε νηθηαθψλ εξγαζηψλ (παξνρή θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο, παηδηά, άηνκα κε 

αλαπεξία) γηα ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη εηδηθέο δεμηφηεηεο· 

5. θξνλεί φηη θιάδνο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο θαη ε 

επαγγεικαηνπνίεζή ηνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη κεγέζπλζε 

θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, επηβάιιεηαη λα ππάξρεη δίθαηε ακνηβή· ζεσξεί φηη νη ιχζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα εληάζζνληαη ζε έλα κνληέιν θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο· 

6. πηζηεχεη φηη ε επαγγεικαηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξέρνπλ νηθηαθή ππεξεζία 

ζα απμήζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

θαη ζα πξναγάγεη ηελ αμηνπξεπή θαη αλαγλσξηζκέλε εξγαζία· 

7. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα πξνσζεζεί ε επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο ζηνλ ηνκέα 

απηφ, ψζηε λα ηνπο παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, 

θαζψο θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη κε ειηθησκέλνπο 

θαη παηδηά, κε ζθνπφ λα πξναρζεί ε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

νδεγνχλ ζε πνηνηηθή απαζρφιεζε θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο παξνρήο επίζεκσλ ζπκβάζεσλ, πξφζβαζεο ζηελ θαηάξηηζε 

θαη κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο· αλαγλσξίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηαζθαιηζηεί ε επηθχξσζε θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο 

πείξαο πνπ απνθηψληαη, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο· ζεσξεί 

φηη ε ζέζπηζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθνχ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ 

έρνπλ ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ· 

8. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζηήκαηα γηα 

ηελ επαγγεικαηνπνίεζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ (θαηά πεξίπησζε) ηνπ αιθαβεηηζκνχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη δπλαηφηεηεο 

ζηαδηνδξνκίαο· 

9. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ξπζκίζνπλ, ζην κεηαμχ, θάζε εξγαζηαθή ζρέζε κεηαμχ 

ηδηνθηεηψλ λνηθνθπξηψλ, φηαλ απηνί ελεξγνχλ σο εξγνδφηεο, θαη 

ππαιιήινπ/εξγαδνκέλνπ πνπ παξέρεη ακεηβφκελεο ππεξεζίεο εληφο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

ηνπ εξγνδφηε· 

10. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ εηδηθφ λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα θαζηζηά δπλαηή 

ηε λφκηκε θαη νξγαλσκέλε απαζρφιεζε ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θξνληίδαο θαη ζα νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη αζθάιεηα δηθαίνπ ηφζν ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ θιάδνπ φζν 

θαη ζηνπο δπλεηηθνχο εξγνδφηεο ηνπο· δεηεί ελ πξνθεηκέλσ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 
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ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη πνιινί 

εξγνδφηεο είλαη ηδηψηεο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο λνκηθέο 

δηαηππψζεηο· 

11. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ απνθαζηζηηθή δξάζε ζηνπο θιάδνπο ηεο 

νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο, νη νπνίνη απνθέξνπλ πςειή 

πξνζηηζέκελε αμία ζηελ νηθνλνκία, αλαγλσξίδνληαο ηελ εξγαζία απηή σο θαλνληθφ 

επάγγεικα θαη δηαζθαιίδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ 

νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο κέζσ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ή ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο, ηηο ψξεο εξγαζίαο, ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ηελ άδεηα, ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, ηα 

ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ, ιακβαλνκέλσλ, 

παξάιιεια, ππφςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ηνκέα· 

12. ππνζηεξίδεη ηε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπξεπή εξγαζία γηα 

απαζρνινχκελνπο ζε νηθηαθέο εξγαζίεο, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε χζηαζε αξηζ. 

201, θαζψο κέζα απφ απηή αληηκεησπίδεηαη ζπλνιηθά ε αλάγθε θάιπςεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη δηαηππψλεηαη ην αίηεκα γηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα, κε εηζαγσγή δηαθξίζεσλ θαη ίζε κεηαρείξηζε· 

13. ελζαξξχλεη φια ηα θξάηε κέιε λα θπξψζνπλ επεηγφλησο ηε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο 

ΓΟΔ θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ απζηεξή εθαξκνγή ηεο ψζηε λα βειηησζνχλ νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα άξζξα ηεο ελ ιφγσ 

χκβαζεο ηεο ΓΟΔ, θαζψο θαη κε ηε χζηαζε ηεο ΓΟΔ αξηζ. 201 ηνπ 2011· 

ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΓΟΔ, νη θπβεξλήζεηο ππνρξενχληαη 

λα ππνβάινπλ ηε ζχκβαζε θαη ηε χζηαζε ζηα εζληθά λνκνζεηηθά ηνπο φξγαλα 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξάμεσλ, θαη φηη, φζνλ αθνξά ηε χκβαζε, ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο είλαη 

επίζεο ε πξνψζεζε ηεο θχξσζήο ηεο· 

14. ζεσξεί φηη ε θχξσζε απφ φια ηα θξάηε κέιε ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηζρπξφ πνιηηηθφ 

κήλπκα θαηά φισλ ησλ κνξθψλ θαηαρξήζεσλ, παξελφριεζεο θαη βίαο πνπ 

δηαπξάηηνληαη ζε βάξνο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο ησλ γπλαηθψλ πνπ 

απαζρνινχληαη σο νηθηαθέο βνεζνί· 

15. δεηεί απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ λα ηξνπνπνηήζνπλ φιεο ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ πνπ 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ· 

16. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο ζην ζχλνιν ηεο εζληθήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηεο αζθάιηζεο θαη ησλ λφκσλ θαηά 

ησλ δηαθξίζεσλ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ 

θνηλσλία· παξνηξχλεη, ζπλεπψο, ηελ Δπηηξνπή λα κειεηήζεη ην ελδερφκελν 

αλαζεψξεζεο θάζε νδεγίαο ηεο ΔΔ πνπ απνθιείεη ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην 

πξνζσπηθφ θξνληίδαο απφ δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ απνιαχνπλ άιιεο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ· 

17. αλαγλσξίδεη ηελ απξνζπκία νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ λα λνκνζεηήζνπλ γηα ηελ 

ηδησηηθή ζθαίξα· ζεσξεί, σζηφζν, φηη ε κε αλάιεςε δξάζεο ζα έρεη πςειφ θφζηνο 
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ηφζν γηα ηελ θνηλσλία φζν θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγαδνκέλνπο· ηνλίδεη φηη ε 

αλακελφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πξνζσπηθφ θξνληίδαο, ηδίσο ζηα ηδησηηθά 

λνηθνθπξηά, θαζηζηά ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε πξνζηαζία 

απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ· θαιεί, ζπλεπψο, ηα θξάηε κέιε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο, λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θαη θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο επηζεψξεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο χκβαζεο αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ, 

θαη ελδεδεηγκέλσλ πνηλψλ γηα ηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πεξί 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο· 

18. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα θαηνρπξψζνπλ θαη λα επηβάινπλ έλα 

θαηάιιειν επίπεδν πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπσο π.ρ. πξνζηαζία ηεο 

κεηξφηεηαο, θαη λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εξγαζία θαη ησλ θηλδχλσλ πξφθιεζεο επαγγεικαηηθψλ βιαβψλ θαη αζζελεηψλ· 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ πξνηχπσλ γηα φζνπο ήδε εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα 

απηφ, κέζσ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθνχ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ 

πνπ ζα επηθεληξψλνληαη ζηελ πξαθηηθή· θξνλεί φηη ε ελ ιφγσ θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε θαη ηελ θίλεζε 

ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ εξγαζία θαη ησλ βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη 

ηε ρξήζε ππνβνεζεηηθήο ηερλνινγίαο· 

19. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη ηελ εμαίξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ νδεγία 

89/391/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία· 

20. ζεσξεί αλαγθαία ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επηζθαινχο θαη αδήισηεο εξγαζίαο, 

δεδνκέλνπ φηη απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο, κεηαμχ άιισλ 

ηδηαίηεξα γηα ηηο κεηαλάζηξηεο εξγαδφκελεο, κε απνηέιεζκα λα επηδεηλψλεηαη ε ήδε 

επάισηε ζέζε ηνπο· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε εμάιεηςε θαη ε δίσμε 

πξαθηηθψλ απηνχ ηνπ είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηδηθήο εξγαζίαο· 

ππνζηεξίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηζθαινχο θαηάζηαζεο ησλ 

νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο 

πιαηθφξκαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο· επηζεκαίλεη φηη ε αδήισηε 

εξγαζία ζηεξεί απφ απηνχο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη έρεη 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζπλζήθεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο· 

αλακέλεη, σο εθ ηνχηνπ, φηη ε επξσπατθή πιαηθφξκα θαηά ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζα 

απνηξέςεη θαη ζα απνζαξξχλεη ηελ αδήισηε εξγαζία, δεδνκέλνπ φηη ε παξανηθνλνκία 

ζπληζηά απεηιή θαηά ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο 

θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ πνιιψλ αδήισησλ θξνληηζηψλ, ζέηεη ζε θίλδπλν ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη κεηψλεη ηα θνξνινγηθά έζνδα 

ησλ θξαηηθψλ ηακείσλ· 

21. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα επελδχζνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο θαη θαιχηεξνπο ηξφπνπο 

πξφιεςεο, εληνπηζκνχ θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ αδήισηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά πεξηπηψζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 

πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο απφ εηαηξείεο κε ηε ρξήζε αδήισηεο θαη 

ςεπδνχο απηναπαζρφιεζεο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ αδήισηε ζηε δεισκέλε εξγαζία, κέζσ θαιχηεξεο 

πξνζηαζίαο θαη βειηησκέλσλ θαη θαιχηεξα νξγαλσκέλσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη 

επηζεψξεζεο ηεο εξγαζίαο· 
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22. παξνηξχλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα λφκηκσλ νδψλ κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ ΔΔ θαη λα ζεζπίζνπλ 

ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα 

ζπλάςνπλ ηα θξάηε κέιε δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηα θξάηε εθείλα ηα νπνία, ζχκθσλα 

κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, είλαη ηα θξάηε απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη νη νηθηαθνί βνεζνί 

θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο, ψζηε λα λνκηκνπνηεζεί ε ξνή ησλ αλζξψπσλ πνπ 

απνζηέιινληαη απφ ηα θξάηε απηά θαη ηνπο νπνίνπο ππνδέρνληαη ηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ, ζηνηρείν ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηθηχσλ εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ιεηηνπξγψληαο, σζηφζν, απνηξεπηηθά ζε 

ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ ληάκπηλγθ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θπξψζνπλ 

ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ φισλ ησλ Γηαθηλνχκελσλ 

Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ Μειψλ ησλ Οηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1999· 

23. ππελζπκίδεη ζηα θξάηε κέιε φηη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο πεξί 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 1961, είλαη θαζήθνλ ησλ δηπισκαηηθψλ αληηπξνζσπεηψλ λα 

ηεξνχλ ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο πνπ ηηο θηινμελεί, θαη ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλήζνπλ 

γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο απηήο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε 

αηηκσξεζία ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ δηπισκαηψλ ζε πεξηπηψζεηο θαηαρξήζεσλ εηο βάξνο 

νηθηαθψλ βνεζψλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα 

πξνζηαηεχνληαη θαιχηεξα φζνη εξγάδνληαη γηα ην δηπισκαηηθφ ζψκα ή ζε απηφ θαη λα 

παξέρεηαη ζηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο ε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ εξγαζία· 

24. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ζεσξήζεηο δηαβαηεξίνπ ησλ νηθηαθψλ 

βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα αιιάμνπλ 

εξγνδφηε, εθφζνλ ππνζηνχλ θαθνκεηαρείξηζε, παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή 

εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ ππνδεέζηεξεο πνηφηεηαο ή ζε ζπλζήθεο πνπ ζεσξνχληαη 

θαηψηεξεο ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ εζληθή ή ελσζηαθή εξγαηηθή 

λνκνζεζία· 

25. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο κε 

βάζε ηα δηδάγκαηα πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ην παξειζφλ, σο κέζν γηα ηε κείσζε ηεο 

έθζεζεο ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηηο 

θαηαρξήζεηο· θαιεί επηηαθηηθά ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίδνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο 

αδήισηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο ή θξνληηζηέο φηαλ απηνί απνθαζίδνπλ λα μεθχγνπλ απφ 

ηνλ θαχιν θχθιν ηεο «θξπθήο» εξγαζίαο· 

26. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ 

εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα εθκεηάιιεπζε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο, λα βειηηψζνπλ ηνλ κεραληζκφ εληνπηζκνχ θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ 

απηψλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ΜΚΟ, ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

δεκφζησλ αξρψλ θαη φισλ ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαηλνκέλσλ 

εκπνξίαο θαη ζνβαξήο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπσλ· 

27. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηεπξχλνπλ ηα κέζα θαη ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ – 

φπσο είλαη νη κεραληζκνί παξαπνκπήο ή νη πξνζσξηλέο άδεηεο δηακνλήο – θαη λα ηα 

επαλεμεηάζνπλ κε ζθνπφ λα επεθηείλνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο 
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ζνβαξήο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπνξία αλζξψπσλ· 

28. θαιεί ηα θξάηε κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο χκβαζεο ηεο ΓΟΔ αξηζ. 189, λα 

ζεζπίζνπλ απνηειεζκαηηθνχο θαη πξνζβάζηκνπο κεραληζκνχο ππνβνιήο θαηαγγειηψλ 

θαη κέζα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ· θαιεί, επίζεο, ηα θξάηε κέιε λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κέηξα επηζεψξεζεο ηεο εξγαζίαο, επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

θαη θπξψζεσλ, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο· δεηεί, ηα ελ ιφγσ κέηξα, 

ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, λα 

θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξέρεηαη πξφζβαζε ζε 

λνηθνθπξηά, κε ηνλ δένληα ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο· δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα 

κειεηήζνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο, ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο 

κεραληζκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαηαρξήζεσλ, φπσο θαη' νίθνλ  

επηζεσξήζεηο φηαλ ππάξρνπλ βάζηκεο ππνςίεο θαηάρξεζεο· 

29. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ απνπζία επηζεσξήζεσλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ επνπηεία ησλ πξνζιήςεσλ γπλαηθψλ σο νηθηαθψλ βνεζψλ θαη 

πξνζσπηθνχ θξνληίδαο πνπ γίλνληαη απφ εηαηξείεο ή γξαθεία εξγαζίαο, θαη 

επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ δεκφζησλ επηζεσξεηψλ θαη ησλ 

επηζεσξήζεσλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο· 

30. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα θαηαβάινπλ ηηο αλαγθαίεο πξνζπάζεηεο γηα λα εληείλνπλ 

ηνπο ειέγρνπο θαη λα βξνπλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ ζα ζέβνληαη ηελ 

ηδησηηθή δσή, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ηδησηηθέο θαηνηθίεο ζηηο νπνίεο νη επηζεσξεηέο δελ 

κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ρσξίο δηθαζηηθή άδεηα, θαη λα παξάζρνπλ επαξθή ελεκέξσζε 

θαη θαηάξηηζε ζηνπο επηζεσξεηέο, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ε θαθνκεηαρείξηζε, ε 

εθκεηάιιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο, θαη νη πξάμεηο βίαο ή 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζε βάξνο νηθηαθψλ βνεζψλ· 

31. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηνξγαλψζνπλ εθζηξαηείεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο πξνβνιήο θαη 

ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο, απφ ην θνηλφ θαη ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο, ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο ξπζκηδφκελεο απφ ηε λνκνζεζία εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη θχξνο ην επάγγεικα θαη λα αλαγλσξηζηεί ην ζεκαληηθφ έξγν θαη ε 

ζπλεηζθνξά ησλ γπλαηθψλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ γπλαηθείνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο· θαιεί, παξάιιεια, ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλήζνπλ ψζηε 

λα ππάξμεη κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ζην ζέκα ηεο χπαξμεο ζνβαξήο 

εθκεηάιιεπζεο ζε ηδησηηθά λνηθνθπξηά, ζέηνληαο σο ζηφρν ηε κεδεληθή αλνρή απέλαληη 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελ ιφγσ εξγαδνκέλσλ·  

32. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο, 

θαζψο θαη ησλ εξγνδνηψλ ηνπο, θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνλ αληίθηππν ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ζηνλ θιάδν ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο, εθζηξαηείεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο· πξνηείλεη ζηα θξάηε 

κέιε λα αλαπηχμνπλ πξνγξάκκαηα δξάζεο·  

33. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θαζηεξψζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο, δηαχινπο ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πςειφηεξε δπλαηή πξφζβαζε 
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φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ελεκέξσζε· πξνηείλεη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηε δεκηνπξγία 

θέληξσλ πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηα θξάηε κέιε, ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηειεθσληθψλ γξακκψλ θαη ηζηνηφπσλ γηα 

ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ άιισλ κε ηε κνξθή εθζηξαηεηψλ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο ζε θάζε θξάηνο 

κέινο, ζηελ εζληθή γιψζζα θαη ζε άιιεο πξφζθνξεο γιψζζεο· ηνλίδεη φηη νη 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, φπσο νξγαλψζεηο πνπ εξγάδνληαη ππέξ ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο· επηζεκαίλεη φηη ηα εξγαιεία απηά πξέπεη επίζεο λα αλαπηπρζνχλ κε 

ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζρεηηθέο ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε 

γηα ηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ 

γξαθείσλ εχξεζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη φηη πξέπεη λα παξέρνληαη πξφηππεο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη εξγνδφηεο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο· 

34. δεηεί λα αλαιεθζεί απνθαζηζηηθή δξάζε θαηά επηρεηξήζεσλ, ζε νηνλδήπνηε ηνκέα, ησλ 

νπνίσλ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε παξάλνκα 

απαζρνινπκέλσλ, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ηνλ εμνζηξαθηζκφ ησλ λφκηκσλ επηρεηξήζεσλ· 

35. θαιεί ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο λα πξνζεγγίδνπλ κε επαηζζεζία φινπο φζνη 

εθηεινχλ νηθηαθή εξγαζία θαη παξέρνπλ θξνληίδα, ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο 

πξνζαξκνζκέλεο ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ θαη 

ζηηο επηζθαιείο ζπλζήθεο  εξγαζίαο ηνπο· 

36. ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο 

ζηελ νξγάλσζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο· ζεκεηψλεη φηη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, νη νηθηαθνί βνεζνί κπνξνχλ λα 

εθπξνζσπνχληαη κε κία θσλή, λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζπιινγηθά ηηο ζπκβάζεηο ηνπο θαη 

λα ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο· 

37. δεηεί θαιή εθπξνζψπεζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, 

ηδίσο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ψζηε λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο ηνκεαθέο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο πξαθηηθέο, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε θαη επηβνιή αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνπο 

θιάδνπο απηνχο· δεηεί επίζεο θαιή εθπξνζψπεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε νηθηαθνχο βνεζνχο θαη πξνζσπηθφ θξνληίδαο ή 

εξγάδνληαη ππέξ απηψλ, θαη άιισλ ζρεηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· 

δεηεί λα δηαζθαιηζηεί φηη νη θνξείο απηνί είλαη πιήξσο ελήκεξνη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

απαζρνινχληαη σο νηθηαθέο βνεζνί θαη πξνζσπηθφ θξνληίδαο· 

38. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαη σο νηθηαθέο 

βνεζνί θαη πξνζσπηθφ θξνληίδαο εμαθνινπζνχλ λα ππνεθπξνζσπνχληαη ζηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα 

ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ελ ιφγσ εξγαδνκέλσλ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο· 

39. ηνλίδεη επίζεο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζπζπεηξσζνχλ νη εξγνδφηεο ζε νκνζπνλδίεο ή 

άιια είδε νξγαλψζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο ζεσξεί φηη, ρσξίο ηελ χπαξμε ηέηνησλ 

νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ, ζα είλαη κάηαηεο νη πξνζπάζεηεο ηφζν γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο, φζν θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
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εξγαζίαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο απηψλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο· 

40. ζεκεηψλεη φηη νη ηδηψηεο νηθηαθνί εξγνδφηεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ πξσηαξρηθφ 

ξφιν ζηελ ηήξεζε ησλ δίθαησλ εξγαζηαθψλ πξνηχπσλ θαη δηθαησκάησλ· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα είλαη ππνρξεσηηθά 

δηαζέζηκεο ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο· 

41. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ επάισηνπ θαη ππνηηκεκέλνπ επαγγέικαηνο ησλ 

νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ· 

42. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπο αξκφδηνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο λα εθπνλήζνπλ 

κειέηε ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ζχγθξηζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ νηθηαθήο εξγαζίαο πνπ 

ξπζκίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζηα θξάηε κέιε· ζεσξεί φηη ηα δεδνκέλα απηά πξέπεη λα ρξεζηκεχζνπλ 

ζηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηδίσο γηα λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε θαηαπνιέκεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ· θαιεί 

επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα δξνκνινγήζεη κειέηε ζρεηηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ θξνληίδαο θαη ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ· 

43. ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα λα 

εληζρπζνχλ νη δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο· 

44. ζεσξεί φηη ε πηνζέηεζε θαη ε αλαπξνζαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε λφκηκεο κνξθέο απαζρφιεζεο γηα ηνπο 

νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο· 

45. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπγθεληξψζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα 

δεκνζηεχζνπλ αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά ειηθία, θχιν θαη εζληθφηεηα ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε δηεμαγσγή εκπεξηζηαησκέλσλ ζπδεηήζεσλ θαη λα αλαδεηεζνχλ 

παξάιιεια νη βέιηηζηεο ιχζεηο γηα ηελ επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο, θαη δεηεί λα επηθνξηηζηνχλ νη EUROFOUND θαη OSHA κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

κεζφδσλ γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο, ηελ ππνβνιή θαηαγγειηψλ θαη ηελ ελεκέξσζε· 

46. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη ζην ζεκαηνιφγην ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο 

(EMCO) ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ θξνληίδαο· 

47. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, θαηά ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθψλ λνκηθψλ πξάμεσλ ή εζληθήο λνκνζεζίαο αληίζηνηρα, λα δηαζθαιίδνπλ φηη 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θξνληίδαο, ζε πιαίζην ζεβαζκνχ ησλ εζληθψλ αξκνδηνηήησλ· 

48. αλαγλσξίδεη ηελ ηεξάζηηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ ελεξγνχλ σο πάξνρνη θξνληίδαο θαη ησλ εζεινληψλ (άηππε θξνληίδα) 

θαη ηηο νινέλα κεγαιχηεξεο επζχλεο πνπ επσκίδνληαη ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο· 
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49. επηζεκαίλεη ηελ αχμεζε πνπ ζεκεηψλεη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε ηδξχκαηα 

παξνρήο καθξνρξφληαο θξνληίδαο, θαζψο θαη ηνλ πεξαηηέξσ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ ΔΔ, ν νπνίνο ζπληζηά θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ 

δεζκεχζεσλ ηεο ΔΔ δπλάκεη ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλαπεξία 2010-2020· 

50. ζεσξεί φηη πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ιχζεσλ  επηδνηνχκελεο θαη’ 

νίθνλ θξνληίδαο πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία λα δήζνπλ αλεμάξηεηα θαη λα 

επηιέμνπλ ηνπο εηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζα ηα θξνληίζνπλ ζην δηθφ ηνπο ζπίηη, 

θπξίσο ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο·  

51. ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ επξχηεξε πξφζβαζε ζε 

εχθνια δηαζέζηκεο, νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πςειήο πνηφηεηαο εγθαηαζηάζεηο 

θξνληίδαο, κεηαμχ άιισλ γηα παηδηά, γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη γηα ειηθησκέλνπο, 

κέζσ ηεο παξνρήο επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ιφγνη 

αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ζε άηππε ή επηζθαιή βάζε θαη λα βειηησζεί ε 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ φζνη παξέρνπλ θξνληίδα ζε 

επαγγεικαηηθή βάζε· ππνγξακκίδεη φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

ππεξεζίεο γηα ηε ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παξέρνπλ θξνληίδα θαη ηνπ 

ηππηθνχ θαη άηππνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο· 

52. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηηο πξνζιήςεηο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο θαη λα εξγαζηνχλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ 

ηνκέα σο βηψζηκεο επηινγήο ζηαδηνδξνκίαο· 

53. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα επελδχζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

πςειήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο, 

ηδίσο κέζσ ησλ ηακείσλ ηεο ΔΔ, φπσο ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ην 

πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (EaSI)· 

54. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ θαηλνηφκεο 

ιχζεηο θαη επελδχζεηο ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη νη νπνίεο είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ θνηλσληψλ καο 

πνπ γεξάζθνπλ θαη ηεο δεκνγξαθηθήο αιιαγήο ελ γέλεη, θαζψο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηξνπή ησλ δπζκελψλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο· 

55. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

πνπ εθαξκφδνπλ ελψζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί νηθηαθψλ βνεζψλ θαη πξνζσπηθνχ 

θξνληίδαο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα κνληέια θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ ΔΔ· 

56. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηε δεκηνπξγία εξγαηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο παξνρήο θξνληίδαο θαη ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, δεδνκέλσλ ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα 

έρεη ε εμέιημε απηή ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ θαη βηψζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηδίσο γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ δπζθνιεχνληαη λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

57. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νηθηαθνί βνεζνί λεαξήο ειηθίαο δελ ζα 

εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν γηα λα εξγαζηνχλ· 
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58. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επαλεμεηάζεη ηελ νδεγία 2006/54/ΔΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα 

εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο· δεηεί επίζεο απφ ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ κε 

ζπλέπεηα ηελ νδεγία απηή· 

59. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν ζέζπηζεο θηλήηξσλ γηα λα 

ελζαξξπλζεί ε ρξήζε δεισκέλσλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη πξνζσπηθνχ θξνληίδαο· 

ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ζέζνπλ ζε ηζρχ απιά ζπζηήκαηα δήισζεο πξνθεηκέλνπ 

λα απνζαξξχλνπλ θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ζηε γλσκνδφηεζή 

ηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ νηθνγέλεηα γηα ηελ αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζηελ εξγαζία (SOC/508)· ζπληζηά ζηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, κε βάζε ην παξάδεηγκα επηηπρεκέλσλ 

κνληέισλ πνπ έρνπλ ζεηηθφ θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ αληίθηππν ζηνλ ηνκέα, φπσο ην 

ζχζηεκα «δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ» πνπ εηζήγαγε ην Βέιγην ή ε «επηηαγή γεληθήο 

ρξήζεο γηα ππεξεζίεο απαζρφιεζεο» (CESU) ζηε Γαιιία· 

60. ζπληζηά ηελ θαηάξηηζε ελφο ππνδείγκαηνο ζχκβαζεο θνηλήο απνδνρήο γηα ηελ νηθηαθή 

εξγαζία θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε θάζε θξάηνο κέινο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη 

πξντφλ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, εξγνδνηψλ θαη γπλαηθψλ 

εξγαδνκέλσλ· 

61. ζεσξεί ρξήζηκν λα πξνζαξκνζηεί ε λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

επέιηθηεο, αιιά θπξίσο αζθαιείο, ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο θαη ησλ νηθηαθψλ εξγνδνηψλ, ψζηε λα βνεζεζνχλ 

ακθφηεξα ηα κέξε ζηε ρξήζε/πξνζθνξά νηθηαθψλ ππεξεζηψλ ππφ ηηο θαιχηεξεο 

δπλαηέο ζπλζήθεο, κε παξάιιειε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ· 

62. ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα ζπλδπάζνπλ έλα ζαθέο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηε λφκηκε 

απαζρφιεζε νηθηαθψλ βνεζψλ θαη πξνζσπηθνχ θξνληίδαο κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ 

πξνο ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο ηνπο ψζηε λα επηιέγνπλ ηε 

λφκηκε νδφ απαζρφιεζεο· δεηεί επίζεο απφ ηα θξάηε κέιε λα εμαιείςνπλ ηνπο 

λνκηθνχο θξαγκνχο νη νπνίνη επί ηνπ παξφληνο κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηε δεισκέλε, 

άκεζε απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ απφ νηθνγέλεηεο· 

63. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα δηαξζξσκέλν ηνκεαθφ δηάινγν ζηνλ 

ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο
1
· 

64. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηζφηηκνπο φξνπο γηα ηνπο άκηζζνπο εζσηεξηθνχο 

βνεζνχο απφ ηελ ΔΔ θαη απφ άιιεο ρψξεο, ρνξεγψληαο ζηα άηνκα απηά ζπλδπαζκέλε 

άδεηα δηακνλήο θαη εξγαζίαο ε νπνία ζα νξίδεη ηηο ψξεο εξγαζίαο, ην είδνο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηνπο φξνπο πιεξσκήο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θπξψζνπλ ηε ζπκθσλία 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ εζσηεξηθψλ άκηζζσλ βνεζψλ· 

απαηηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ην ζχζηεκα δηαπίζηεπζεο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ ησλ γξαθείσλ εχξεζεο εξγαζίαο γηα εζσηεξηθνχο άκηζζνπο 

βνεζνχο· 

                                                 
1
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0328. 
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65. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ εζσηεξηθψλ άκηζζσλ βνεζψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή πκθσλία ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε λέσλ σο 

εζσηεξηθψλ ακίζζσλ βνεζψλ, θαζψο θαη γηα ελίζρπζε ησλ επηζεσξήζεσλ ψζηε νη 

εζσηεξηθνί άκηζζνη βνεζνί λα κελ απνηεινχλ άηππν θαη θηελφ ππνθαηάζηαην ησλ 

νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο· 

66. πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή λα αλαινγηζηεί ηελ αλάγθε θαη ηε ρξεζηκφηεηα κηαο λνκηθήο 

πξάμεο ε νπνία ζα ελζσκαηψλεη ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε αξηζ. 

189 ηεο ΓΟΔ θαη ζα θαιχπηεη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο θαη φζνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θξνληίδαο έλαληη ακνηβήο ζε πξνζσξηλή, πεξηζηαζηαθή ή ζπνξαδηθή βάζε, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο ηδηαηηέξσο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο· 

67. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην 

πξνζσπηθφ θξνληίδαο ζηελ Δπξψπε αληηκεησπίδνληαη σο άλζξσπνη θαη φηη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ κε ηζνξξνπεκέλν ηξφπν ηελ επαγγεικαηηθή κε ηελ ηδησηηθή 

ηνπο δσή, θαζψο θαη φηη θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία γηα ηνλ ρξφλν εξγαζίαο 

(2003/88/ΔΚ), πξνθεηκέλνπ νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ επαξθείο πεξηφδνπο αλάπαπζεο 

θαη λα κελ αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη επί πάξα πνιιέο ψξεο· 

68. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ κέηξα γηα ηνλ ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο, δεδνκέλνπ φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα παξαζρεζεί ζηήξημε ζηηο 

γπλαίθεο ψζηε λα παξακέλνπλ ζηελ έκκηζζε απαζρφιεζε θαη ζα κεησζνχλ ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην νη δηαθνξέο ζηηο ζπληάμεηο· 

69. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο ιακβάλνπλ ζπληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

70. θαιεί ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία πξνβιέπεηαη εζληθφο θαηψηαηνο κηζζφο λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη φινη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο ιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ απηφ· 

71. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ζην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ζήηεκα αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο  

ε επηζηνιή πξνο ηνλ αδεξθφ ηνπ, ν Άληνλ Σζέρνθ έγξαθε:  

«Οη ποιηηηζκέλοη άλζρφποη πρέπεη, θαηά ηε γλώκε κοσ, λα πιερούλ ηα παραθάηφ θρηηήρηα: λα 

ζέβοληαη ηα αλζρώπηλα όληα φς άηοκα...» 

 

Σν δήηεκα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο απνηειεί πξσηίζησο δήηεκα 

ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ αηφκσλ θαη, ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ηεο αμηνπξέπεηαο 

ησλ γπλαηθψλ. Αλ θαη ζηελ παξνχζα έθζεζε πξνηείλεηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ γπλαηθψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε εξγαδφκελνπο ελλννχκε εξγαδφκελεο 

γπλαίθεο, είλαη απηνλφεην φηη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε πξέπεη λα 

ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο ηνκείο απηνχο θαζψο ε αμηνπξέπεηα δελ απνηειεί 

πξνλφκην θάπνηνπ θχινπ, κνινλφηη ε παξαβίαζή ηεο κπνξεί λα είλαη πην ζπρλή θαη πην 

ζνβαξή ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ.  

 

Οξηζκνί 

Πξέπεη θαηαξράο λα πξνζπαζήζνπκε λα νξίζνπκε ηη είλαη «νηθηαθέο εξγαζίεο» θαη ηη 

«παξνρή θξνληίδαο». Δίλαη πξάγκαηη αδχλαην λα κελ ππάξρεη ζεκείν αλαθνξάο φηαλ 

ζπδεηνχκε γηα ην δήηεκα απηφ. 

 

Μέρξη ζηηγκήο, εθηφο απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, απφ φινπο ηνπο επίζεκνπο θνξείο πνπ 

αζρνινχληαη κε εξγαζηαθά δεηήκαηα ζε εζληθφ, επξσπατθφ ή δηεζλέο επίπεδν, κφλν ε 

Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ) έρεη δηαηππψζεη βαζηθφ νξηζκφ γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο 

θαη ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο ΓΟΔ:  

 

- σο «νηθηαθέο εξγαζίεο» λννχληαη «νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε έλα ή γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά», θαη 

- σο «νηθηαθφο βνεζφο» λνείηαη θάζε πξφζσπν πνπ εθηειεί νηθηαθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην 

κηαο εξγαζηαθήο ζρέζεο». 

 

Μνινλφηη ζπκθσλνχκε κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα αλαζεσξεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεη θαη «ηηο εξγαζίεο κεξηθήο απαζρφιεζεο πνπ εθηεινχληαη 

πεξηζηαζηαθά ή ζπνξαδηθά». Ζ έθζεζή καο θαιχπηεη άιισζηε θαη απηήλ ηελ θαηεγνξία 

εξγαδνκέλσλ. 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε θαιχπηεη επίζεο ηελ θαηεγνξία ηνπ «πξνζσπηθνχ θξνληίδαο» γηα ην 

νπνίν δελ πθίζηαηαη νξηζκφο πνπ λα έρεη πηζηνπνηεζεί θαη λα εθαξκφδεηαη επξέσο. Σα 

δηάθνξα ελδηαθεξφκελα κέξε, θαη θπξίσο νη εξεπλεηέο, ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο 

νξηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή γσλία ησλ κειεηψλ ηνπο. Χο πξνζσπηθφ θξνληίδαο λνείηαη 

ζπλήζσο ην πξφζσπν πνπ πξνζθέξεη ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπζηεκαηηθή βάζε βνήζεηα 

θαη ππεξεζίεο ζε ειηθησκέλνπο, άηνκα κε αλαπεξία, αζζέλεηεο ή παζήζεηο. Ζ δπζθνιία 

νξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο απνθαιχπηεη επίζεο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο δξαζηεξηφηεηάο απηήο, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεηαη θαη ζηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα πξφλνηάο ηνπο.    

 

Πνηνη είλαη νηθηαθνί βνεζνί θαη πξνζσπηθό θξνληίδαο  
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Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο δχν επξείεο θαηεγνξίεο ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο είλαη γπλαίθεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γπλαίθεο απηέο είλαη 

επίζεο κεηαλάζηξηεο. 

Έρνπλ ζπλήζσο ρακειέο εθπαηδεπηηθέο δεμηφηεηεο θαη έρνπλ αλάγθε λα εξγαζηνχλ είηε γηα 

λα επηβηψζνπλ είηε, επηπιένλ, γηα λα ζπληεξήζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 

Γηαηί ρξεηαδόκαζηε νηθηαθνύο βνεζνύο θαη πξνζσπηθό θξνληίδαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αιιαγέο ζηελ Δπξψπε.  

Ο πιεζπζκφο γεξλά θαη εκθαλίδεη κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο ελψ ν αξηζκφο ησλ 

γελλήζεσλ κεηψλεηαη. 

Σα κνληέια ησλ νηθνγελεηψλ νκνίσο αιιάδνπλ. Σα κεγαιχηεξα λνηθνθπξηά έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ κηθξφηεξα λνηθνθπξηά, γεγνλφο πνπ έρεη πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηνλ 

επηκεξηζκφ ησλ επζπλψλ.  

Παξάιιεια, ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνιχ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο. 

Σν βηνηηθφ επίπεδν έρεη απμεζεί ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔγρΠ ζηελ Δπξψπε. 

Λφγσ απηψλ ησλ αιιαγψλ, ηα θαζήθνληα πνπ παξαδνζηαθά εθηεινχληαλ εληφο ησλ νηθηψλ 

θπξίσο απφ ηηο γπλαίθεο πξέπεη πιένλ λα αλαιακβάλνληαη απφ επαγγεικαηίεο (θαζαξηφηεηα, 

παξνρή θξνληίδαο ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρνπλ αλάγθε, θ.ιπ.). 

Σα εζληθά ζπζηήκαηα πξφλνηαο δελ έρνπλ πξνβιέςεη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ απηψλ (ηνπιάρηζηνλ φρη ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ), γεγνλφο πνπ απνηειεί επίζεο 

ζπλέπεηα ηεο γεληθφηεξεο ππνβάζκηζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο.   

 

Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα επίκαρα δεηήκαηα  

Σα θξάηε κέιε γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο γηα νηθηαθέο εξγαζίεο θαη παξνρή θξνληίδαο αιιά 

επηηξέπνπλ λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο απηέο ζην πιαίζην ηεο παξανηθνλνκίαο θαζψο 

πξνηηκνχλ λα κεηψλνπλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηα απμεκέλα θχκαηα 

κεηαλαζηψλ σο λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ έηνηκν λα θαιχςεη ηηο ειιείςεηο ζηηο ελ ιφγσ 

ππεξεζίεο.  

Λφγσ ηεο έιιεηςεο –ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο– θαηάιιεισλ επίζεκσλ δνκψλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ππεξεζηψλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ θαη παξνρήο θξνληίδαο θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο δήηεζεο, νη 

ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη ζπλήζσο ζε άηππε βάζε, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί δηάθνξα 

πξνβιήκαηα θαη δεκηνπξγεί αιπζηδσηέο επηπινθέο.  

 

Α. Παράλοκος ταραθηήρας 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ νη νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ε παξνρή θξνληίδαο εθηεινχληαη κε 

ηε κνξθή αδήισηεο εξγαζίαο θαηαδηθάδνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο λα δνπλ ζηε ζθηά, λα είλαη 

αφξαηνη θαη λα ζηεξνχληαη ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 

Δπηπιένλ, ε θαηάζηαζε απηή εληζρχεη ηελ άηππε νηθνλνκία, ζπκβάιινληαο ζηνλ θαχιν 

θχθιν απνδπλάκσζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο.  

 

Β. Με θάισυε από ηελ εργαηηθή λοκοζεζία  

Έλα άιιν παξάδνμν ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ παξέρνληαη εληφο νηθίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά 
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ηνπο εζσηεξηθνχο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο, είλαη φηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη εξγαδφκελνη απηνί δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ππφ ηελ 

έλλνηα φηη δελ πξφθεηηαη γηα επαγγέικαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, δελ αλαγλσξίδνληαη σο εξγαδφκελνη.  

Ζ ζνβαξή απηή έιιεηςε εκπνδίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα απνιακβάλνπλ δηθαηψκαηα φπσο 

απηά πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ, ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ηελ 

εβδνκαδηαία, εηήζηα άδεηα θαη ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, θαζψο θαη ηα ζπλαθή επηδφκαηα. 

 

Δπηπιένλ, δελ επηηξέπεη λα δηαζθαιηζηεί έλα αζθαιέο θαη πγηέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  Οη 

νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο εθηίζεληαη ζπρλά ζε επηθίλδπλεο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο ή δελ δηαζέηνπλ εθπαίδεπζε γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ, γεγνλφο πνπ 

ηνπο θαζηζηά επηξξεπείο ζε αηπρήκαηα, ελψ δελ έρνπλ πάληα πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. 

 

Γ. Παρελότιεζε   

Όηαλ δελ παξέρεηαη αζθάιεηα ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία, ππάξρεη πεξηζψξην γηα δηαθξίζεηο, θαθνκεηαρείξηζε ή αθφκε θαη θαθνπνίεζε θαη 

βία, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ ζεκεηψλνληαη αθφκα θαη άθξσο θαηαθξηηέα 

θξνχζκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

 

Σσγθεθρηκέλα δεηήκαηα ποσ ζτεηίδοληαη κε ηοσς κεηαλάζηες / Δκπορία αλζρώπφλ  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιινί νηθηαθνί βνεζνί θαη εξγαδφκελνη 

πνπ απαζρνινχληαη σο πξνζσπηθφ θξνληίδαο αθνξά ην γεγνλφο φηη είλαη κεηαλάζηεο. Οη 

άλζξσπνη απηνί αλαγθάδνληαη ζπρλά λα έξζνπλ ζηελ Δπξψπε ππφ παξάηππεο ζπλζήθεο θαη 

δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη αθφκε πεξηζζφηεξν 

επάισηνη.  

Οη γπλαίθεο πνπ έξρνληαη λα εξγαζηνχλ ζηελ Δπξψπε έρνπλ ζπρλά δερζεί ππνζρέζεηο γηα κηα 

θαιχηεξε δσή ή ζεσξνχλ φηη ζα απαζρνιεζνχλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξνθεηκέλνπ λα ζψζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο απφ κηα δχζθνιε θαηάζηαζε, ελψ θαηαιήγνπλ 

λα εξγάδνληαη ζε ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ φζνλ αθνξά ηα θαζήθνληα πνπ 

ηνπο δεηείηαη λα εθηειέζνπλ ή ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δίθηπα εκπνξίαο θαη θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο 

εκπιέθνληαη ζηελ πξφζιεςε θαη ρεηξαγψγεζε γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ.    

Οη γπλαίθεο απηέο είλαη εληειψο αβνήζεηεο θαη απνκνλσκέλεο ιφγσ θαη ηνπ πξφζζεηνπ 

γισζζηθνχ εκπνδίνπ, θαζψο ην πηζαλφηεξν είλαη λα κελ κηινχλ ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία θαηαιήγνπλ. 

 

Γ. Κοηλφληθός αποθιεηζκός / Φηώτεηα / Έιιεηυε προοπηηθώλ  

Εψληαο ππφ επηζθαιείο ζπλζήθεο θαη ρσξίο θαλέλα εξγαζηαθφ ή θνηλσληθφ δηθαίσκα, νη 

νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ λα δνπλ ππφ ζπλζήθεο 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ληψζνληαο φηη έραζαλ ηε δσή ηνπο.  

Ζ έιιεηςε πξφζβαζεο ζε δνκέο ππνζηήξημεο θαη πξνζσπηθήο βειηίσζεο (π.ρ. εθπαίδεπζε) 

ηνπο ζηεξεί ηελ πξννπηηθή βειηίσζεο ηεο δσήο ηνπο θαη κπνξεί λα θαηαδηθάζεη ηνπο ίδηνπο 

θαη ηα παηδηά ηνπο ζηνλ θαχιν θχθιν ηεο θηψρεηαο.    

 

Δ. Ψστοιογηθή επηβάρσλζε  

Σν ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο πνπ επσκίδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη εζσηεξηθνί ηδίσο 

εξγαδφκελνη επεηδή αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο φζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο πνπ 

θξνληίδνπλ, θαζψο θαη ε θαθή ςπρνινγηθή δηάζεζε ζηελ νπνία ελδερνκέλσο βξίζθνληαη 
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ιφγσ ησλ θαθψλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ηνπο θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπρλά δνπλ καθξηά 

απφ ηα ζπίηηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, απνηεινχλ πξφζζεηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θαηάζηαζή ηνπο.     

 

ΣΤ. Έιιεηυε πρόζβαζες ζε πιεροθορίες, δοκές προζηαζίας, ζσλδηθαιηζηηθές οργαλώζεης 

Δλψ κεγάινο αξηζκφο νηθηαθψλ βνεζψλ θαη πξνζσπηθνχ θξνληίδαο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ 

πξφβιεκα θαζψο δελ δηαζέηνπλ επαξθή δηθαηψκαηα, ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπλ λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα δελ μέξνπλ πνχ λα απεπζπλζνχλ. 

Αθφκα θαη ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο ε λνκνζεζία γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ηελ παξνρή 

θξνληίδαο πξνζπαζεί λα ξπζκίζεη ηα ελ ιφγσ επαγγέικαηα, δελ είλαη εχθνιν λα 

πξνζεγγηζηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Οχηε θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηαζεξά 

απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο ηάμεηο ηνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο πξαθηηθά αδχλαηεο.  

Δπηπιένλ, θαζψο νη ελ ιφγσ εξγαδφκελνη είλαη ζπρλά κεηαλάζηεο ρσξίο επίζεκα έγγξαθα, 

λφκηκε άδεηα δηακνλήο ή έγθπξε ζεψξεζε εξγαζίαο, θνβνχληαη λα απεπζπλζνχλ ζε 

νπνηνλδήπνηε θνξέα ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ. 

 

 

Ε. Οη γσλαίθες πιήηηοληαη περηζζόηερο 

Ζ εξγαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νηθηαθή εξγαζία θαη παξνρή θξνληίδαο παξερφηαλ 

παξαδνζηαθά θαη γηα πνιιά ρξφληα απφ γπλαίθεο, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηεο ζπδχγνπ, ηεο κεηέξαο 

ή ηεο θφξεο θαη ηεο αδειθήο, κε απνηέιεζκα ε εξγαζία απηή λα κελ ραίξεη επαξθνχο 

εθηίκεζεο, λα κελ ζεσξείηαη πξαγκαηηθή εξγαζία ή λα γίλεηαη αληηιεπηή σο ππνδεέζηεξε 

εξγαζία. πλεπψο, νη κηζζνί ζηνπο ηνκείο απηνχο κπνξνχλ λα είλαη ρακεινί θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, λα κελ εμαζθαιίδνπλ αμηνπξεπέο βηνηηθφ επίπεδν θαη λα κελ παξέρνπλ ζηηο 

γπλαίθεο πνπ πξνζθέξνπλ νηθηαθέο εξγαζίεο θαη θξνληίδα ηελ αλαγλψξηζε πνπ ηνπο αμίδεη. 

Γεδνκέλνπ φηη ηηο ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνπλ θαηά θχξην ξφιν γπλαίθεο, ππάξρεη θίλδπλνο 

λα δεκηνπξγεζεί έλα γπλαηθείν εξγαηηθφ δπλακηθφ δχν ηαρπηήησλ. Έρεη θαίξηα ζεκαζία νη 

γπλαίθεο πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα απαζρνινχλ άιιεο γπλαίθεο, αιιά θαη νη 

εξγνδφηεο γεληθφηεξα, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη νηθηαθέο βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο ηνχο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή 

ηνπο δσή, γεγνλφο πνπ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ πξνζσπηθή ηζνξξνπία 

νπνηνπδήπνηε αηφκνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα βνεζνχλ ηα άηνκα απηά λα 

νηθνδνκνχλ ηε δηθή ηνπο αζθαιή δσή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο ηνπο.    

Δπηπιένλ, ε κεγάιε δήηεζε γηα γπλαίθεο ζε απηέο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην γεγνλφο φηη νη 

κεηαλάζηεο είλαη ρακειφηεξνπ θφζηνπο εξγαδφκελνη θαη κπνξνχλ εχθνια λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ 

κεηαλαζηψλ.   

 

Πνηεο είλαη νη ιύζεηο 

Πξέπεη λα ιεθζνχλ ζπλδπαζκέλα κέηξα ζε δηαθνξεηηθνχο αιιά αιιειέλδεηνπο ηνκείο 

πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πεξίπινθν πξφβιεκα ηεο επηζθάιεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο. Δίλαη αλαγθαίν λα ππάξμνπλ 

ηφζν λνκνζεηηθέο φζν θαη κε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, θαζψο θαη δεζκεχζεηο ζε εζληθφ θαη 

επξσπατθφ επίπεδν.  

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο ζπληάζζνληαο έθζεζε 
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λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο κε ηελ νπνία ζα δεηείηαη ε θαζηέξσζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο ζηελ ΔΔ. ηελ πξφηαζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο 

κεηαλάζηεο, θαζψο ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ αλήθνπλ θαηά θχξην ιφγν νη 

νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο. 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξέπεη: 

- λα αθνινπζήζεη ην Κνηλνβνχιην αλαιακβάλνληαο λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία φπσο 

πξναλαθέξζεθε·  

- λα ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επαγγεικαηνπνίεζε 

ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο σο πξαγκαηηθψλ θαη δηαθξηηψλ ηνκέσλ 

εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επαγγεικάησλ θαη 

δεμηνηήησλ· 

- απφ θνηλνχ κε ηνπο αξκφδηνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο λα εθπνλήζεη κειέηε ζηελ νπνία 

ζα γίλεηαη ζχγθξηζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε ξπζκίζεηο 

θαη λα ζπιιέμεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα θξάηε κέιε· 

- λα ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ νξηζκέλεο 

πεξηθέξεηεο ή θξάηε κέιε· 

- λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ ππνηηκεκέλσλ απηψλ επαγγεικάησλ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επηζθάιεηαο ζηνπο ηνκείο απηνχο· 

- λα ιάβεη άκεζα κέηξα γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη έγθξηζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε 

ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ. 

 

Σα θξάηε κέιε πξέπεη: 

- λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο, κεηά ηελ 

επαγγεικαηνπνίεζή ηνπο, ζην ζχλνιν ηεο εζληθήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ·  

- λα επηθπξψζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηε ζχκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπξεπή εξγαζία γηα απαζρνινχκελνπο ζε νηθηαθέο εξγαζίεο, θαζψο ε 

ζχκβαζε απηή αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ηνπο ζπλνιηθά· 

- λα επηβάινπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο· 

- λα κελ ηηκσξνχλ ηνπο αδήισηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο ή ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο φηαλ 

απνθαζίδνπλ λα βγνπλ απφ ηνλ θαχιν θχθιν ηεο «θξπθήο» εξγαζίαο, αιιά αληηζέησο λα 

ηνπο ζηεξίδνπλ θαη λα ηνπο πξνζηαηεχνπλ· 

- λα εθαξκφζνπλ άκεζα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νδεγία 

2006/54/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ ακνηβψλ θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε·  

- λα θαηαβάινπλ ηηο αλαγθαίεο πξνζπάζεηεο θαη λα βξνπλ θαηλνηφκνπο ηξφπνπο ειέγρνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ε θαθνκεηαρείξηζε θαη ε βία ή αθφκα θαη ε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε θαη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ζε βάξνο ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ· 

- λα θαηαξηίζνπλ ράξηεο πνξείαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο επηζθαινχο εξγαζίαο· θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θέληξα 

πιεξνθφξεζεο θαη γξακκέο παξνρήο βνήζεηαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ιακβάλνπλ εχθνια πξνζηηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο· 

- λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αδήισηε εξγαζία, δεδνκέλνπ φηη ην θαηλφκελν απηφ πιήηηεη ζνβαξά 

ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ηηο κεηαλάζηξηεο εξγαδφκελεο εηδηθφηεξα· ε ππφ ζχζηαζε 

«Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
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απνηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο» πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

εξγαιείν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ·   

- λα νξγαλψζνπλ εθηεηακέλεο εθζηξαηείεο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη εξγνδφηεο θαη ην 

θνηλφ γηα ηα νθέιε θαη ηελ επζχλε πνπ έρνπλ ψζηε λα εθαξκφδνπλ δίθαηα εξγαζηαθά 

πξφηππα θαη δηθαηψκαηα· 

- λα ζπκβάινπλ ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ ζε νκνζπνλδίεο ή άιια είδε νξγαλψζεσλ, 

θαζψο νη ηδηψηεο εξγνδφηεο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε λνκηκνπνίεζε 

ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ· άιισζηε, νη εξγνδφηεο ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο 

εξγάδνληαη θαη νη ίδηνη ζε άιινπο ηνκείο θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ην 

δηθαίσκα ζε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη πξνζηαζία· 

- λα πξνβιέςνπλ θίλεηξα γηα ηνπο εξγνδφηεο, φπσο επηδνηήζεηο ή θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, 

γηα φζνπο βξίζθνληαη ζε αλάγθε, κε ζθνπφ λα ελζαξξπλζεί ε ρξήζε δεισκέλσλ νηθηαθψλ 

βνεζψλ θαη πξνζσπηθνχ θξνληίδαο· 

- λα εθαξκφζνπλ απινπζηεπκέλα δηνηθεηηθά δηαδηθαζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ πξφζιεςε 

νηθηαθψλ βνεζψλ θαη πξνζσπηθνχ θξνληίδαο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε λφκηκσλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ· 

- λα εμαζθαιίζνπλ επξχηεξε πξφζβαζε ζε εχθνια δηαζέζηκεο, νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη 

πςειήο πνηφηεηαο εγθαηαζηάζεηο κέξηκλαο γηα παηδηά, άηνκα κε αλαπεξία θαη ειηθησκέλνπο, 

ειαρηζηνπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο ιφγνπο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ζε 

άηππε ή επηζθαιή βάζε· 

- λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηνπο ζπζηήκαηα θαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη νηθηαθνί βνεζνί λεαξήο ειηθίαο δελ ζα 

εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν γηα λα εξγαζηνχλ· 

 

Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί θαζνξηζηηθή 

εάλ πξνζεγγίζνπλ ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο κε θαηάιιειεο 

κεζφδνπο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ηδηνκνξθία ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ· νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ελ ιφγσ εξγαδφκελνπο γηα ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα εθπξνζσπνχληαη κε κία 

θσλή θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζπιινγηθά, θαζψο θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ λνκηθή ζηήξημε. 

 

Οη νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ε παξνρή θξνληίδαο πξέπεη ζε ηειηθή αλάιπζε λα απνηεινχλ 

ειεχζεξε επαγγεικαηηθή επηινγή ε νπνία ζα θαιχπηεη ζε επαξθή θαη αλζξψπηλν βαζκφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηνπο ηνκείο απηνχο φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα, ηελ 

πξνζηαζία, ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη ηηο πξννπηηθέο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. 
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ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ 

ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 12εο Μαΐνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε 

ζχκβαζε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ζχζηαζε 

ζρεηηθά κε ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ θαη ηε χζηαζε αξηζ. 201 ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνπξεπή εξγαζία γηα ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο, πνπ εγθξίζεθε ζηηο 16 Ηνπλίνπ 

2011 απφ ηε Γηεζλή Γηάζθεςε Δξγαζίαο ηεο ΓΟΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο πεξί δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ, ηνπ 1961, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξά ηελ πξνζηηζεκέλε αμία πνπ απνθέξεη ζηελ θνηλσλία θαη 

ηελ νηθνλνκία θαη ην δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη, ε νηθηαθή εξγαζία παξακέλεη ππνηηκεκέλε 

απφ ρξεκαηηθή άπνςε θαη είλαη ζπρλά άηππε, παξάηππε θαη εθιακβάλεηαη σο θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηελ θαλνληθή απαζρφιεζε· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ θαη ε χζηαζε αξηζ. 201 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπξεπή εξγαζία γηα ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο απνηεινχλ έλα ηζηνξηθφ 

ζχλνιν δηεζλψλ πξνηχπσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ νηθηαθψλ βνεζψλ παγθνζκίσο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 
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πεξηζζφηεξνη νηθηαθνί βνεζνί είλαη γπλαίθεο θαη φηη ηα λέα πξφηππα πνπ νξίδεη ε 

χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ απνηεινχλ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ 

δηθαησκάησλ θαη πξνζηαζίαο γηα ηηο γπλαίθεο δπλάκεη ηνπ λφκνπ· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη, εληνχηνηο, ε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ έρεη κέρξη ζήκεξα θπξσζεί απφ 22 θξάηε, 

εθ ησλ νπνίσλ κφλν έμη είλαη θξάηε κέιε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κέρξη ζήκεξα ε εξγαζία ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ θξνληίδαο ζηελ ΔΔ ξπζκίδεηαη ειάρηζηα θαη αλνκνηφκνξθα ζηα θξάηε 

κέιε θαη φηη, παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα αλαπηπζζφκελν ηνκέα ιφγσ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

αιιαγψλ ζηελ Δπξψπε, πνιχ ιίγα είλαη γλσζηά γηα ην πξαγκαηηθφ κέγεζφο ηεο ζηελ 

νηθνλνκία, ελψ δελ ππάξρνπλ επίζεο αξθεηά αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

ηνκέα απηφ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο απαζρνινχληαη νη νηθηαθνί βνεζνί 

θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

εθηείλνληαη απφ ηελ αλεπαξθψο ακεηβφκελε, παξάηππε ή αδήισηε εξγαζία θαη ηελ 

απαζρφιεζε κεηαλαζηψλ ρσξίο ζχκβαζε εξγαζίαο έσο ηελ παξνρή νηθηαθήο εξγαζίαο 

θαη θξνληίδαο σο δεκφζηαο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ή σο ηδησηηθήο θνηλσληθήο 

ππεξεζίαο ηελ νπνία παξέρνπλ επηρεηξήζεηο, θνξείο, ελψζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνί, ή σο 

άκεζεο απαζρφιεζεο ηδησηψλ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΓΟΔ, ην 2010 ν ηνκέαο ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο απαζρνινχζε πεξηζζφηεξα απφ 52 εθαηνκκχξηα άηνκα παγθνζκίσο, ζηα 

νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη άιια 7,4 εθαηνκκχξηα νηθηαθνί βνεζνί ειηθίαο θάησ 

ησλ 15 εηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε ΓΟΔ, ην 2010 νη γπλαίθεο 

απνηεινχζαλ ην 83% ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ παγθνζκίσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε εξγαζία ηνπο ήηαλ αδήισηε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε 

ΓΟΔ, ππάξρνπλ πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα νηθηαθνί βνεζνί ζηελ ΔΔ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ην 88% ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ είλαη γπλαίθεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν 

ηνκέαο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε παξνπζία γπλαηθψλ· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηνπο 

ζηφρνπο πεξί ηζφηεηαο ησλ θχισλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο παξνρήο ππνδνκψλ πνπ βνεζνχλ πνιιέο νηθνγέλεηεο ζηελ ΔΔ λα 

επηηχρνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ αδήισηεο νηθηαθήο εξγαζίαο ζε 

παγθφζκην θαη ελσζηαθφ επίπεδν, είλαη πνιχ πηζαλφ ν αξηζκφο απηφο λα ππνηηκά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παξανηθνλνκία ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ 

επξσπατθνχ ΑΔΠ, πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη έιιεηκκα άλσ ησλ 

2 ηξηζεθαηνκκπξίσλ EUR· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαη σο νηθηαθέο βνεζνί θαη σο 

πξνζσπηθφ θξνληίδαο απνηεινχλ κηα αλαπηπζζφκελε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, ε νπνία 

αληηζηνηρεί θαηά κέζν φξν ζην 1% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθνί βνεζνί πθίζηαληαη ζνβαξέο δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά 

ην επίπεδν ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πξνζηαζίαο πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ίδηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα γεληθά πξφηππα κηαο ρψξαο, ηδίσο φηαλ ε νηθηαθή εξγαζία ξπζκίδεηαη 

κε εηδηθή λνκνζεζία θαη/ή ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο αληί λα θαιχπηεηαη απιψο απφ 
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ην γεληθφ εξγαηηθφ δίθαην· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο 

δηαθξίζεσλ αθνξνχλ ηελ πεξηνξηζκέλε θάιπςε ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε (ηδίσο φζνλ αθνξά ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, ηα επηδφκαηα 

αζζελείαο θαη αηπρεκάησλ, θαζψο θαη ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, ηε γνληθή άδεηα θαη άιιεο 

άδεηεο γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο), θαζψο θαη ηνλ ζπρλφ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ 

πξνζηαζία ζε πεξίπησζε απφιπζεο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθηαθή εξγαζία θαη ε παξνρή θξνληίδαο θέξνπλ σο επί ην 

πιείζηνλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: εξγαζηαθή αζηάζεηα, γεσγξαθηθή 

θηλεηηθφηεηα, επέιηθηεο ψξεο εξγαζίαο, επνρηθφηεηα, βάξδηεο, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, 

πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε, αδήισηε, σο επί ην πιείζηνλ, εξγαζία· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιά άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη 

αδήισηνη εξγαδφκελνη, αλήιηθνη, κεηαλάζηεο, εξγαδφκελνη ρσξίο ζχκβαζε ή θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εξγαδφκελνη ζε πεξηζηαζηαθή βάζε θαη εξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηα πξνζφληα δελ αλαγλσξίδνληαη· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ, σο νηθηαθφο 

βνεζφο λνείηαη φπνηνο πξνζθέξεη νηθηαθή εξγαζία ζην πιαίζην ζρέζεο απαζρφιεζεο, 

ζε έλα ή πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά θαη φρη φπνηνο πξνζθέξεη νηθηαθή εξγαζία κφλν 

πεξηζηαζηαθά ή ζπνξαδηθά θαη ζε κε επαγγεικαηηθή βάζε· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη σο παξνρή θξνληίδαο λνείηαη ε εξγαζία πνπ εθηειείηαη ζε 

δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα ή ζε ηδησηηθά λνηθνθπξηά γηα ηελ παξνρή πξνζσπηθήο 

θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο, αζζελείο ή άηνκα κε αλαπεξία θαη φηη ε παξνρή θξνληίδαο 

κπνξεί λα εθηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο θξνληηζηέο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

απαζρνινχληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο ή νηθνγέλεηεο ή σο 

απηναπαζρνινχκελνη θαη/ή λα εθηειείηαη απφ κε επαγγεικαηίεο θξνληηζηέο, νη νπνίνη 

είλαη ζπλήζσο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη, ηδίσο ηεο παξνρήο 

θξνληίδαο ζηελ ΔΔ, εξγάδνληαη θαη άλδξεο θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, ρξεηάδνληαη ην ίδην 

επίπεδν πξνζηαζίαο θαη ζηήξημεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη νηαδήπνηε δηάθξηζε ιφγσ 

θχινπ θαη λα δηαζθαιίδνληαη ίζεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 19 θαη 153 ηεο ΛΔΔ αληίζηνηρα· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ε θαηάζηαζε ησλ αλδξψλ πνπ 

απαζρνινχληαη σο νηθηαθνί βνεζνί θαη σο πξνζσπηθφ θξνληίδαο θαη φηη θαιφ ζα είλαη 

λα εθπνλεζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε έθζεζε ζρεηηθά κε ηα εηδηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δχν κείδνλεο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα 

νηθηαθνχο βνεζνχο, ζπγθεθξηκέλα ε γήξαλζε ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ θαη ε 

απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο αγνξέο εξγαζίαο· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο θαη νη άληξεο πνπ απαζρνινχληαη σο νηθηαθνί 

βνεζνί θαη σο πξνζσπηθφ θξνληίδαο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν απφ 

νηθνλνκηθή φζν θαη απφ θνηλσληθή άπνςε, θαζψο παξέρνπλ ζηα άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ θαιχηεξα ηελ 

επαγγεικαηηθή κε ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή θαη ζε πνιιά άηνκα ηε δπλαηφηεηα λα 
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εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ, ε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ζε εξγαζηαθή ειηθία θαη νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί έρνπλ 

ηζρπξφ αληίθηππν ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη φηη ην γεγνλφο απηφ ζα έρεη επίζεο 

αληίθηππν ζηα άηνκα πνπ αλαγθάδνληαη λα ζπλδπάζνπλ ηελ εξγαζία θαη ηηο επζχλεο 

θξνληίδαο ζε δχζθνιεο, ζπρλά, ζπλζήθεο· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα λα επέιζεη πξαγκαηηθή αιιαγή ζηηο δσέο ησλ νηθηαθψλ 

βνεζψλ πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί ε πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ ζηελ θνηλσλία θαη ηε 

λννηξνπία, κηα ζχλζεηε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ επίζεο θαη εμαξηψκελα άηνκα ηα νπνία δνπλ ζε 

πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε δεκφζησλ πφξσλ, απνκφλσζε ή απφ άιιεο 

ζπλζήθεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε επαγγεικαηίεο θξνληηζηέο ή ζε δεκφζηα 

ή ηδησηηθά ηδξχκαηα θξνληίδαο, θαη φηη ηα ελ ιφγσ εμαξηψκελα άηνκα ηα θξνληίδνπλ 

ζπλήζσο κφλν κε επαγγεικαηίεο θξνληηζηέο, νη νπνίνη πνιχ ζπρλά, αιιά φρη πάληα, 

είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη επαγγεικαηνπνίεζε ζεκαίλεη φηη παξέρνληαη ζε εξγαδνκέλνπο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα δηθαηψκαηα απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

ηζνδχλακα κε ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη βάζεη ζπκβάζεσλ 

απαζρφιεζεο πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

αμηνπξεπήο κηζζφο, ξπζκηζκέλν σξάξην εξγαζίαο, άδεηα κεη’ απνδνρψλ, πγεία θαη 

αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζχληαμε, άδεηα κεηξφηεηαο/παηξφηεηαο θαη αλαξξσηηθή 

άδεηα, απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο, θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ απφιπζε ή ηελ 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε πεξίπησζε θαθνκεηαρείξηζεο θαη 

πξφζβαζε ζε θαηάξηηζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηνκέαο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη 

ηεο παξνρήο θξνληίδαο κπνξεί λα επαγγεικαηνπνηεζεί κέζσ ζπλδπαζκνχ ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο (θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), ηεο θνηλσληθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

(νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ζηήξημε επηρεηξήζεσλ, ηακεία αιιειαζθάιηζεο θαη 

αζθάιηζε πγείαο, ζπκβνχιηα εξγαδνκέλσλ θ.ιπ.) θαη ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

(πιεξσκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηδηψηεο)· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ θαλνληθή αγνξά εξγαζίαο, νη νπνίεο 

νθείινληαη ζε δηνηθεηηθά θαη γισζζηθά εκπφδηα, ζε κηα καθξνρξφληα παξάδνζε 

αδήισηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο ζε νξηζκέλεο ρψξεο, θαη ζε 

δπζρέξεηεο φζνλ αθνξά ηνλ ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο, κεηαμχ 

άιισλ· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε ακθφηεξνπο ηνπο ηνκείο ε παξάλνκε απαζρφιεζε θαη ε 

εθκεηάιιεπζε είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα θαηλφκελα· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ παηδηθή εξγαζία, ηελ 

παξελφριεζε θαη ηηο εθηεηακέλεο παξαβηάζεηο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο, ηδίσο ζηα λνηθνθπξηά δηπισκαηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα θξάηε κέιε, θαζψο νη νηθηαθνί βνεζνί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνηθνθπξηψλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εηζέξρνληαη ζηελ ΔΔ κε δηαθνξεηηθή άδεηα εξγαζίαο 

απφ εθείλε άιισλ κεηαλαζηψλ πνπ απαζρνινχληαη σο νηθηαθνί βνεζνί, ελψ ηα 
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λνηθνθπξηά απηά επσθεινχληαη απφ ηελ αξρή ηεο εηεξνδηθίαο· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παξνρή θξνληίδαο είλαη θαη επίζεκε θαη άηππε θαη φηη ε 

πνιηηηθή πξέπεη λα δηνξζψζεη ηε δηηηή απηή πξνζέγγηζε· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε ην αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη νη 

κεηαλάζηξηεο πνπ εξγάδνληαη ρσξίο ραξηηά, νη νπνίεο δελ θαηαγγέιινπλ πεξηπηψζεηο 

θαθνπνίεζεο, άδηθεο απφιπζεο, κε θαηαβνιήο κηζζνχ, βίαο, δηαθξίζεσλ, 

θαθνκεηαρείξηζεο, θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, δνπιείαο ή εγθιεηζκνχ, ιφγσ άγλνηαο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, εκπνδίσλ φπσο νη γισζζηθνί θξαγκνί ή θφβνπ κήπσο 

ζπιιεθζνχλ, απειαζνχλ ή ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πθηζηάκελε νδεγία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία θαηά ηελ 

εξγαζία (νδεγία 89/391/ΔΟΚ) θαιχπηεη ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο πνπ απαζρνινχληαη επίζεκα, κε εμαίξεζε ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

απαζρνινχληαη απεπζείαο απφ ηδησηηθά λνηθνθπξηά· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ε παξνρή θξνληίδαο είλαη έλαο ηνκέαο 

πνπ δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο· ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε νη ελ ιφγσ ζέζεηο 

εξγαζίαο λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη, ράξε ζηελ εξγαζία πνπ επηηειείηαη 

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα απηφ, πνιιά άηνκα κπνξνχλ λα είλαη νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά ελεξγά εθηφο ζπηηηνχ· 

ΚΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ελφο εξγνδφηε θαη κηαο εξγαδφκελεο ζε 

νηθηαθφ πεξηβάιινλ έρεη ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, θαζψο ε εξγαδφκελε ζπρλά εξγάδεηαη 

θαη νξηζκέλεο θνξέο δεη ζηελ νηθία ηνπ εξγνδφηε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα 

γίλεηαη ζεβαζηφ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ παξελφριεζε θαη απφ ηνλ απμεκέλν 

θίλδπλν θαθνκεηαρείξηζεο· 

ΚΖ. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ηνκέα, ν νπνίνο παξέρεη επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο ζε κεγάιε κεξίδα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηδίσο ζε αλεηδίθεπηνπο· 

ΚΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη ζε νηθνγέλεηεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 4,9% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

10,7 εθαηνκκπξίσλ επξσπατθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ 

νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ππεξεζηψλ· 

Λ. ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο, φπσο είλαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ή ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκθηιίσζε 

κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο· 

ΛΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εξγαζία ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θξνληίδαο δηεπθνιχλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δσή ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ γνλέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, θαη ησλ παηδηψλ, θαη φηη 

αμίδνπλ, ζπλεπψο, κεγάιε θνηλσληθή αλαγλψξηζε· ιακβάλνληαο ππφςε, νκνίσο, φηη ην 

ηεξάζηην έξγν παξνρήο θξνληίδαο πνπ επσκίδνληαη εζεινληέο θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

δελ εθηηκάηαη φζν ζα έπξεπε· 

ΛΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα λνηθνθπξηά ηεο Δπξψπεο, ηδίσο νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά θαη 

νη δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηεο, επσθεινχληαη απφ ηε βνήζεηα πνπ παξέρνπλ νη 
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επαγγεικαηίεο πάξνρνη νηθηαθψλ ππεξεζηψλ· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη νηθηαθέο ππεξεζίεο, ε νηθνγελεηαθή απαζρφιεζε 

θαη ε θαη’ νίθνλ θξνληίδα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ ΔΔ· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ πνπ απαζρνινχληαη σο νηθηαθέο βνεζνί ηα ηειεπηαία ρξφληα· 

ΛΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηήξεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ 

λνκνζεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο είλαη ζέκα πνπ παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε· 

ΛΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επαξθήο ξχζκηζε ηνπ ηνκέα απηνχ ζα ζπλέβαιιε ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο· 

ΛΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ξπζκηζκέλε θαη δεισκέλε νηθηαθή εξγαζία θαη παξνρή 

θξνληίδαο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ επηηεινχλ, ηνπο 

εμαζθαιίδεη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη πξνζηαζία έλαληη ηεο θαθνκεηαρείξηζεο θαη ησλ 

δηαθξίζεσλ, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο, ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο απψιεηαο θχξνπο, ελψ ζπγρξφλσο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε 

θαιχηεξε εγγχεζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ· 

ΛΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παξνρή επαξθνχο πξνζηαζίαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ηνπο 

ειηθησκέλνπο, ηνπο αζζελείο, ηα εμαξηψκελα άηνκα θαη ηνπο αλειίθνπο απνηειεί 

ζεκειηψδε αξρή ηεο ΔΔ θαη φηη ε νηθηαθή εξγαζία θαη ε παξνρή θξνληίδαο απνηεινχλ 

βαζηθφ ηνκέα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ελ ιφγσ πξνζηαζίαο· 

ΛΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ ζεζπίζηεθαλ ιφγσ ηεο θξίζεο έρνπλ 

κεηψζεη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο θξνληίδαο, γεγνλφο πνπ 

αλάγθαζε πνιιά άηνκα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γπλαίθεο, λα κεηψζνπλ ην σξάξην 

εξγαζίαο ηνπο ή λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη γηα λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα εμαξηψκελσλ 

αηφκσλ, ειηθησκέλσλ, αζζελψλ ή παηδηψλ· 

Μ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ηα άηνκα απηά εθηεινχλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο δελ απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο νξηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ζεβαζκνχ 

ηεο ηδησηηθήο δσήο φζσλ δηαλπθηεξεχνπλ ζηνλ ρψξν απηφ· 

1. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα θπξψζνπλ επεηγφλησο ηε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ 

θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απζηεξή εθαξκνγή ηεο, ψζηε λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηα άξζξα ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο ηεο 

ΓΟΔ, θαζψο θαη ηεο χζηαζεο αξηζ. 201 ηεο ΓΟΔ ηνπ 2011, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπξεπή 

εξγαζία γηα ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο· ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

ΓΟΔ, νη θπβεξλήζεηο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ηε χκβαζε θαη ηε χζηαζε ζηα 

εζληθά λνκνζεηηθά ηνπο φξγαλα πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, θαη φηη, φζνλ αθνξά ηε χκβαζε, ζηφρνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο είλαη επίζεο ε πξνψζεζε ηεο θχξσζήο ηεο· 
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2. ζεσξεί φηη ε θχξσζε απφ φια ηα θξάηε κέιε ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ηζρπξφ πνιηηηθφ κήλπκα θαηά φισλ ησλ κνξθψλ θαθνκεηαρείξηζεο, παξελφριεζεο θαη 

βίαο πνπ δηαπξάηηνληαη ζε βάξνο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο ησλ γπλαηθψλ πνπ 

απαζρνινχληαη σο νηθηαθέο βνεζνί· 

3. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, θαηά ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθψλ λνκηθψλ πξάμεσλ ή εζληθήο λνκνζεζίαο αληίζηνηρα, λα εμαζθαιίδνπλ φηη 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θξνληίδαο, ζε πιαίζην ζεβαζκνχ ησλ εζληθψλ αξκνδηνηήησλ· 

4. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη γηα ηελ εθπφλεζε νδεγίαο ζρεηηθά κε 

ηελ άδεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο, φπσο έρεη δεηήζεη ην Κνηλνβνχιην, θαη 

επηδνθηκάδεη ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο γηα κηα πξσηνβνπιία γηα έλα «λέν μεθίλεκα 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο θαη ηα άηνκα πνπ παξέρνπλ θξνληίδα»· 

5. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ εηδηθφ λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα νξίδεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ζα θαζηζηά δπλαηή ηε 

λφκηκε θαη νξγαλσκέλε απαζρφιεζε ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θξνληίδαο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη αζθάιεηα δηθαίνπ ηφζν ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ 

ηνκέα φζν θαη ζηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο ηνπο· δεηεί ελ πξνθεηκέλσ λα ιεθζνχλ ππφςε 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη 

πνιινί εξγνδφηεο είλαη ηδηψηεο πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο λνκηθέο 

δηαηππψζεηο· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηε δεκηνπξγία εξγαηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο παξνρήο θξνληίδαο θαη ησλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, δεδνκέλσλ ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα 

έρεη ε εμέιημε απηή ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ θαη βηψζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηδίσο γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ δπζθνιεχνληαη λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

7. θαιεί ηα θξάηε κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο χκβαζεο ηεο ΓΟΔ αξηζ. 189, λα 

ζεζπίζνπλ απνηειεζκαηηθνχο θαη πξνζβάζηκνπο κεραληζκνχο ππνβνιήο θαηαγγειηψλ 

θαη κέζα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ· θαιεί, επίζεο, ηα θξάηε κέιε λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κέηξα επηζεψξεζεο ηεο εξγαζίαο, επηβνιήο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη θπξψζεσλ, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο· δεηεί, ηα ελ 

ιφγσ κέηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, 

λα θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξέρεηαη πξφζβαζε ζε 

λνηθνθπξηά, κε ηνλ δένληα ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο δσήο· δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα 

κειεηήζνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο, ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο 

κεραληζκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ 

θαθνκεηαρείξηζεο, φπσο νη επί ηφπνπ επηζεσξήζεηο ζηηο νηθίεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

βάζηκεο ππνςίεο γηα θαθνκεηαρείξηζε· 

8. αλαγλσξίδεη ηελ απξνζπκία νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ λα λνκνζεηήζνπλ γηα ηελ 

ηδησηηθή ζθαίξα· ζεσξεί, σζηφζν, φηη ε κε αλάιεςε δξάζεο ζα έρεη πςειφ θφζηνο 

ηφζν γηα ηελ θνηλσλία φζν θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγαδνκέλνπο· ηνλίδεη φηη ε 

αλακελφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πξνζσπηθφ θξνληίδαο, ηδίσο ζε νηθηαθφ 
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πεξηβάιινλ, θαζηζηά ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε πξνζηαζία 

απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ· θαιεί, ζπλεπψο, ηα θξάηε κέιε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο, λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ παξνρή επαξθνχο θαη θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο επηζεψξεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο χκβαζεο αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ, 

θαη ελδεδεηγκέλσλ πνηλψλ γηα ηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πεξί 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο· 

9. ππελζπκίδεη ζηα θξάηε κέιε ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ αδήισηεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη ζπρλά νη νηθηαθνί βνεζνί θαη 

ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο· επηζεκαίλεη φηη ε αδήισηε εξγαζία ζηεξεί απφ απηνχο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζπλζήθεο 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο· επηθξνηεί ηελ επξσπατθή πιαηθφξκα θαηά 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ηελ απνζάξξπλζε ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ε παξανηθνλνκία ζπληζηά απεηιή θαηά ηεο 

εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ πνιιψλ αδήισησλ θξνληηζηψλ, ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη κεηψλεη ηα θνξνινγηθά έζνδα ησλ θξαηηθψλ 

ηακείσλ· 

10. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα επελδχζνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο θαη θαιχηεξνπο ηξφπνπο 

πξφιεςεο, εληνπηζκνχ θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ αδήισηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο απφ εηαηξείεο κε ηε ρξήζε αδήισηεο θαη 

ςεπδνχο απηναπαζρφιεζεο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ αδήισηε ζηε δεισκέλε εξγαζία, κέζσ ηεο 

θαιχηεξεο πξνζηαζίαο θαη θαιχηεξσλ θαη πην απινπζηεπκέλσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ 

θαη επηζεψξεζεο ηεο εξγαζίαο· 

11. ζπκβνπιεχεη ηα θξάηε κέιε λα ζπλδπάζνπλ έλα ζαθέο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηε 

δεισκέλε απαζρφιεζε ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο κε ηελ 

παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηιέγνπλ ηε λφκηκε νδφ απαζρφιεζεο· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα 

ζέζνπλ ζε ηζρχ θνξνινγηθέο εληζρχζεηο γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ απαζρνινχλ νηθηαθνχο 

βνεζνχο θαη πξνζσπηθφ θξνληίδαο θαη απιά ζπζηήκαηα δήισζεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαξξχλνπλ θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ αδήισηε απαζρφιεζε, ζχκθσλα κε ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ζηε γλσκνδφηεζή 

ηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηελ νηθνγέλεηα κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία (SOC/508)· ζπληζηά ζηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηελ 

αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, κε βάζε ην παξάδεηγκα 

επηηπρεκέλσλ κνληέισλ πνπ έρνπλ ζεηηθφ θνηλσληθφ θαη εξγαζηαθφ αληίθηππν ζηνλ 

ηνκέα, φπσο ην ζχζηεκα «δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ» πνπ εηζήγαγε ην Βέιγην ή ε 

«επηηαγή γεληθήο ρξήζεο γηα ππεξεζίεο απαζρφιεζεο» (CESU) ζηε Γαιιία· επηθξνηεί 

ηνλ ζπλνιηθφ αληίθηππν απηήο ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο, ηδίσο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο· 

12. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα θαηνρπξψζνπλ θαη λα επηβάινπλ έλα 

θαηάιιειν επίπεδν πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπσο π.ρ. πξνζηαζία ηεο 

κεηξφηεηαο, θαη λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 
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κε ηελ εξγαζία θαη ησλ θηλδχλσλ πξφθιεζεο επαγγεικαηηθψλ βιαβψλ θαη αζζελεηψλ· 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ πξνηχπσλ γηα φζνπο ήδε εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα 

απηφ κέζσ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθνχ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ 

πνπ ζα επηθεληξψλνληαη ζηελ πξαθηηθή· θξνλεί φηη ε ελ ιφγσ θαηάξηηζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε θαη ηελ θίλεζε 

ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ εξγαζία θαη ησλ βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη 

ηε ρξήζε ππνβνεζεηηθήο ηερλνινγίαο· 

13. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη ηελ εμαίξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ νδεγία 

αξηζ. 89/391/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία· 

14. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπγθεληξψζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα 

δεκνζηεχζνπλ αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά ειηθία, θχιν θαη εζληθφηεηα ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε δηεμαγσγή εκπεξηζηαησκέλσλ ζπδεηήζεσλ θαη λα αλαδεηεζνχλ 

παξάιιεια νη βέιηηζηεο ιχζεηο γηα ηελ επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο, θαη δεηεί λα επηθνξηηζηνχλ νη EUROFOUND θαη OSHA κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

κεζφδσλ γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο, ηελ ππνβνιή θαηαγγειηψλ θαη ηελ ελεκέξσζε· 

15. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη ζην ζεκαηνιφγην ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο 

(EMCO) ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ θξνληίδαο· 

16. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θαζηεξψζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο, δηαχινπο ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο, θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πςειφηεξε δπλαηή πξφζβαζε 

φισλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο πιεξνθνξίεο· πξνηείλεη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηε 

δεκηνπξγία θέληξσλ πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηα θξάηε 

κέιε, ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηειεθσληθψλ γξακκψλ θαη 

ηζηνηφπσλ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ άιισλ κε ηε κνξθή 

εθζηξαηεηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο 

ζε θάζε θξάηνο κέινο, ζηελ εζληθή γιψζζα θαη ζε άιιεο ελδεδεηγκέλεο γιψζζεο· 

ηνλίδεη φηη νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, φπσο νξγαλψζεηο πνπ εξγάδνληαη 

ππέξ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο· επηζεκαίλεη φηη ηα εξγαιεία απηά πξέπεη επίζεο λα αλαπηπρζνχλ 

κε ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζρεηηθέο ζπκβνπιέο θαη 

θαζνδήγεζε γηα ηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη 

ησλ γξαθείσλ εχξεζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη φηη πξέπεη λα παξέρνληαη πξφηππεο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη εξγνδφηεο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο· 

17. ππελζπκίδεη ζηα θξάηε κέιε φηη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο πεξί 

δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 1961, είλαη θαζήθνλ ησλ δηπισκαηηθψλ αληηπξνζσπεηψλ λα 

ηεξνχλ ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο πνπ ηηο θηινμελεί, θαη ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα επηβάιινπλ 

απηνχο ηνπο λφκνπο απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε αηηκσξεζία ησλ 

λνηθνθπξηψλ ησλ δηπισκαηψλ ζε πεξηπηψζεηο θαθνκεηαρείξηζεο νηθηαθψλ βνεζψλ· 

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη 

θαιχηεξα φζνη εξγάδνληαη γηα ην δηπισκαηηθφ ζψκα ή ζε απηφ θαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο 

νηθηαθνχο βνεζνχο λα αιιάδνπλ εξγαζία· 
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18. ζπληζηά ηελ θαηάξηηζε ελφο ππνδείγκαηνο ζχκβαζεο θνηλήο απνδνρήο γηα ηελ νηθηαθή 

εξγαζία θαη ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε θάζε θξάηνο κέινο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη 

πξντφλ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, εξγνδνηψλ θαη γπλαηθψλ 

εξγαδνκέλσλ· 

19. επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εξγνδφηεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη 

λα ηνπο παξέρεηαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο σο πξνο ηελ 

πξφζιεςε, ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο, 

θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη παξνρήο βνήζεηαο πνπ είλαη ζηε δηάζεζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαη ηνλίδεη φηη νη εξγνδφηεο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ νκάδα 

απηή σο εξγαδνκέλνπο κε δηθαηψκαηα· 

20. ζπληζηά ηνλ ζρεδηαζκφ εθζηξαηεηψλ απφ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ πξνβνιή, ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, ησλ 

νηθνγελεηψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλήο γλψκεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα απνθηά 

θχξνο ην επάγγεικα θαη ζα αλαγλσξίδεηαη ην ζεκαληηθφ έξγν θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ 

νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο· 

21. δεηεί ηελ θαιή εθπξνζψπεζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν, θαη ηδίσο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ψζηε λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο 

ηνκεαθέο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο πξαθηηθέο, κε ζηφρν 

ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε θαη επηβνιή αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνπο 

θιάδνπο απηνχο· δεηεί επίζεο ηελ θαιή εθπξνζψπεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε νηθηαθνχο βνεζνχο θαη 

πξνζσπηθφ θξνληίδαο ή εξγάδνληαη ππέξ απηψλ, θαη άιισλ ζρεηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη θνξείο απηνί είλαη πιήξσο 

ελήκεξνη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ πνπ απαζρνινχληαη σο νηθηαθέο βνεζνί θαη πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο· 

22. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαη σο νηθηαθέο 

βνεζνί θαη πξνζσπηθφ θξνληίδαο εμαθνινπζνχλ λα ππνεθπξνζσπνχληαη ζηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα 

ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ελ ιφγσ εξγαδνκέλσλ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο· 

23. δεηεί απφ ηηο εζληθέο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ παξνρή θξαηηθψλ εληζρχζεσλ λα 

ζηεξίμνπλ ηε ζχζηαζε ζπλεηαηξηζκψλ, απηνδηαρεηξηδφκελσλ ελψζεσλ θαη πιαηθνξκψλ 

γηα ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο, θαζψο νη νξγαλψζεηο απηέο 

βνεζνχλ ζηε ζπιινγηθή ππεξάζπηζε ηεο νκάδαο απηήο· 

24. δεηεί λα αλαιεθζεί απνθαζηζηηθή δξάζε θαηά επηρεηξήζεσλ, ζε νηνλδήπνηε ηνκέα, ησλ 

νπνίσλ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε παξάλνκα 

απαζρνινπκέλσλ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ εμνζηξαθηζκφ ησλ λφκηκσλ επηρεηξήζεσλ· 

25. θαιεί ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο νηθηαθέο ππεξεζίεο, ηελ 

νηθνγελεηαθή απαζρφιεζε θαη ηελ θαη’ νίθνλ θξνληίδα σο πνιχηηκν ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί θαιχηεξα εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ κε ζθνπφ λα 

δεκηνπξγεζεί θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη λα δνζεί ζηηο 

νηθνγέλεηεο ε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο εξγνδνηψλ· 
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26. πξνηείλεη ηε ζέζπηζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο 

πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο (αζηπλνκηθνί θαη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθφηεξε 

βνήζεηα ζηα ζχκαηα απηψλ ησλ δηαθξίζεσλ· 

27. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα πξνσζεζεί ε επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο ζηνλ ηνκέα 

απηφ, ψζηε λα ηνπο παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, 

θαζψο θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη κε ειηθησκέλνπο 

θαη παηδηά, κε ζθνπφ λα πξναρζεί ε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

νδεγνχλ ζε πνηνηηθή απαζρφιεζε θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο επίζεκσλ ζπκβάζεσλ, ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

θαηάξηηζε θαη ηεο κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο· αλαγλσξίδεη φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί ε επηθχξσζε θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ 

πξνζφλησλ θαη ηεο πείξαο πνπ απνθηψληαη, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο· ζεσξεί φηη ε ζέζπηζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθνχ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ έρνπλ ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ· 

28. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ νηθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε κείσζε ηεο 

επηβάξπλζεο πνπ επσκίδνληαη νη δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηεο θαη νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά· 

29. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζηήκαηα γηα 

ηελ επαγγεικαηνπνίεζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ (θαηά πεξίπησζε) ηνπ αιθαβεηηζκνχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο· 

30. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ έιιεηςε επηζεσξήζεσλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ επνπηεία ησλ πξνζιήςεσλ γπλαηθψλ σο νηθηαθψλ βνεζψλ θαη 

πξνζσπηθνχ θξνληίδαο πνπ δηαρεηξίδνληαη εηαηξείεο ή γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο θαη 

επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ δεκφζησλ επηζεσξεηψλ θαη ησλ 

επηζεσξήζεσλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο· 

31. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ απνθαζηζηηθή δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο, νη νπνίνη απνθέξνπλ πςειή πξνζηηζέκελε αμία 

ζηελ νηθνλνκία, αλαγλσξίδνληαο φηη ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζηνλ ηνκέα απηφ απνηειεί 

θαλνληθφ επάγγεικα θαη δηαζθαιίδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία 

ησλ νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο κέζσ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ή 

ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο, ηηο ψξεο εξγαζίαο, ηελ 

πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ηελ άδεηα, ηελ άδεηα κεηξφηεηαο, ηα 

ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ, ιακβάλνληαο, 

παξάιιεια, ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα· 

32. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα δηεμαγσγή δηαξζξσκέλνπ ηνκεαθνχ 

δηαιφγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο1· 

                                                 
1
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0328+0+DOC+XML+V0//EL 
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33. ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα λα 

εληζρπζνχλ νη ελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο· 

34. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα επίζεκε αλαγλψξηζε ησλ εζσηεξηθψλ άκηζζσλ βνεζψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή πκθσλία ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε λέσλ σο 

εζσηεξηθψλ ακίζζσλ βνεζψλ, θαζψο θαη γηα αχμεζε ησλ επηζεσξήζεσλ ψζηε λα κελ 

απνηεινχλ νη εζσηεξηθνί άκηζζνη βνεζνί έλα άηππν θαη θηελφ ππνθαηάζηαην ησλ 

νηθηαθψλ βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο· 

35. πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή λα αλαινγηζηεί ηελ αλάγθε θαη ηε ρξεζηκφηεηα κηαο λνκηθήο 

πξάμεο, ε νπνία ζα ελζσκαηψλεη ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε αξηζ. 

189 ηεο ΓΟΔ θαη ζα θαιχπηεη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο θαη φζνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θξνληίδαο έλαληη ακνηβήο ζε πξνζσξηλή, πεξηζηαζηαθή ή ζπνξαδηθή βάζε, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο ηδηαηηέξσο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο· 

36. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην 

πξνζσπηθφ θξνληίδαο ζηελ Δπξψπε αληηκεησπίδνληαη σο άλζξσπνη θαη φηη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνπλ κε ηζνξξνπία ηελ επαγγεικαηηθή κε ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, 

θαζψο θαη φηη θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία γηα ηνλ ρξφλν εξγαζίαο (2003/88/ΔΚ), 

πξνθεηκέλνπ νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ επαξθείο πεξηφδνπο αλάπαπζεο θαη λα κελ 

αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη πάξα πνιιέο ψξεο· 

37. επαλαιακβάλεη ην αίηεκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα επαξθή θαη θαηάιιειε 

ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη άηππα σο πξνζσπηθφ θξνληίδαο· 

38. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ επξσπατθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο βνήζεηαο, ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη νη κεηαλάζηξηεο θαη λα κελ θαηαιήγνπλ λα εξγάδνληαη ππφ ζπλζήθεο 

παξαλνκίαο· 

39. ππελζπκίδεη ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα επαιεζεχεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ζρεηηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 

δηαθηλνχκελσλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ φισλ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

ηελ νπνία ελέθξηλε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ην ςήθηζκά ηεο αξηζ. 

45/158 ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 1990· 

40. ππνγξακκίδεη φηη, πέξαλ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ 

πξνζηαζίαο ζηνπο νηθηαθνχο βνεζνχο θαη ζην πξνζσπηθφ θξνληίδαο, είλαη επίζεο 

ζεκαληηθφ λα κελ επηβξαδπλζεί θαη λα κελ θαηαζηεί πεξίπινθε ε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο ησλ ελ ιφγσ εξγαδνκέλσλ, θαζψο ην γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη απνζαξξπληηθά γηα νξηζκέλνπο εξγνδφηεο· ελζαξξχλεη, ζην πιαίζην απηφ, 

ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ επίζεκα ζπζηήκαηα απαζρφιεζεο γηα ην νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ, φπσο ην ζχζηεκα ησλ δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν πξνζθέξεη 

ζηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απηψλ κε απιφ θαη γξήγνξν ηξφπν· 

41. δεηεί απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ λα ηξνπνπνηήζνπλ φιεο ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ πνπ 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε χκβαζε αξηζ. 189 ηεο ΓΟΔ· 
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42. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ζεσξήζεηο δηαβαηεξίνπ ησλ νηθηαθψλ 

βνεζψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θξνληίδαο επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα αιιάμνπλ 

εξγνδφηε, εθφζνλ ππνζηνχλ θαθνκεηαρείξηζε, παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή 

εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ ππνδεέζηεξεο πνηφηεηαο ή ζε ζπλζήθεο πνπ ζεσξνχληαη 

θαηψηεξεο ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ εζληθή ή επξσπατθή εξγαηηθή 

λνκνζεζία· 

43. θαιεί ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία πξνβιέπεηαη εζληθφο θαηψηαηνο κηζζφο λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη φινη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ θξνληίδαο ιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ απηφ· 

44. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νηθηαθνί βνεζνί θαη ην πξνζσπηθφ 

θξνληίδαο ιακβάλνπλ ζπληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
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