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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Φροντίδα τον Σεπτέμβριο 

του 2022. Οι συνοδευτικές συστάσεις του Συμβουλίου για την Προσχολική Εκπαίδευση και 

Φροντίδα (ΠΕΦ) και τη Μακροχρόνια Φροντίδα (ΜΦ) έχουν ήδη υιοθετηθεί από 27 κράτη μέλη.  

Υιοθετώντας αυτές τις συστάσεις στις 8 Δεκεμβρίου του 2022, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 

δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις αρχές των δύο συστάσεων του Συμβουλίου σε εθνικό επίπεδο. Η 

ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για υψηλής ποιότητας, προσιτές και προσβάσιμες κοινωνικές 

υπηρεσίες και οι σχετικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως και ταχύτατα από 

τα κράτη μέλη. 

 

Γιατί αυτή η Στρατηγική για τη Φροντίδα; 

• Η πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ αναφέρει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού στον 

τομέα της παροχής υπηρεσιών φροντίδας, ενώ το χάσμα μεταξύ εργατικού δυναμικού και 

ζήτησης συνεχώς μεγαλώνει. 

• Ο αριθμός ατόμων που θα έχουν ανάγκη από ΜΦ θα αυξηθεί κατά 23% μέχρι το 2050. 

• Ο τομέας αυτός έχει μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας: το 2050 θα 

χρειαζόμαστε πάνω από 1,6 εκατομμύρια μόνιμους φροντιστές για να διατηρήσουμε την 

κάλυψη των αναγκών στα σημερινά επίπεδα. 

• Παρά την αυξανόμενη ζήτηση, οι χαμηλοί μισθοί και οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας στον 

τομέα κάνουν την προσέλκυση και συγκράτηση ειδικευμένων εργαζομένων δύσκολη. 

• Πάνω από το 1/3 των εργαζομένων του τομέα είναι από 50 έως 64 ετών. 

• Εφόσον το 90% των επαγγελματιών φροντιστών είναι γυναίκες, οι χαμηλές απολαβές σε 

αυτόν τον τομέα συνεισφέρουν κατά πολύ στη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 

στην Ευρώπη. 

• Λόγω της έλλειψης προσιτών και προσβάσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, πολλοί συγγενείς, 

φίλοι και γείτονες –η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες– αναλαμβάνουν άτυπα τον 

ρόλο του φροντιστή. 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Φροντίδα: Τα κράτη 
μέλη πρέπει να δράσουν τώρα! 

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργοδοτών του 
Κοινωνικού Τομέα και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων 

Δημοσίων Υπηρεσιών 
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Οι Εργοδότες του Κοινωνικού Τομέα και η ΕΟΣΔΥ υποστηρίζουν τις αρχές που περιλαμβάνονται στην 

Στρατηγική για τη Φροντίδα της ΕΕ και το αίτημα για μια επαρκή, βιώσιμη δημόσια χρηματοδότηση 

για τις κοινωνικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό. 

Εναρμονισμένοι με τις συστάσεις του Συμβουλίου, οι Εργοδότες του Κοινωνικού Τομέα και η ΕΟΣΔΥ 

καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενεργήσουν τώρα, προκειμένου: 

• Να παράσχουν επαρκή και βιώσιμη χρηματοδότηση για τις ανάγκες της ΜΦ, ΠΕΦ και άλλων 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

• Σε συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους, να δημιουργήσουν συντονιστικούς μηχανισμούς 

για τη ΜΦ, ΠΕΦ και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που θα σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και 

παρακολουθούν ενέργειες σχετικές με πολιτικές και επενδύσεις. Αυτές οι ενέργειες, καθώς 

και η δημόσια χρηματοδότηση, πρέπει να βελτιώνουν την ποιότητα και προσβασιμότητα των 

υπηρεσιών φροντίδας καθώς και τις συνθήκες εργασίας σε αυτόν τον τομέα. 

• Μέσω της καθολικής πρόσβασης σε προσιτές κοινωνικές υπηρεσίες, πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι η άτυπη φροντίδα γίνεται πάντα από επιλογή και όχι από ανάγκη. Τα κράτη 

μέλη πρέπει επίσης να προωθήσουν ενδιάμεσες λύσεις και υποστήριξη με στόχο να 

διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

• Να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις προσωπικού διασφαλίζοντας ποιοτικές θέσεις και καλές 

συνθήκες εργασίας για επαγγελματίες φροντιστές μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Εκτός από την επαρκή χρηματοδότηση, ο κοινωνικός διάλογος είναι κρίσιμος για τη 

διασφάλιση συλλογικών συμβάσεων που θα παρέχουν αξιοπρεπείς μισθούς, καλές συνθήκες 

εργασίας και υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Η πολυαναμενόμενη, άμεση ίδρυση 

μιας Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για τον Τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κλίμακα ΕΕ, σύμφωνα με τα αιτήματα της ΕΟΣΔΥ και των Εργοδοτών 

του Κοινωνικού Τομέα, θα βοηθήσει.  

• Να συνεργαστούν με κοινωνικούς εταίρους για να βελτιώσουν την ελκυστικότητα του τομέα. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί παρέχοντας καλύτερη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

ανοίγοντας προοπτικές σταδιοδρομίας και επανεκτιμώντας το επαγγελματικό κύρος των 

φροντιστών, νομιμοποιώντας και προστατεύοντας τους παράνομους μετανάστες που 

απασχολούνται ως φροντιστές, από τους οποίους πολλοί εργάζονται κατ' οίκον, και 

καταπολεμώντας τον επαγγελματικό διαχωρισμό με βάση το φύλο. 

• Να συμπεριλάβουν κοινωνικούς εταίρους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ψηφιακών 

λύσεων στον τομέα έτσι ώστε να προσφέρουν πραγματικά προνόμια σε εργαζόμενους και 

παραλήπτες, χωρίς να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση με κανένα απολύτως 

τρόπο. 
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Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών του Κοινωνικού Τομέα (εν συντομία: οι Εργοδότες του 

Κοινωνικού Τομέα) εκπροσωπεί τους εργοδότες των κοινωνικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκή 

κλίμακα. Είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός οργανισμός Ευρωπαίων εργοδοτών των κοινωνικών 

υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Τα 30 μέλη του σε 19 χώρες δραστηριοποιούνται στη φροντίδα 

και τις υπηρεσίες υποστήριξης των ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, παιδιών και άλλων 

αποκλεισμένων ατόμων ή ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Οι Εργοδότες του 

Κοινωνικού Τομέα συνεισφέρουν στην παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης και ποιοτικών θέσεων 

εργασίας ενισχύοντας τη θέση των εργοδοτών των κοινωνικών υπηρεσιών σε κλίμακα ΕΕ και εθνική 

κλίμακα, εδραιώνοντας κοινές θέσεις μεταξύ των μελών, προβαίνοντας σε ευρωπαϊκό κοινωνικό 

διάλογο και πραγματοποιώντας διαπραγματεύσεις με τα Ευρωπαϊκά Συνδικαλιστικά Σωματεία. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (ΕΟΣΔΥ) συγκεντρώνει συνδικάτα 

από όλη την Ευρώπη και εκπροσωπεί πάνω από 8 εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους. Είναι ο 

οργανισμός που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συνδικάτα του τομέα κοινωνικών υπηρεσιών. Η ΕΟΣΔΥ 

εργάζεται σκληρά για να παράσχει καλύτερες συνθήκες εργασίας, να βελτιώσει την υγεία και την 

ασφάλεια και να προσφέρει μεγαλύτερα δικαιώματα στα μέλη της. Μέσω του διαλόγου με τους 

εργοδότες σε ευρωπαϊκή κλίματα, διαπραγματευόμαστε συμφωνίες βέλτιστων πρακτικών που 

κάνουν καλύτερες τις ζωές των δημοσίων υπαλλήλων και εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες για 

τους πολίτες. 

 


