
 

 

 
 
Ως μέρος της «ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση» αντιμετωπίζει η 
ΕΕ την ανάπτυξη των υπηρεσιών και των δομών φροντίδας βρεφών και νηπίων 
στα κράτη – μέλη της. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αυξηθεί το ποσοστό της 
απασχόλησης των γυναικών, και κυρίως των νέων μητέρων, η ΕΕ έχει ήδη από 
το 2002 θέσει τους λεγόμενους «στόχους της Βαρκελώνης». Το στόχο, δηλαδή, 
για υπηρεσίες και υποδομές που να καλύπτουν το 33% των βρεφών μέχρι 3 
ετών και το 90% των παιδιών από 3 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Μάλιστα, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων του Ευρωκοινοβουλίου πρόσφατα προχώρησε σε μια αξιολόγηση 
της κατάστασης σε σχέση με τους «στόχους της Βαρκελώνης», με τη 
διοργάνωση σχετικού «εργαστηρίου» και την ανάρτηση εκτενών υλικών στην 
ιστοσελίδα της. Από τον απολογισμό αυτόν, μπορούν να εξαχθούν ορισμένα 
συμπεράσματα για την ουσία των στόχων της ΕΕ, για τις συνέπειες που έχουν 
στις εργαζόμενες και άνεργες μητέρες, αλλά και για τον αντίκτυπο  στην 
ποιότητα της ίδιας της προσχολικής αγωγής που λαμβάνουν βρέφη και νήπια. 
 
Η ΕΕ εκτιμά πως στο στόχο του 33% στις ηλικίες έως 3 ετών έχουν πετύχει 10 
κράτη-μέλη (Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, 
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, και Ηνωμένο Βασίλειο). Άλλα 10 κράτη (Βέλγιο, 
Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία, Σουηδία, και 
Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν εκπληρώσει το στόχο του 90% όσον αφορά τα παιδιά 
από 3 ετών έως την ηλικία στην οποία ξεκινά η υποχρεωτική σχολική 
εκπαίδευση. Όπως διαπιστώνει, κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι δείκτες της 
απασχόλησης αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της αύξησης της γυναικείας 
απασχόλησης. Έτσι, ο απολογισμός αναφέρει ρητά ότι η αύξηση της 
απασχόλησης «αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για να τεθούν οι στόχοι της 
Βαρκελώνης ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση». 
 
«Παιδικά πάρκινγκ» 
 
Είναι σαφές ότι οι στόχοι αυτοί δεν αφορούν στη δημιουργία ενός δικτύου 
δημόσιων, δωρεά, ποιοτικών υπηρεσιών και υποδομών προσχολικής αγωγής με 
το κατάλληλο πρόγραμμα για όλα τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Εστιάζουν 
κυρίως στην προσαρμογή της λειτουργίας των «υπηρεσιών παιδικής μέριμνας» 
στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων γονιών και ιδιαίτερα των 
μητέρων. Για παράδειγμα, στις περισσότερες από τις χώρες που εμφανίζονται 
να έχουν πετύχει τους «στόχους της Βαρκελώνης», οι παιδικοί σταθμοί 
παραμένουν ανοιχτοί από νωρίς το πρωί έως το βράδυ για να καλύπτουν τα 
ποικίλα ωράρια των μητέρων και να εκπληρώνουν αυτό που σύμφωνα με την 
ΕΕ είναι στόχος τους: Να δίνουν την δυνατότητα στις εργαζόμενες μητέρες να 
«παρκάρουν» το παιδί τους για όσες ώρες δουλεύουν ώστε να είναι διαθέσιμες 
όποτε και για όσο διάστημα τις χρειάζεται ο εργοδότης. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά μερικής 
απασχόλησης στις γυναίκες, όπως είναι η Ολλανδία και η Βρετανία, η χρήση των 
υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και νηπίων γίνεται με αντίστοιχα μειωμένο 
ωράριο. Μάλιστα, στην Ολλανδία προκειμένου να περιοριστεί η «μη ορθή» 
χρήση των υπηρεσιών, δηλαδή η παραμονή του παιδιού στον παιδικό σταθμό 



 

 

για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που απαιτεί το -συνήθως μειωμένο- ωράριο 
εργασίας της μητέρας, ακολουθείται η έξης μέθοδος: Αποφασίστηκε η εισαγωγή 
μιας αναλογίας ανάμεσα στον αριθμό των ωρών εργασίας της μητέρας και στις 
ώρες χρήσης υπηρεσιών προσχολικής αγωγής. Για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 3 
ετών η αναλόγια αυτή ορίστηκε στο 140%. Έτσι, για 20 ώρες εργασίας της 
μητέρας αναλογούν 28 ώρες παραμονής του παιδιού της στον παιδικό σταθμό. 
Δηλαδή, οι ώρες που περνά ένα παιδί στο σταθμό δεν προσδιορίζονται από 
κάποιο παιδαγωγικό πρόγραμμα αλλά από την ανάγκη της μητέρας να εργαστεί. 

 
 


