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Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 142 A ,́ 2014, 41-69

Πηνελόπη Τοπάλη*

η συΜβΑση τώΝ ΟΙκΙΑκώΝ ΕΡγΑΖΟΜΕΝώΝ 
κΑΙ η σηΜΑσΙΑ τησ γΙΑ τΑ κΡΑτη-ΜΕλη 

τησ ΕυΡώΠΑΪκησ ΕΝώσησ

ΠΕΡΙληΨη

Το 2011 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ψηφίζει τη Σύμβαση των Οικια-
κών Εργαζομένων σε μια προσπάθεια επαγγελματοποίησης του κλάδου. 
Το θεσμικό πλαίσιο της οικιακής εργασίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις που αφορούν στον ορι-
σμό της, τα εργασιακά ωράρια, τις συμβάσεις, τις αμοιβές και τις συνθήκες 
διαβίωσης και εργασίας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι παραπάνω 
παράμετροι, αποτυπώνεται η απόσταση που πρέπει να διανύσουν τα μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εναρμονιστούν με τη Σύμβαση των οικι-
ακών εργαζομένων και αναδεικνύεται η πιθανή σύγκλιση των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα γυναικών, μετανάστευσης, εργασίας 
και οικιακού χώρου. 

λέξεις κλειδιά: οικιακή εργασία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, συμ-
βάσεις, αμοιβές, ωράρια εργασίας, συνθήκες εργασίας. 

στις 16 Ιουλίου 2011 κατά την 100η σύνοδο της διεθνούς διάσκε-
ψης Εργασίας, η διεθνής Οργάνωση Εργασίας (δΟΕ) ψηφίζει τη 
σύμβαση των Οικιακών Εργαζομένων (αριθ. 189) και υιοθετεί τη 
σύσταση (R201) που την συνοδεύει. Πρόκειται για την πρώτη προ-
σπάθεια δημιουργίας ενός διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την 
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προστασία των οικιακών εργαζομένων, κυρίως, γυναικών μετανα-
στριών. η πλειονότητα των παραπάνω γυναικών δεν έχουν αναγνω-
ρισμένο όριο εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου, περισσότερες από 
το ένα πέμπτο δεν καλύπτονται από ρυθμίσεις κατώτατου μισθού 
και περισσότερες από το ένα τρίτο δεν δικαιούνται άδεια μητρό-
τητας (ILO, 2013: v). η περιθωριοποίηση και η εκμετάλλευση που 
αντιμετωπίζουν τα 50-100 εκατ. οικιακών εργαζομένων, καθώς και 
τα πολύχρονα αιτήματα των σωματείων τους για σεβασμό των θε-
μελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων θα αποτελέσουν βασικά κίνη-
τρα για τη σύνταξη της εν λόγω σύμβασης. στην ίδια κατεύθυνση 
συμβάλλει η εξαίρεση της οικιακής εργασίας από διεθνείς συμβά-
σεις1 και οι «χαλαρές» ρυθμίσεις της σε εθνικό επίπεδο (εργατική 
νομοθεσία ή εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας). η σύμβαση 
αριθ. 189 αποτελεί μία διορθωτική κίνηση προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των οικιακών εργαζομένων και, 
ταυτοχρόνως, της κατάργησης διακρίσεων που αφορούν «φυλετι-
κές», εθνικές και μειονοτικές ομάδες, αφού οι ιεραρχίες που δια-
μορφώνονται στην οικιακή εργασία διαμορφώνονται πρωτίστως με 
εθνοτικούς όρους.2 

Πόσο μεγάλη, όμως, είναι η συμβολή της σύμβασης αριθ. 189 για 
τον ευρωπαϊκό χώρο; Πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να διανύσουν 
μια κοινή απόσταση για να προσεγγίσουν τις ρυθμίσεις της ή έχουν 
ήδη διασφαλίσει με έναν κοινό τρόπο την προστασία των οικιακών 
εργαζομένων τους; στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δέκα χώρες που συ-
γκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό των περίπου 2.4 εκατ. οικιακών 
εργαζομένων είναι κατά σειρά: η Ισπανία, η γαλλία, η Ιταλία, η γερ-
μανία, η Πορτογαλία, το ηνωμένο βασίλειο, η Ελλάδα, το βέλγιο, η 
Πολωνία και η κύπρος (OHCHR, χ.χ.: 8). Ο ευρωπαϊκός νότος συγκε-

1. στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οικιακές εργαζόμενες συχνά εξαιρούνται από τις 
υπάρχουσες διεθνείς συμβάσεις. στο βέλγιο εξαιρούνται από τη σύμβαση για Ετήσιες 
Άδειες με Αποδοχές Νο. 132 του 1970, στις κάτω Χώρες από τη σύμβαση για τη Μερική 
Απασχόληση Νο. 175 του 1994, στο λουξεμβούργο (όσες απασχολούνται λιγότερο από 
δεκαπέντε ώρες/εβδομάδα) από τη σύμβαση για τα Οφέλη Ιατρικής Περίθαλψης και 
Ασθενείας Νο. 130 του 1969, στη γαλλία από τη σύμβαση για τον καθορισμό κατώτα-
των Μισθών και ημερομισθίων Νο. 131 του 1970, και στην Ισπανία από τη σύμβαση για 
την Προστασία των Απαιτήσεων των Εργαζομένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας 
του Εργοδότη Νο. 173 του 1992 (ILO, 2010: 22). 

2. το εθνοτικά προσδιορισμένο περιεχόμενο των σχέσεων εξουσίας που διαμορ-
φώνονται στην οικιακή εργασία επισημαίνει πλήθος ερευνών, βλ. Cock (1980), Rollins 
(1985), Glenn (1986), Chin (1998), και Lazaridis (2000).
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ντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών μεταναστριών στον το-
μέα της φροντίδας (Galloti και Mertens, 2013: 11, 13). η συγκέντρωση 
αυτή συναρτάται άμεσα με το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης του κρά-
τους πρόνοιας, τα εφαρμοζόμενα μοντέλα εξίσωσης (ή ανισότητας) 
των δύο φύλων και τους μεγάλους αριθμούς μεταναστριών χωρίς 
νόμιμα έγγραφα που διαμένουν στα συγκεκριμένα κράτη (Anderson 
και Phizacklea, 1997· Anthias και Lazaridis, 2000· Lazaridis, 2000). στον 
ευρωπαϊκό βορρά από την άλλη, και ειδικά σε σκανδιναβικές χώρες, 
η οικιακή εργασία αναπτύσσεται πολύ πρόσφατα, θεμελιωμένη και 
πολιτισμικά νομιμοποιημένη μέσα από το μοντέλο της απασχόλη-
σης (νεαρών) άμισθων εσωτερικών βοηθών (au-pairs) που αναλαμ-
βάνουν τη φροντίδα συνήθως παιδιών και αποζημιώνονται με ένα 
μικρό χρηματικό βοήθημα, διαμονή και σίτιση και, κυρίως, με τις 
διαπολιτισμικές εμπειρίες που αποκτούν στη χώρα εγκατάστασής 
τους. Οι ομάδες μεταναστριών που κατά κανόνα προτιμώνται από 
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. προέρχονται από τις μετά το 2004 εντασ-
σόμενες στην Ε.Ε. χώρες (λετονία, Εσθονία, λιθουανία, Πολωνία, 
τσεχική δημοκρατία, σλοβακία, σλοβενία, Ουγγαρία) και, λιγότε-
ρο, από τις μετά το 2008 εντασσόμενες στην Ε.Ε. χώρες (βουλγαρία, 
Ρουμανία) (Van Hooren, 2008). λιγότερο καλοδεχούμενες είναι οι-
κιακές εργαζόμενες από τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες 
δυσκολίες στην έκδοση αδειών εργασίας και αδειών παραμονής στις 
χώρες της Ε.Ε.3 συνέπεια των παραπάνω πολιτικών είναι ένα μεγάλο 
μέρος των οικιακών εργαζομένων στην Ε.Ε. να παραμένει αδήλωτο 
και μη καταγεγραμμένο, ειδικά όταν αφορά γυναίκες μετανάστριες 
που διαμένουν σε μια χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα. κάποια κράτη 
καταβάλλουν προσπάθειες να αυξήσουν τα ποσοστά καταγραφής 
οικιακών εργαζομένων, προωθώντας φοροαπαλλαγές για τους ερ-
γοδότες αλλά και απλοποιώντας τις υπάρχουσες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες με το σύστημα των κουπονιών-επιταγών (vouchers) και 
με απευθείας ή διαμεσολαβημένες πληρωμές σε γραφεία απασχόλη-
σης (γαλλία, Φινλανδία, σουηδία, βέλγιο, Ελλάδα). Παρά τις προ-
σπάθειες αυτές, ωστόσο, η οικιακή εργασία παραμένει μια αδήλωτη, 

3. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι μετανάστριες από τρίτες χώρες στα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χαμηλό δείκτη ένταξης και υψηλά ποσοστά ανεργίας 
(Galloti και Mertens, 2013: 8· Morano-Foadi και Malena, 2012) ενώ au-pairs από τρίτες χώ-
ρες που απασχολούνται νομίμως σε γερμανία, κάτω Χώρες και δανία δεν απολαμβά-
νουν τα εργασιακά δικαιώματα άλλων εργαζομένων και είναι συχνά εκτεθειμένες σε 
πολλαπλές μορφές εκμετάλλευσης και κακοποίησης (European Parliament, 2011).
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άτυπη απασχόληση, χαμηλού κύρους και τελούμενη υπό εξαιρετικά 
δυσχερείς συνθήκες.4 

τη σύμβαση των Οικιακών Εργαζομένων ψήφισε η πλειονότητα 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τη Με-
γάλη βρετανία και την τσεχική δημοκρατία. ώστόσο, η συμβολή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις διασκέψεις της δΟΕ που προ-
ηγήθηκαν της σύμβασης δεν ήταν ιδιαιτέρως δυναμική (Varia and 
Becker, 2012), καταδεικνύοντας πιθανόν την απροθυμία των ευρω-
παϊκών κρατών να προσυπογράψουν μια κοινή, δυναμική αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την οικιακή εργασία και, 
συνακόλουθα, με τη μετανάστευση. δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι οι 
τρεις πρώτες χώρες που εν τέλει κύρωσαν τη σύμβαση αριθ.189 δεν 
ήταν ευρωπαϊκές (Ουρουγουάη, Φιλιππίνες και Μαυρίκιος), ενώ 
το 2013 ακολούθησαν δύο μόνο ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία και η 
γερμανία (μαζί με τις Νικαράγουα, βολιβία, Παραγουάη, Ουρου-
γουάη, Νότιος Αφρική και γουιάνα). σήμερα, μόνο το βέλγιο και η 
Ιρλανδία έχουν εκδηλώσει επιθυμία να κυρώσουν τη σύμβαση αριθ. 
189 (Human Rights Watch, χ.χ.). στο παραπάνω πλαίσιο η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή (European Commission, 2013), ακολουθούμενη από το 
συμβούλιο της Ευρώπης,5 εξέδωσαν το 2013 απόφαση και, εν συνε-
χεία, εξουσιοδότηση για την κύρωση της σύμβασης αριθ. 189 από 
τα κράτη-μέλη της. η Ελλάδα παρότι έχει υπογράψει τη σύμβαση 
αριθ. 189, δεν την έχει ακόμα κυρώσει, ούτε δείχνει να δρομολογεί 
την κύρωσή της στο άμεσο μέλλον. 

στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστούν πέντε βασικά σημεία που 
συνθέτουν το θεσμικό πλαίσιο για την οικιακή εργασία: ο ορισμός 
της, οι συμβάσεις, οι μισθοί, τα ωράρια και οι συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης των οικιακών εργαζομένων. δεν μελετώνται ζητή-
ματα μεταναστευτικών πολιτικών, αντιμετώπισης της παιδικής ερ-
γασίας, της εμπορίας ανθρώπων και της κακοποίησης στην οικιακή 

4. Ακραίες μορφές κακοποίησης και εκμετάλλευσης οικιακών εργαζομένων κατα-
γράφονται στη Μ. βρετανία, τη δανία, τη γερμανία, την Ιρλανδία, τις κάτω Χώρες, 
την Πολωνία, και την Ισπανία. Περιλαμβάνουν πολλές ώρες εργασίας χωρίς διάλειμμα, 
μη απόδοση μισθών για μήνες ή χρόνια, περιορισμό στο χώρο εργασίας, υποσιτισμό, 
λεκτική, σωματική και σεξουαλική βία (Human Rights Watch, 2014· European Parliament, 
2011). Επιπλέον, η εμπορία ανθρώπων, κυρίως γυναικών και κοριτσιών, αφορά συχνά 
την οικιακή εργασία (OSCE, 2010: 22). 

5. βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0152:FIN:EL:H
TML (τελευταία πρόσβαση 18/12/2013). 
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εργασία, ενώ δίνεται έμφαση στα θέματα που σχετίζονται αυστηρά 
με την επαγγελματοποίηση της οικιακής εργασίας. τα τελευταία πα-
ρουσιάζονται σε μια συγκριτική προοπτική με στόχο να διαπιστωθεί 
τόσο η πιθανή σύγκλιση ρυθμιστικών πλαισίων στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι δυνατότητες σύγκλισης με τα όσα 
ορίζει η σύμβαση των Οικιακών Εργαζομένων (και κάποια σημεία 
της σύστασης R201). τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτω-
ση της Ελλάδας, όπου η παρουσία μεγάλου αριθμού γυναικών με-
ταναστριών καθιστά σημαντική την ανάγκη καταγραφής των οικια-
κών εργαζομένων και ρύθμισης της οικιακής εργασίας. στόχος είναι 
να σκιαγραφηθεί η ετερογένεια ή ομοιογένεια που χαρακτηρίζει τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε ζητήματα οικιακής 
εργασίας και, μέσω αυτής, σε ζητήματα μετανάστευσης, φύλου, και 
οικιακού χώρου, και να διερευνηθεί το ειδικό βάρος της σύμβασης 
αριθ. 189 για τον ευρωπαϊκό χώρο.

1. ΠΡΟσδΙΟΡΙσΜΟΙ τΟυ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟυ  
τησ ΟΙκΙΑκησ ΕΡγΑσΙΑσ

Ένα από τα πολυπλοκότερα ζητήματα που αφορούν στην οικιακή 
εργασία είναι ο προσδιορισμός του περιεχομένου της, του συνόλου, 
δηλαδή, των καθηκόντων που οφείλει να εκτελεί η οικιακή εργαζό-
μενη όταν αναλαμβάνει αυτή την εργασία. η δυσκολία και απροθυ-
μία προσδιορισμού της οικιακής εργασίας αποτελεί απόρροια των 
πολιτισμικά ορισμένων νοηματοδοτήσεων και χρήσεων του οικιακού 
χώρου στον οποίο επιτελείται η συγκεκριμένη εργασία και με τον 
οποίο συνδέεται στενά. Ο οικιακός χώρος, βρισκόμενος στον αντί-
ποδα του δημόσιου πεδίου, συνδέεται άμεσα με την οικογένεια, την 
ανιδιοτέλεια, την ιδιωτικότητα, τις γυναίκες και συναρτάται στενά 
με διαδικασίες «φυσικοποίησης» της γυναικείας εργασίας. η «φυ-
σικοποίηση» αυτή, δηλαδή η αντίληψη ότι οι γυναικείες πρακτικές 
αποτελούν απόρροια της «φύσης» τους και όχι μιας διαδικασίας εκ-
παίδευσης και εξειδίκευσής τους, δυσχεραίνει τη πρόσληψη της δου-
λειάς που τελείται μέσα στον οικιακό χώρο ως εργασίας. Έρευνες σε 
διάφορα μέρη του κόσμου επισημαίνουν την ασάφεια που χαρακτη-
ρίζει το περιεχόμενο της οικιακής εργασίας, είτε τελείται ατύπως είτε 
υπό την επίβλεψη του κράτους. λόγου χάριν, «οικιακά καθήκοντα» 
είναι ο γενικός όρος περιγραφής των καθηκόντων στις συμβάσεις 
Φιλιππινέζων οικιακών εργαζομένων στο Hong Kong, ενώ στην πρά-
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ξη οι εργαζόμενες εκτελούν μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα εργασιών 
που αφορούν τόσο τη φροντίδα του χώρου όσο και τη φροντίδα αν-
θρώπων και ζώων (Constable, 1997: 134). το ίδιο φαινόμενο εμφανί-
ζεται στη Νότιο Αφρική (Cock, 1980: 31), στη Ζάμπια (Hansen, 1989: 
234-235) και στην Ελλάδα (τοπάλη, 2008: 65-68· Παπαταξιάρχης, 
τοπάλη και Αθανασοπούλου, 2009: 144-145). συνολικά, η οικιακή 
εργασία ταλαντώνεται διαρκώς ανάμεσα σε «φυσικές» γυναικείες 
δραστηριότητες και σε εργασίες που επιτελούνται από γυναίκες. η 
παραπάνω ασάφεια αντανακλάται στη μεγάλη ποικιλία ορισμών της 
οικιακής εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

συνηθέστερα, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
η οικιακή ομάδα παρά ο οικιακός χώρος, που καθορίζει την οικι-
ακή εργασία. ώς οικιακή εργασία ορίζεται η εργασία σε μια οικι-
ακή ομάδα, για μια οικιακή ομάδα, για μέρος αυτής (π.χ., βέλγιο, 
Ελλάδα, Πορτογαλία, σουηδία) ή στην οικιακή σφαίρα της οικο-
γένειας (π.χ. Μάλτα). Μπορεί να διακρίνεται εδώ η ιδιαίτερη σχέση 
εξουσίας ή επίβλεψης που ασκεί ο εργοδότης στην εργαζόμενη (π.χ. 
βέλγιο, Πορτογαλία), ή η ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης και μέρι-
μνας που αναπτύσσεται μεταξύ τους (π.χ. Ελλάδα). σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, ο οικιακός χώρος είναι καθοριστικό ή μοναδικό στοιχείο 
επίσημου προσδιορισμού της οικιακής εργασίας. στην Ιρλανδία, ως 
οικιακή εργασία ορίζεται η εργασία που τελείται στον ιδιωτικό οικι-
ακό χώρο ή τον ιδιωτικό οικιακό χώρο του εργοδότη,6 ενώ στο βέλ-
γιο εργαζόμενοι στις παρυφές του οικιακού χώρου (π.χ. κηπουροί, 
σοφέρ) δεν θεωρούνται οικιακοί εργαζόμενοι, κατά συνέπεια δεν 
υπόκεινται στην αντίστοιχη νομοθεσία.7 τέλος, η οικιακή εργασία 
ορίζεται μέσα από συγκεκριμένα οικιακά καθήκοντα (καθαρισμού 
ή φροντίδας ατόμων) στις κάτω Χώρες, τη Μάλτα και την Πορτο-
γαλία (τοπάλη, 2012β). Ο χρόνος εργασίας της εργαζόμενης καθο-
ρίζει τον προσδιορισμό της ως οικιακής εργαζόμενης, ενώ σε κάθε 
περίπτωση διαμορφώνει διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο της οικι-
ακής εργασίας (αν είναι εσωτερική, εξωτερική, πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης). για κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

6. βλ. http://www.lrc.ie/documents/publications/codes/10PersonsEmployedinHomes.pdf 
(τελευταία πρόσβαση 8/8/2012).

7. βλ. http://www.google.gr/url?q=http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/download.do
%3FfileID%3D1047&sa=U&ei=P92KT_7mFarQ0QWuoezFCQ&ved=0CBgQFjAC&usg=AFQj
CNG6bdLUlOduRbTIQHtF6q4FcAy3qw (τελευταία πρόσβαση 7/7/2012). 
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περιστασιακή απασχόληση στον οικιακό χώρο ή την οικιακή ομάδα 
δεν συνιστά οικιακή εργασία (Πορτογαλία, Φινλανδία) (ό.π.). στην 
Ελλάδα ο χρόνος παραμονής δεν καθορίζει το αν η εργαζόμενη 
στην οικιακή ομάδα είναι οικιακή εργαζόμενη ή όχι. ώς οικιακοί μι-
σθωτοί ορίζονται όσοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας παρέχουν 
στον εργοδότη τις υπηρεσίες τους κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέ-
τηση οικιακών ή προσωπικών αναγκών του ιδίου, μελών της οικο-
γενείας του ή τρίτων. δευτερεύουσα απασχόλησή τους σε εργασίες 
οι οποίες έχουν σχέση με το επάγγελμα του εργοδότη και ασκούνται 
στην κατοικία του δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως οικιακών μι-
σθωτών. Οι εργαζόμενες οι οποίες διαμένουν και διατρέφονται στο 
χώρο κατοικίας του εργοδότη χαρακτηρίζονται ως οικόσιτες οικι-
ακές μισθωτές εργαζόμενες. η εργασιακή σχέση δεν μεταβάλλεται 
όταν μεταξύ εργοδότη και μισθωτού έχει συμφωνηθεί να παρέχει ο 
δεύτερος τις υπηρεσίες του και σε τρίτο πρόσωπο (Άρθρο 651 Ακ).

το ζήτημα της συμπερίληψης της περιστασιακής οικιακής εργα-
σίας στην οικιακή εργασία τέθηκε δυναμικά στις συσκέψεις της δΟΕ 
που προηγήθηκαν της σύμβασης αριθ. 189. το 1951, η δΟΕ επιχείρη-
σε έναν πρώτο, και για καιρό, μοναδικό ενιαίο ορισμό του οικιακού 
εργαζόμενου ως «εκείνου του μισθωτού εργαζομένου που εργάζεται 
σε ιδιωτικές οικιακές ομάδες με οποιαδήποτε μέθοδο αποζημίωσης 
ή για οποιαδήποτε περίοδο αποζημίωσης και ο οποίος μπορεί να 
απασχολείται από έναν ή περισσότερους εργοδότες που δεν αποκο-
μίζουν χρηματικό κέρδος από την εργασία του» (ILO, 1951). τότε, το 
ζήτημα της περιστασιακής απασχόλησης δεν περιλαμβανόταν στην 
περιγραφή της οικιακής εργαζόμενης. ώστόσο, 60 χρόνια μετά, η 
σύμβαση αριθ. 189 ορίζει την οικιακή εργασία ως την εργασία που 
επιτελείται σε μια οικιακή ομάδα ή για μια οικιακή ομάδα και τον 
οικιακό εργαζόμενο ως το πρόσωπο που επιτελεί αυτή την εργασία, 
όχι όμως περιστασιακά ή σποραδικά αλλά σε μια σταθερή βάση (Άρ-
θρο 1). Παρότι ο ορισμός της δΟΕ αποφεύγει τη χρήση όρων που 
οι οργανώσεις οικιακών εργαζομένων θεωρούν προβληματικό και 
οι οποίοι μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν στην Ε.Ε. (π.χ. οικιακός 
υπηρέτης),8 ωστόσο θέτει τον περιορισμό της σταθερής απασχόλη-

8. Οργανώσεις οικιακών εργαζομένων έχουν επισημάνει τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της έμφυλα προσδιορισμένης σύνδεσης της συγκεκριμένης εργασίας με τον οικιακό 
χώρο και έχουν, σε κάποιες περιπτώσεις, αιτηθεί να αλλάξει η ονομασία τους από «οι-
κιακές εργαζόμενες» σε «εργαζόμενες σε οικιακές ομάδες» (D’ Souza, 2010: 10). στην 
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σης. Εξαιρεί, έτσι, μια μεγάλη μερίδα οικιακών εργαζομένων, κυρί-
ως μεταναστριών, που απασχολούνται περιστασιακά και άτυπα στην 
οικιακή εργασία για την τέλεση συγκεκριμένων εργασιών (π.χ. σιδέ-
ρωμα, μαγείρεμα). στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της ψήφισης 
της σύμβασης για τις οικιακές εργαζόμενες, οι ενώσεις των εργοδο-
τών πρότειναν ορισμούς της οικιακής εργασίας που ακολουθούσαν 
μια λογική αποκλεισμού μεγάλου αριθμού εργαζομένων στο συγκε-
κριμένο κλάδο, ενώ εκείνες των εργαζομένων πρότειναν ορισμούς 
που διαπνέονταν από μια λογική συμπερίληψης, δεδομένης της πλη-
θώρας σχέσεων που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο εργασιακό πε-
δίο άτυπων και τυπικών, νόμιμων και μη (Heimeshoff and Schwenken, 
2011: 5). η Ελλάδα στις εισηγητικές εκθέσεις που αφορούσαν τις 
συνόδους της διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας πριν την διαμόρφω-
ση του τελικού κειμένου της σύμβασης αριθ. 189τήρησε πρωτοπόρο 
στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα, εισηγούμενη να μην εξαιρεθούν 
από το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης οι οικιακοί εργαζόμενοι με 
μερική απασχόληση ή απασχόληση σε περιστασιακή βάση. 

η σύνδεση της οικιακής εργασίας με τον οικιακό χώρο οδηγεί σε 
μεγάλες δυσκολίες ελέγχου της από επιθεωρητές, οι οποίοι αντιμε-
τωπίζουν σοβαρά νομικά και διοικητικά εμπόδια προκειμένου να 
εισέλθουν στο οικιακό πεδίο. στην Ελλάδα, για παράδειγμα, εξέ-
ταση του οικιακού χώρου από τις αρμόδιες αρχές για εξακρίβωση 
των συνθηκών εργασίας των οικιακών εργαζομένων δεν επιτρέπε-
ται παρά μόνο αν υπάρχει εισαγγελική εντολή. κατά τις συνεδρι-
άσεις εμπειρογνωμόνων που προηγήθηκαν της 100ης συνδιάσκεψης 
της δΟΕ, η γερμανία, το ηνωμένο βασίλειο, η Ελλάδα, η γαλλία 
και η Ισπανία επεσήμαναν την προσοχή που πρέπει να δίνεται στο 
θέμα του ελέγχου, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ιδιωτικότητα 
του οικιακού χώρου. τελικά η σύμβαση αριθ. 189 κατέληξε στο ότι 
οι χώρες πρέπει να διαθέτουν κρατικούς μηχανισμούς για κατάθεση 
παραπόνων με δικαίωμα πρόσβασης από τις οικιακές εργαζόμενες 
(Άρθρο 17, παρ.1), και ότι το κάθε κράτος θα πρέπει να οργανώσει 
μεθόδους ελέγχου των συνθηκών εργασίας των οικιακών εργαζομέ-

δΟΕ το γένος που θα περιγράφει τις/τους εργαζόμενες/ους στην οικιακή εργασία απα-
σχόλησε κάποιες ομάδες χωρών (καναδά, λατινική Αμερική) κατά τις συζητήσεις των 
τριών ετών που προηγήθηκαν της υπογραφής της σύμβασης αριθ. 189 και ζητήθηκε η 
σύνταξη ενός κειμένου που θα περιελάμβανε όρους οι οποίοι θα αντανακλούσαν το 
φύλο της μεγάλης πλειονότητας των οικιακών εργαζομένων (γυναίκες) ή όρους ουδέ-
τερους (γαλλία, Ισπανία). 
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νων και τιμωρίας των παραβατών της εθνικής νομοθεσίας (Άρθρο 
17, παρ. 2).9 Επισημαίνεται, ωστόσο, σε χωριστή παράγραφο ότι οι 
έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να τηρείται ο σεβασμός της 
ιδιωτικότητας των ανθρώπων (Άρθρο 17, παρ. 3). 

τέλος, η απομόνωση του οικιακού χώρου συμβάλλει στη χαλα-
ρή σωματειακή οργάνωση των οικιακών εργαζομένων, ειδικά όσων 
εργάζονται ως εσωτερικές οικιακές εργαζόμενες. σήμερα, από τις 
χώρες της Ε.Ε. εκείνες που παρουσιάζουν δυναμικά σωματεία οι-
κιακών εργαζομένων ξεχωρίζουν μόνο το βέλγιο, οι κάτω Χώρες, 
η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, (Mather, 2005: 18) αλλά και η 
γαλλία, η γερμανία, η δανία, η Μ. βρετανία (Carls, 2012). η σωμα-
τειακή οργάνωση των οικιακών εργαζομένων παραμένει ένα από τα 
σοβαρότερα προβλήματα του συγκεκριμένου κλάδου. 

συνολικά, όσον αφορά στο περιεχόμενο της οικιακής εργασίας 
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν αρκετές διαφο-
ρές που σχετίζονται με το αν άξονας ορισμού της είναι η οικιακή 
ομάδα (το σύνηθες), ή ο οικιακός χώρος και/ή τα οικιακά καθήκο-
ντα. Επιπλέον, κάποιες χώρες περιλαμβάνουν στην οικιακή εργασία 
την περιστασιακή απασχόληση σε αυτήν και άλλες όχι. η σύμβαση 
αριθ. 189 θέτει ως κύριο άξονα την οικιακή ομάδα, κατά συνέπεια 
βρίσκεται σε αρμονία με αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, αλλά αφήνει 
στο περιθώριο την περιστασιακή οικιακή εργασία συντασσόμενη με 
τις προτάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων και όχι των οικιακών 
εργαζομένων. Ελάχιστες, τέλος, χώρες της Ευρώπης φαίνεται να 
διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου των συνθηκών εργασίας οικιακών 
εργαζομένων και καταγραφής των παραπόνων τους, όπως ορίζει 
η σύμβαση αριθ. 189. η πλειονότητα τηρεί μια στάση απόστασης 
από τον έλεγχο της οικιακής εργασίας, διατηρώντας στην πράξη τον 
άτυπο και μη καταγεγραμμένο χαρακτήρα της και αποδυναμώνο-

9. στην κατεύθυνση αυτή κινείται ήδη η Αυστρία και οι κάτω Χώρες που ενημε-
ρώνουν διπλωματικές αντιπροσωπείες, πρεσβείες και διεθνείς οργανώσεις για τα δι-
καιώματα των οικιακών εργαζομένων. στις κάτω Χώρες κυκλοφόρησε τον Μάιο του 
2010 μπροσούρα με τίτλο Καλωσορίσατε στις Κάτω Χώρες σε πολλές γλώσσες. στόχος 
της ήταν ενημέρωση των οικιακών εργαζομένων για τα δικαιώματά τους και για τους 
φορείς στους οποίους μπορούσαν να απευθυνθούν σε περίπτωση παραβίασης αυτών. 
το βέλγιο προτείνει σε πρεσβείες και διπλωματικούς αντιπροσώπους να λαμβάνουν 
αυτοπροσώπως τις βίζες τους οι οικιακές εργαζόμενες προκειμένου να λαμβάνουν συμ-
βουλές και πληροφόρηση, καθώς και να παραχωρούν συνέντευξη κάθε χρόνο για την 
ανανέωση της βίζας τους, προκειμένου να τους δίνεται η ευκαιρία να δηλώσουν περι-
στατικά κακοποίησης (OSCE, 2010: 28). 
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ντας τις υπόλοιπες θεσμικές δυνατότητες προστασίας των οικιακών 
εργαζομένων. 

2. γΡΑΠτΕσ συΜβΑσΕΙσ σΕ ΜΙΑ σΧΕση ΦΡΟΝτΙδΑσ

η σύνδεση του οικιακού χώρου με άτυπες, συγγενικού τύπου σχέ-
σεις φροντίδας που τοποθετούνται στον αντίποδα των ρυθμισμένων 
από το κράτος εργασιακών σχέσεων οδηγεί συχνά στην απουσία 
γραπτών συμβάσεων εργασίας στην οικιακή εργασία. το φαινόμενο 
αυτό έχει καταγραφεί στο πλαίσιο επιτόπιων ερευνών στην Ισπανία 
(Anderson,2000: 56-57), στις η.Π.Α. (Rollins, 1985: 76-78), στη Νότιο 
Αφρική (Cock, 1980: 87-88), στην Ελλάδα (τοπάλη, 2008, 2012) και 
στον καναδά (Elvir, 1997: 154).10 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ποικιλο-
μορφία απόψεων που συνδέονται με το ζήτημα των γραπτών συμβά-
σεων εργασίας για τις οικιακές εργαζόμενες αποτελεί ενδείκτη της νο-
ηματοδότησης της οικιακής εργασίας ως «φυσικής» και, άρα, άτυπης. 

σύμφωνα με την Οδηγία 91/553/ΕΟκ του συμβουλίου των Ευρω-
παϊκών κοινοτήτων της 14ης Οκτωβρίου 1991, αποτελεί υποχρέωση 
του εργοδότη να ενημερώνει τους εργαζομένους του για τις συνθή-
κες εργασίας που ορίζει η σύμβαση εργασίας ή η σχέση απασχόλη-
σης. Μπορούν να εξαιρεθούν εργαζόμενοι με συμβάσεις α) εργα-
σιακής εβδομάδας που δεν υπερβαίνει τις οκτώ ώρες, β) ειδικής ή 
συγκεκριμένης φύσεως. στη βάση αυτής της οδηγίας τα κράτη-μέλη 
έχουν ασκήσει τη δυνατότητα εξαίρεσης των οικιακών εργαζομένων 
από την υποχρέωση ενημέρωσης των όρων της σύμβασης. ώστόσο, 
κάποια άλλα έχουν επιβάλει τη σύναψη γραπτών συμβάσεων για τις 
οικιακές εργαζόμενες (Αυστρία, γαλλία, γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, 
Πολωνία και Φινλανδία). σε κάποιες, δε, περιπτώσεις περικλείουν 
στην αντίστοιχη νομοθετική πράξη ή στη συλλογική σύμβαση εργα-
σίας πρότυπο μοντέλο σύμβασης για να χρησιμοποιείται μεταξύ των 
δύο μερών (Αυστρία, γαλλία). Αλλού επιβάλλεται γραπτή ή προφο-
ρική σύναψη (κάτω Χώρες), ή γραπτή δήλωση(Ιρλανδία), ή η σύνα-
ψη σύμβασης εργασίας εναπόκειται στη συμφωνία των δύο πλευρών 
(σουηδία). σε κάποιες χώρες, η απαίτηση σύναψης σύμβασης εργα-

10. σπανίως οι γραπτές συμβάσεις εργασίας φαίνεται να δεσμεύονται τόσο έντονα 
στις υπάρχουσες ιεραρχίες, ώστε να λειτουργούν εις βάρος των εργαζομένων, μειώνο-
ντας τις δυνατότητες κινητικότητας και αυτονομίας τους π.χ. Φιλιππινέζες μετανάστρι-
ες στο Hong Kong (Constable, 1997: 9-10). 
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σίας συναρτάται με το χρόνο εργασίας και επιβάλλεται μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες που έχει συγκεκριμένη διάρκεια (Πορτογαλία, 
βέλγιο και δανία). Οι συμβάσεις εργασίας βρίσκονται σε ισχύ και 
μετά το θάνατο του εργοδότη για τα μέλη της οικιακής ομάδας του 
στη δανία, ενώ στην Ισπανία μόνο εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώ-
μη της οικιακής εργαζόμενης. 

η σύμβαση αριθ. 189 δεν απαιτεί τη σύναψη γραπτών συμβάσε-
ων μεταξύ οικιακών εργαζομένων και εργοδοτών, παρά μόνο όταν 
οι εργαζόμενες είναι μετανάστριες (κάτι που ήδη ισχύει στις περισ-
σότερες χώρες της Ε.Ε.). σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λαμβά-
νουν πριν τον ερχομό τους στη χώρα εγκατάστασης μια σύμβαση 
εργασίας ή προσφορά θέσης εργασίας στην οποία θα αναγράφονται 
οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης όπως ορίζονται στο Άρθρο 
7 της σύμβασης (Άρθρο 8, παρ. 1). σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η 
σύμβαση ζητά να υπάρχει ενημέρωση των οικιακών εργαζομένων 
(γραπτή ή προφορική) για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας 
τους, με τρόπο κατάλληλο, αποδείξιμο και απλό. Προχωρώντας δε 
ένα βήμα παραπέρα την υπάρχουσα κοινοτική οδηγία, περιγράφει 
αναλυτικά το τι πρέπει να περιλαμβάνει η ενημέρωση ή σύμβαση 
(π.χ. τύπο εργασίας, ώρες εργασίας, αποζημίωση, άδειες, ανάπαυση, 
παροχή φαγητού και στέγης, όρους λήξης της σύμβασης). 

την μη απαίτηση γραπτών συμβάσεων ακολουθεί και η σύσταση 
R201 που συνοδεύει τη σύμβαση της διεθνούς Οργάνωσης Εργασί-
ας. Ζητά, όμως, να εξασφαλίζεται από τα κράτη, μέσω βοήθειας που 
θα παρέχουν, η πλήρης κατανόηση των όρων και συνθηκών εργα-
σίας των οικιακών εργαζομένων. Προς την κατεύθυνση αυτή προ-
τείνει αναλυτική περιγραφή των όρων εργασίας και, συγκεκριμένα, 
περιγραφή της εργασίας, των αδειών ασθενείας ή άλλων αδειών για 
προσωπικά ζητήματα, ποσών αμοιβής ή αποζημίωσης για υπερωρίες 
ή εφημερίες, πληρωμών τις οποίες δικαιούται η εργαζόμενη, πληρω-
μών σε είδος και χρηματικής αντιστοιχίας τους, λεπτομερειών του 
χώρου διαμονής των οικιακών εργαζομένων και των προβλεπόμε-
νων από τον νόμο κρατήσεων στο μισθό των εργαζομένων. η σύ-
σταση προτείνει, επίσης, τη διαμόρφωση ενός μοντέλου σύμβασης 
για την οικιακή εργασία, σε συνεργασία με τις οργανώσεις οικιακών 
εργαζομένων και εργοδοτών, όπου αυτές υπάρχουν.

στην Ελλάδα οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 
3386/05 προβλέπουν ότι οι μετανάστριες οικιακές εργαζόμενες πρέ-
πει να υπογράφουν με τον εργοδότη σύμβαση εργασίας από την 
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οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης και η αμοιβή του ερ-
γαζομένου. Επίσης, το Πδ 156/1994 «υποχρέωση του εργοδότη να 
ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση 
ή τη σχέση εργασίας» (ΦΕκ 102/Α΄), το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε 
εργαζόμενο που συνδέεται με τον εργοδότη του με σύμβαση ή σχέση 
εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 1 παρ. 2), εξασφαλίζει τη γνωστοποί-
ηση, γραπτώς και εγκαίρως, των όρων της εργασιακής σχέσης στην 
εργαζόμενη (π.χ. τόπο εργασίας, άδεια, αποζημίωση, ανάπαυση). Οι 
διατάξεις, ωστόσο, της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3536/07 ορίζουν 
ότι «ειδικά στις περιπτώσεις απασχόλησης ατόμων σε γεωργικές 
εργασίες, οικοδόμων, αποκλειστικών νοσοκόμων και προσωπικού 
εργαζόμενου κατ’ οίκον, με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισ-
σότερους του ενός εργοδότες δεν απαιτείται προσκόμιση σύμβασης 
εργασίας». κατά τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν της σύμβασης 
αριθ. 189, και συγκεκριμένα στην 100η διεθνή συνδιάσκεψη Εργα-
σίας της δΟΕ, η Ελλάδα πρότεινε να γίνεται η γνωστοποίηση των 
όρων εργασίας στην εργαζόμενη, και μάλιστα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την έναρξη της εργασιακής σχέσης. 

συνολικά, η σύμβαση αριθ. 189 ακολουθεί την πρακτική της 
πλειονότητας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη επι-
βάλλοντας τη γραπτή σύμβαση μεταξύ οικιακών εργαζομένων και 
εργοδοτών, παρά μόνο ως μέρος των πρακτικών εξασφάλισης νό-
μιμης εισόδου (και εν συνεχεία παραμονής) στις μετανάστριες οικι-
ακές εργαζόμενες. ώστόσο, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη 
προχωρήσει στη θέσπιση υποχρεωτικών γραπτών συμβάσεων για τις 
οικιακές εργαζόμενες. Οι χώρες αυτές ξεπερνούν τις ρυθμίσεις εξα-
σφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων που θέτει η δΟΕ και 
εναρμονίζονται περισσότερο με το πνεύμα της σύστασης R201 που 
προτείνει οι όροι εργασίας να ορίζονται λεπτομερώς. 

3. ΑΜΟΙβΕσ ΟΙκΙΑκώΝ ΕΡγΑΖΟΜΕΝώΝ  
σΕ ΕΙδΟσ κΑΙ ΧΡηΜΑ

Χαμηλά ημερομίσθια, χαμηλοί μισθοί και πληρωμές σε είδος αποτε-
λούν κεντρικά χαρακτηριστικά της συνθήκης της οικιακής εργασίας 
σε πολλές χώρες του κόσμου, όπου επιπλέον οι αμοιβές συναρτώνται 
στενά με εθνοτικές ή «φυλετικές» ιεραρχήσεις.11 η σύμβαση αριθ. 

11. για παράδειγμα, στις η.Π.Α. οικιακές εργαζόμενες που κατατάσσονται στην 
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189 ορίζει ότι οι αμοιβές των οικιακών εργαζομένων δεν πρέπει 
να είναι μικρότερες των κατώτατων ορίων αμοιβών που ορίζονται 
για τους υπόλοιπους εργαζόμενους όπου αυτά υπάρχουν.12 Επίσης, 
ορίζει ότι η πληρωμή πρέπει να δίνεται μετρητοίς και σε χρονικά 
διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν το μήνα (Άρθρο 12, παρ.1). 
Ήδη πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε 
συμφωνία με τη σύμβαση, έχοντας ορίσει έναν κατώτατο μισθό για 
τις οικιακές εργαζόμενες μέσα από την εργατική νομοθεσία (βέλγιο, 
γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, κάτω Χώρες, Μ. βρετανία, Πορτογα-
λία, βουλγαρία, τσεχική δημοκρατία, Εσθονία, Ρουμανία) ή μέσα 
από συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες εντάσσονται και οι 
οικιακές εργαζόμενες (Αυστρία, γερμανία, Ιταλία) (τοπάλη, 2012β). 

η αγορά εργασίας ρυθμίζει τις αμοιβές των οικιακών εργαζομέ-
νων στη δανία, τη σουηδία και τη Φινλανδία. στην Ελλάδα της οι-
κονομικής κρίσης οι Εθνικές συλλογικές συμβάσεις Εργασίας καθο-
ρίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας για όλους 
τους εργαζόμενους και τους μισθολογικούς όρους εργασίας μόνο 
για τους εργαζόμενους εκείνους που απασχολούνται από εργοδότες 
οι οποίοι ανήκουν σε συμβαλλόμενες εργοδοτικές οργανώσεις (Ν. 
4093/2012). στο παραπάνω πλαίσιο οι οικιακές εργαζόμενες (εσωτε-
ρικές και εξωτερικές) δεν καλύπτονται από τα κατώτατα όρια αμοι-
βών που ορίζουν οι ΕγσσΕ. Ήδη πριν από την οικονομική κρίση 
υπήρχε έντονη ασάφεια πάνω στο αν ίσχυαν για τις μη οικόσιτες οι-
κιακές εργαζόμενες τα κατώτατα όρια αποδοχών που όριζαν οι Εγ-
σσΕ, ενώ για την εσωτερική οικιακή εργασία και τους «οικόσιτους 
οικιακούς μισθωτούς» ίσχυε και εξακολουθεί να ισχύει έως σήμερα 
ό,τι έχει συμφωνηθεί ή ο συνήθης μισθός. στην υπόθεση με αριθ-
μό 1955/2007 ο Άρειος Πάγος ακύρωσε προηγούμενη απόφαση του 
Εφετείου Πατρών (υπ’ αριθμ. 615/2006) που αναγνώριζε τα κατώ-
τατα όρια αποδοχών των ΕγσσΕ και αποφάσισε ότι αυτά δεν ισχύ-
ουν για οικιακούς εργαζόμενους, ακολουθώντας την γνώμη της συ-

κατηγορία των «μαύρων» λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές από εκείνες που κατατάσ-
σονται στην κατηγορία των «λευκών» (Rollins, 1985: 76). στη Ρώμη, οι Φιλιππινέζες 
εργαζόμενες πληρώνονται καλύτερα από τις οικιακές εργαζόμενες από το Περού, το 
Πράσινο Ακρωτήρι και την Πολωνία (Parrenas, 2001: 176), ενώ και στην Ελλάδα οι ίδιες 
μετανάστριες πληρώνονται καλύτερα από όσες προέρχονται από Αλβανία, γεωργία, 
Μολδαβία και Ουκρανία (Μπέλλας, 2012: 184). 

12. το ίδιο ορίζει για τις αποζημιώσεις οικιακών εργαζομένων για υπερωριακή ερ-
γασία (Άρθρο 10). 
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ντακτικής επιτροπής του ν.1876/1990 «περί ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων» που εξαίρεσε το οικιακό προσωπικό από τον 
εν λόγω νόμο (λόγω της απουσίας αντίστοιχων εργοδοτικών οργα-
νώσεων από τις σσΕ). κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι 
αμοιβές των οικιακών εργαζομένων στην Ελλάδα δείχνουν να μει-
ώνονται, ενώ παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις σε παρεχόμενα 
επιδόματα (Μπέλλας, 2012: 155· τοπάλη, 2012α.: 416· δασκαλάκη, 
2012: 386-387). στην Ελλάδα ισχύουν για τις οικιακές εργαζόμενες 
(οικόσιτες και μη) οι διατάξεις του Α.Ν. 539/1945 για τη χορήγηση 
άδειας μετ’ αποδοχών, καθώς το βδ 376/1971 και το άρθρο 8 παρ. 2 
της από 26.2.1975 ΕγσσΕ για τη χορήγηση αποζημίωσης άδειας και 
επιδόματος αδείας, ενώ οι εργαζόμενες δικαιούνται δώρα γιορτών 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1082/1980 και το άρθρο 4 παρ. 9 της 
υ.Α. 19040/1981.13 Έρευνες, όμως, δείχνουν ότι στην πράξη οι εξω-
τερικές οικιακές εργαζόμενες που απασχολούνται περιστασιακά ή 
σε σταθερή βάση λαμβάνουν πολύ σπανιότερα δώρα γιορτών και 
επιδόματα αδείας από τις εσωτερικές οικιακές εργαζόμενες (Παπα-
ταξιάρχης, τοπάλη και Αθανασοπούλου, 2009: 88, 103). 

Μια πάγια πρακτική που συνοδεύει την οικιακή εργασία σε διά-
φορα μέρη του κόσμου είναι η απόδοση αμοιβών σε είδος. Οι αμοι-
βές σε είδος μπορεί να περιλαμβάνουν πέρα από τη σίτιση και τη δι-
αμονή των εσωτερικών οικιακών εργαζομένων και «άλλα έξοδα».14 
ώστόσο, η πλέον συνήθης πρακτική των εργοδοτριών απέναντι στις 
οικιακές εργαζόμενες είναι τα λεγόμενα «δώρα», δηλαδή παροχές 
ενδυμάτων, υποδημάτων, ηλεκτρικών συσκευών, διακοσμητικών 
αντικειμένων ή και φαγητών (Rollins, 1985: 78· Παπαταξιάρχης, 
τοπάλη και Αθανασοπούλου, 2009: 388), τα οποία συχνά συμψη-
φίζονται με τις αμοιβές (Anderson, 2000: 4).15 η σύμβαση αριθ. 189 
αφήνει ένα μεγάλο κενό στο ζήτημα των πληρωμών σε είδος που 
είναι συνυφασμένες με τον τύπο της εσωτερικής οικιακής εργασί-

13. Οι οικόσιτες οικιακές εργαζόμενες δικαιούνται ως δώρο Πάσχα το οκταπλάσιο 
και ως δώρο Χριστουγέννων το δεκαπλάσιο του γενικού κατωτάτου ορίου του ημερο-
μισθίου ανειδίκευτου εργάτη (Άρθρο 1 του Ν. 1082/90, 4 παρ. 9 της υΑ 19040/81).

14. για παράδειγμα στη Μαλαισία, Ινδονήσιες γυναίκες που δεν μπορούν να μετα-
ναστεύσουν με νόμιμα έγγραφα απασχολούνται για μήνες χωρίς πληρωμή σε κάποιον 
εργοδότη στον οποίον έχουν «πουληθεί» προκειμένου να αποπληρώσουν τα έξοδα με-
τακίνησής τους (Chin, 1998: 114-115).

15. Επίσης, στη Νότιο Αφρική και στη Ζάμπια οι αμοιβές των οικιακών εργαζομένων 
έχουν περιγραφεί ως πολύ χαμηλές λόγω των ανταποδοτικών δώρων που δίνονται στις 
εργαζόμενες (Cock, 1980: 28, 29, 31· Hansen, 1989: 239-240). 
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ας και επιτρέπει πληρωμές σε είδος χωρίς να θέτει κάποιο μέγιστο 
όριο ή να τις περιορίζει στην σίτιση και τη διαμονή (όπως προτείνει 
η σύσταση R201). Ήδη στην 100η συνδιάσκεψη της δΟΕ με θέμα 
τη σύμβαση για τις οικιακές εργαζόμενες, ευρωπαϊκά κράτη, όπως 
οι κάτω Χώρες και η Μεγάλη βρετανία, πρότειναν τις χωρίς περι-
ορισμό πληρωμές σε είδος, χωρίς, όμως, τη δυνατότητα πληρωμής 
του συνόλου της αμοιβής σε είδος. Αντίθετα, χώρες της λατινικής 
Αμερικής ζήτησαν να αποκλεισθούν εντελώς οι πληρωμές σε είδος 
(Χιλή, βολιβία, Αργεντινή) (ILO, 2011). 

σήμερα, κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προχω-
ρήσει στο ζήτημα των αμοιβών σε είδος, ορίζοντας τα ανώτατα όρια 
αυτών. στο βέλγιο, για παράδειγμα, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 
50% της αμοιβής της εργαζόμενης,16 ενώ στην Ισπανία οι αμοιβές για 
σίτιση και στέγαση δεν πρέπει να ξεπερνούν το 30% της συνολικής 
αμοιβής.17 στην κύπρο από τον κατώτατο ακαθάριστο μισθό των 
οικιακών εργαζομένων (που έχει οριστεί από την 1/1/2011 στα 456 
ευρώ) αφαιρείται ένα 15% για σίτιση και ένα 10% για στέγαση, ενώ 
στην Ιρλανδία οι μειώσεις μισθού για φαγητό ή διαμονή ορίζονται 
λεπτομερώς από την Εθνική Πράξη κατώτατων Αμοιβών [National 
Minimum Wage Act] του 2000.18 στη Μάλτα (όπως και στην Ιταλία) 
για διαφορετικές κατηγορίες οικιακών εργαζομένων καθορίζονται 
λεπτομερώς οι αμοιβές και τα γεύματα που πρέπει να λαμβάνουν 
την ημέρα.19 στην τσεχική δημοκρατία οι αμοιβές σε είδος επιτρέ-
πονται μόνο για ποσά αμοιβών που ξεπερνούν τα κατώτατα όρια 
αμοιβών (ILO, 2010: 43), ενώ στη γαλλία οι συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας δεν επιτρέπουν κρατήσεις από το μισθό για τη διαμονή 
των εργαζομένων, στην περίπτωση που απαιτείται από αυτούς νυ-
χτερινή εργασία (ILOα).

η Ελλάδα οι πληρωμές σε είδος επιτρέπονται. κατά την 100η διε-
θνή συνδιάσκεψη Εργασίας οι εκπρόσωποι της χώρας εισηγήθηκαν 
να μην αποτελούν συνηθισμένη πρακτική, αλλά τελικά η σύμβαση 

16. βλ. Άρθρο 6, παρ.1 του Loi concernant la protection de la remuneration des 
travailleurs, 12 Απριλίου 1965.

17. βλ. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/02/articles/es1202011i.htm (τελευταία 
πρόσβαση 24/8/2012). 

18. βλ. http://www.lrc.ie/documents/publications/codes/10PersonsEmployedinHomes.pdf 
(τελευταία πρόσβαση 8/8/2012). 

19. βλ. http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid= 
11174&l=1 (τελευταία πρόσβαση 7.6.2012).
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έκλινε προς τη μεριά της πλειονότητας των ευρωπαϊκών κρατών, 
αποφασίζοντας ότι οι πληρωμές σε είδος θα επιτρέπονται, εφόσον 
δίνεται μια τέτοια δυνατότητα από εθνικές νομοθεσίες ή συλλογι-
κές συμβάσεις εργασίας της κάθε χώρας. Οι προϋποθέσεις που θέτει 
η σύμβαση είναι η εργαζόμενη να έχει συμφωνήσει, η πληρωμή να 
είναι κατάλληλη για την προσωπική χρήση και το συμφέρον της ερ-
γαζόμενης, και η αντιστοιχία με τη χρηματική αξία να είναι δίκαιη 
και λογική (Άρθρο 12, παρ. 2). 

συνολικά, στο θέμα των αμοιβών των οικιακών εργαζομένων 
παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η σύμβαση αριθ. 189 εξασφαλίζει 
την τήρηση μιας σχετικής, μόνο, ισορροπίας με άλλες κατηγορίες 
εργαζομένων (πιθανώς εξίσου χαμηλά αμειβόμενων). στο θέμα των 
αμοιβών σε είδος οι διαφοροποιήσεις είναι εξίσου μεγάλες χωρίς να 
αναμένεται μια εναρμόνιση των ευρωπαϊκών πρακτικών, αφού η 
ίδια η σύμβαση αριθ. 189 δεν θέτει κάποιο ανώτατο όριο στις συγκε-
κριμένες αμοιβές, αφήνοντάς τες χωρίς αυστηρή ρύθμιση.

 

4. ΟΡΙΟΘΕτησΕΙσ τησ δΙΑΘΕσΙΜΟτητΑσ  
τώΝ ΟΙκΙΑκώΝ ΕΡγΑΖΟΜΕΝώΝ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στη ρύθμιση της οικιακής ερ-
γασίας, ειδικά της εσωτερικής, είναι ο καθορισμός των ωρών εργα-
σίας των εργαζομένων, ειδικά όσων διαμένουν στον οικιακό χώρο 
του εργοδότη. Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά τις ώρες ανά-
παυσης, ρεπό και αδείας τους, την αποτίμηση της διαθεσιμότητάς 
και ετοιμότητάς τους για εργασία στο πλαίσιο φροντίδας του οικια-
κού χώρου και ατόμων, δηλαδή την περίοδο κατά την οποία βρίσκο-
νται στη διάθεση του εργοδότη για εργασία ακόμα και αν αναπαύ-
ονται. την πολλαπλότητα διαχείρισης των παραπάνω ζητημάτων 
σε διαφορετικά εθνο-πολιτισμικά πλαίσια αποτυπώνουν έρευνες οι 
οποίες αναδεικνύουν το ζήτημα των ωραρίων σε μία από τις προ-
βληματικότερες πτυχές της οικιακής εργασίας. στις η.Π.Α., τη Ν. 
Αφρική, τη Ζάμπια και το Hong Kong εντατικά και εξοντωτικά ωρά-
ρια εργασίας χαρακτηρίζουν τόσο την περιστασιακή και μερικής 
απασχόλησης, όσο και την εσωτερική και/ή πλήρους απασχόλησης 
οικιακή εργασία (Rollins, 1985:70· Cock, 1980: 41-43· Hansen, 1989: 
236· Constable, 1997: 139). Έρευνα που διενεργήθηκε σε πέντε ευρω-
παϊκές πόλεις τη δεκαετία του 1990 (Αθήνα, βαρκελώνη, βερολίνο, 
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Μπολόνια και Παρίσι) δείχνει ότι ειδικά στην εσωτερική οικιακή 
εργασία τα μακρά εργασιακά ωράρια και η πλήρης διαθεσιμότητα 
των οικιακών εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 24ώρου αποτε-
λεί κανόνα (Anderson, 2000), ενώ στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν 
και πρόσφατες έρευνες στην Ιταλία και τη γερμανία (Parrenas, 2001· 
Lutz, 2008). Έρευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι οι εσωτερικές οικια-
κές εργαζόμενες εργάζονται πολύ περισσότερο από τις εξωτερικές, 
προσεγγίζοντας σε εβδομαδιαία βάση τις 85.9 ώρες (Μπέλλας, 2012: 
197), ενώ εσωτερικές οικιακές εργαζόμενες από την Ουκρανία, την 
Αλβανία και τις Φιλιππίνες απασχολούνται κατά κανόνα πάνω από 
8 ώρες την ημέρα 6 ημέρες την εβδομάδα (Ψημμένος και σκαμνά-
κης, 2008: 148-149· Hantzaroula, 2008: 67· Παπαταξιάρχης, τοπάλη 
και Αθανασοπούλου, 2009: 83-84). 

τα ζητήματα των ωραρίων και της διαθεσιμότητας απασχόλη-
σαν τις διεργασίες που προηγήθηκαν της σύμβασης αριθ. 189 καθώς 
τέθηκαν δυναμικά από τα σωματεία οικιακών εργαζομένων, που 
επεσήμαναν ότι ειδικά στην εσωτερική οικιακή εργασία ακυρώνε-
ται, κατά κανόνα, η οριοθέτηση του εργασιακού χρόνου και κατα-
πατάται η δυνατότητα της εργαζόμενης για ανάπαυση και ελεύθερο 
χρόνο. Προκειμένου να θέσει διορθωτικά μέτρα η σύμβαση ορίζει 
πλέον ότι τα ωράρια των οικιακών εργαζομένων, όπως και η ημε-
ρήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση που δικαιούνται, δεν πρέπει να 
υπολείπονται εκείνων που ισχύουν για άλλες κατηγορίες εργαζομέ-
νων (Άρθρο 10, παρ.1). Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η εβδομαδι-
αία ανάπαυση δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 24 συνεχών ωρών 
(Άρθρο 10, παρ.2), ενώ αναγνωρίζεται η περίοδος ετοιμότητας της 
εργαζόμενης ως εργασιακή περίοδος, με βάση τα όσα ορίζουν οι 
εθνικές νομοθεσίες (Άρθρο 10, παρ. 3). 

η σύσταση R201 είναι πολύ πιο συγκεκριμένη όσων αφορά στα 
ωράρια των οικιακών εργαζομένων και προτείνει να καθορίζονται 
επακριβώς οι ώρες εργασίας, οι υπερωρίες και να ορίζεται ανώτα-
το όριο για τις περιόδους ετοιμότητας σε εβδομαδιαία, μηνιαία και 
ετήσια βάση. Ορίζει, επίσης, ότι πρέπει να καθίσταται σαφές στην 
εργαζόμενη το πόσο αμείβεται για τις περιόδους ετοιμότητας και 
ανάπαυσής της, όπως και το πώς υπολογίζεται η αμοιβή αυτή. η 
σύσταση προχωράει παραπέρα στον καθορισμό υπολογισμού της 
αποζημίωσης των οικιακών εργαζομένων για νυχτερινή εργασία 
και στον καθορισμό της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσής 
της, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές, θρησκευτικές και κοινω-
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νικές απαιτήσεις του πολιτισμικού περιβάλλοντος της εργαζόμενης. 
σε περίπτωση εργασίας τις παραπάνω ημέρες πρέπει να εξασφαλί-
ζεται πέρα από την αποζημίωση και η χορήγηση αντισταθμιστικής 
ανάπαυσης. τέλος, η σύσταση R201 καθορίζει με σαφήνεια ότι η 
περίοδος κατά την οποία η εργαζόμενη συνοδεύει τον εργοδότη στις 
διακοπές του δεν πρέπει να προσμετράται στην περίοδο αδείας που 
δικαιούται η εργαζόμενη. 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Οδηγία 2033/80/Εκ που ορίζει ως 
μέγιστο όριο εργασίας τις 48 ώρες (εκτός αν ο εργαζόμενος έχει 
υπογράψει εθελουσίως σύμβαση για περισσότερες ώρες εργασίας) 
δεν περιλαμβάνει τις οικιακές εργαζόμενες.20 η ίδια Οδηγία ορίζει 
την ημερήσια ανάπαυση στις 11 συνεχόμενες ώρες, την εβδομαδι-
αία στις 24 συνεχόμενες ώρες (σε συμφωνία με τη σύμβαση αριθ. 
189), και την ετήσια άδεια σε τέσσερεις εβδομάδες, ενώ προβλέπει 
αντισταθμιστική ανάπαυση. στα ζητήματα της διαθεσιμότητας το 
Ευρωπαϊκό δικαστήριο έχει ορίσει ότι η ετοιμότητα αποτελεί χρόνο 
εργασίας με αντιστοιχία μία ώρα προς μία ώρα (με εξαίρεση τις ανε-
νεργές περιόδους ετοιμότητας).21

Πιο συγκεκριμένα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εβδο-
μαδιαία ωράρια εργασίας των οικιακών εργαζομένων καθορίζονται 
ως εξής: σουηδία (52 ώρες για φροντίδα παιδιών),22 Φινλανδία (90 
το δεκαπενθήμερο) (ILOβ),Πορτογαλία (44 ώρες),23 Αυστρία (43 
ώρες),24 γαλλία,25 Ισπανία (40 ώρες) και γερμανία (38.5 ώρες). στην 

20. η συγκεκριμένη απόφαση είναι υπό έλεγχο σύμφωνα με απόφαση του δικα-
στηρίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων στις 14/10/2010 (υπόθεση C-428/09). βλ. http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0022:0023:EL:PDF (τελευταία 
πρόσβαση 8/8/2012). 

21. Με βάση τις υποθέσεις SIMAP (C-303/98, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0303:EL:PDF), Jeager (C-151/02, http://curia.europa.eu/juris/
showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dec45d3394425d489b9f6b9fe8cf885b49.e34KaxiLc3eQc40
LaxqMbN4NchuLe0?text=&docid=71277&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=fi
rst&part=1&cid=559197) και Dellas (C-14/04, http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=
9ea7d0f130d50b160bfaf7eb466184b0fe0213d9e9c1.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aQe0?do
cid=64300&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1829553). 

22. Πράξη Νο. 943 του 1970, για τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας των οικιακών 
εργαζομένων, αναθεωρημένη το 1995, Παράγραφος 3 (Ramirez-Machado, 2003: 26). 

23. σύμβαση της Οικιακής Εργασίας, Dl 235/92, DE 24-10 (Ramirez-Machado, 2003: 15).
24. Ομοσπονδιακή Πράξη για τη Ρύθμιση της Οικιακής βοήθειας και των Οικια-

κών υπαλλήλων [No. 235/1962]. 
25. Άρθρο 15 της Εθνικής συλλογικής σύμβασης Αμοιβών για Εργασία σε συγκε-

κριμένο Εργοδότη. 
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Ιταλία ορίζονται διαφορετικά ωράρια για διαφορετικές κατηγορί-
ες οικιακών εργαζομένων που κυμαίνονται από τις 30 ώρες (μερική 
απασχόληση στην εσωτερική οικιακή εργασία) έως τις 54 ώρες (πλή-
ρης απασχόληση στην εσωτερική οικιακή εργασία) με τις 40 ώρες 
να αποτελούν το όριο για τις εξωτερικές οικιακές εργαζόμενες. για 
κάθε κατηγορία η ημερήσια απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 10 ώρες. στη Μάλτα, όπου υπάρχουν επίσης κατηγορίες οικια-
κών εργαζομένων (ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης και το εί-
δος απασχόλησης), το ημερήσιο ωράριο ορίζεται στις 8 ώρες και το 
εβδομαδιαίο στις 40 ώρες, χωρίς να περιλαμβάνονται τα διαλείμμα-
τα για γεύματα και ξεκούραση.26

Όσον αφορά στο ζήτημα της ανάπαυσης των οικιακών εργαζο-
μένων, αυτό προσδιορίζεται με μεγάλη λεπτομέρεια στην Αυστρία 
σε ημερήσια, εβδομαδιαία, και ετήσια βάση. Πιο συγκεκριμένα, 
στην Αυστρία η ημερήσια ανάπαυση των εσωτερικών οικιακών ερ-
γαζομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ώρες (περιλαμβάνοντας 
το διάστημα 9 μ.μ.-6π.μ.), με διαλείμματα τριών ωρών (με δύο μη 
διακεκομμένες περιόδους των τριάντα λεπτών για κατανάλωση γευ-
μάτων).27 η εβδομαδιαία ανάπαυση ορίζεται κατ’ ελάχιστο στη μία 
ημέρα, ενώ κάθε δύο εβδομάδες, η εργαζόμενη δικαιούται να λαμ-
βάνει ως ημέρα ανάπαυσης την κυριακή. η δε εργασία κατά τις 
κυριακές δεν πρέπει να ξεπερνάει τις έξι ώρες.28 στην Φινλανδία τα 
εργασιακά ωράρια των οικιακών εργαζομένων μπορούν να εκτείνο-
νται μεταξύ 6.00-23.00 (Πράξη 606/1996). σε κάθε άλλη περίπτωση 
θα πρέπει να τεκμηριώνεται έκτακτη κατάσταση ή εφημερία. Οι ερ-
γαζόμενες πρέπει να έχουν όχι λιγότερο από τριάντα συνεχόμενες 
ώρες ξεκούρασης την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές πρέπει να περιλαμ-
βάνουν την κυριακή, ή αν δεν γίνεται, κάποια άλλη ημέρα.29 στη 
γερμανία επιβάλλονται δύο ρεπό την εβδομάδα, δύο ελεύθερα σαβ-

26. βλ. http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid= 
11174&l=1 (τελευταία πρόσβαση 7.6.2012).

27. για τις εξωτερικές εργαζόμενες, αν οι ώρες εργασίας τους είναι μεταξύ 4,5-6 
ωρών, το διάλειμμα πρέπει να είναι είκοσι λεπτά, αν είναι μεταξύ 6-8 ωρών, το διά-
λειμμα πρέπει να είναι τριάντα λεπτά, αν είναι 8-9 ώρες, πρέπει να είναι σαράντα πέντε 
λεπτά και, αν είναι περισσότερο από 9 ώρες, πρέπει να είναι εξήντα λεπτά.

28. βλ. http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1962_235/ERV_1962_235.pdf (τε-
λευταία πρόσβαση 17/5/2014).

29. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1977/en19770951.pdf (τελευταία πρόσβαση 
17/5/2014).
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βατοκύριακα τον μήνα και 26-30 ημέρες άδειας τον χρόνο, ενώ και 
στην Ιρλανδία η ανάπαυση των οικιακών εργαζομένων είναι σε συμ-
φωνία με όλων των υπόλοιπων εργαζομένων.30 στη δανία η νυχτε-
ρινή εργασία επιτρέπεται μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες και μόνο 
εάν δοθούν την επόμενη ημέρα αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης για την 
εργαζόμενη. Επιπλέον, η οικιακή εργαζόμενη δικαιούται τριάντα 
ημέρες ετησίως και μπορεί να ζητήσει οι εννέα από αυτές σε συγκε-
κριμένους μήνες (Ramirez-Machado, 2003: 23, 39). στις κάτω Χώρες 
ορίζεται η ετήσια άδεια των οικιακών εργαζομένων στις τέσσερις 
εβδομάδες με αποδοχές, ενώ στην Ιταλία η εβδομαδιαία περίοδος 
ανάπαυσης μπορεί να συσσωρεύεται από τις οικιακές εργαζόμενες 
για να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της ετήσιας άδειάς τους. 

στον ευρωπαϊκό νότο και πιο συγκεκριμένα στην Ισπανία, το 
διάταγμα 1620/2011 ορίζει ότι οι εξωτερικές οικιακές εργαζόμενες 
δικαιούνται δωδεκάωρη μη διακοπτόμενη ανάπαυση μεταξύ των 
εργάσιμων ημερών που ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ερ-
γαζομένων.31 σε εβδομαδιαία βάση ορίζεται μία ημέρα ανάπαυσης 
και άλλες δώδεκα ώρες που κατανέμονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εβδομάδας μετά από κοινή συμφωνία με τον εργοδότη. στη Μάλτα 
εργαζόμενες που διαμένουν στον εργοδότη δικαιούνται ένα ελάχι-
στο τριών ωρών ξεκούρασης, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, ενώ 
όταν δεν διαμένουν στον εργοδότη δικαιούνται ένα ελάχιστο διά-
λειμμα σαράντα πέντε λεπτών για γεύματα και ξεκούραση. Όλες 
οι εργαζόμενες πρέπει να λαμβάνουν μία ημέρα την εβδομάδα για 
ανάπαυση, σε συνεννόηση με τον εργοδότη και δικαιούνται (όταν 
είναι πλήρους απασχόλησης) τέσσερις εβδομάδες και τέσσερις ημέ-
ρες άδεια τον χρόνο. στην Πορτογαλία η ημερήσια περίοδος ανά-
παυσης για τις εσωτερικές οικιακές εργαζόμενες δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των οκτώ συνεχόμενων ωρών, ενώ για τις εξωτερικές οι-
κιακές εργαζόμενες ορίζεται μία ημέρα ανάπαυσης την εβδομάδα 
(και έως δύο με συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών). η κυριακή 
πρέπει να περιλαμβάνεται στις ημέρες ανάπαυσης, εκτός αν οι ανά-
γκες της οικιακής ομάδες επιβάλλουν άλλη ημέρα. η ετήσια άδεια 

30. σύμφωνα με την Οργάνωση των Πράξεων Ρύθμισης του Εργασιακού Χρόνου 
(S.I. 471 του 2001). 

31. βλ. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/05/feature/es0205206f.htm (τελευταία 
πρόσβαση 4/4/2012) και http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/02/articles/es1202011i.htm 
(τελευταία πρόσβαση 24/8/2012). 
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των οικιακών εργαζομένων ορίζεται σε είκοσι δύο ημέρες με αποδο-
χές. σεβασμός στην τήρηση των θρησκευτικών καθηκόντων της ερ-
γαζόμενης και απόδοση χρόνου ανάπαυσης σε συνάρτηση με αυτά 
αποδίδεται μόνο στη γαλλία (Ramirez-Machado, 2003: 30). συνολικά, 
οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, με εξαίρεση την Ελλάδα, ορίζουν 
με λεπτομέρεια τα ωράρια των οικιακών εργαζομένων και τις ημέ-
ρες ανάπαυσής τους. 

Όσον αφορά στην ετοιμότητα, αυτή προβλέπεται στη γαλλία 
για εργαζόμενες στη φροντίδα των παιδιών ή ανθρώπων με ειδικές 
ανάγκες (ILO, 2010: 46). Οι ώρες διαθεσιμότητας πρέπει να αναγρά-
φονται στη σύμβαση και να υπάρχει αποζημίωση γι’ αυτές στα δύο 
τρίτα της αμοιβής που προβλέπεται για τις συνήθεις ώρες εργασίας 
(ILO, 2010: 46). στη Φινλανδία όχι λιγότερο του μισού του χρόνου 
ετοιμότητας πρέπει να προσμετρείται στον εργασιακό χρόνο της ερ-
γαζόμενης (ILOβ). στην Πορτογαλία, η ετοιμότητα λαμβάνει μόνιμο 
χαρακτήρα στην εργασιακή σχέση και αφορά ακόμα και τα διαλείμ-
ματα για ξεκούραση και φαγητό της εργαζόμενης (παρ. 14(1) της 
σύμβασης της Οικιακής Εργασίας). 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με την από 14.2.1984 ΕγσσΕ, η εβδο-
μαδιαία εργασία εργαζόμενου που απασχολείται σε εργοδότη με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι 40 ώρες. για τις οικόσιτες 
εργαζόμενες, ωστόσο, δεν ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται 
στα χρονικά όρια εργασίας, υπερεργασίας, υπερωρίας, καθώς και 
οι διατάξεις των υπουργικών Αποφάσεων 8900/46 και 181310/46 
«περί προσαύξησης» για εργασία κατά κυριακή και νυκτερινή ερ-
γασία αντίστοιχα (Εφ. Αθηνών 1747/90, 2872/96, 7809/03, 1349/04).
για τις εργαζόμενες αυτές απασχόληση πέραν του συμφωνημένου 
ή του συνήθους ημερήσιου ωραρίου δεν αποτελεί υπερωρία, αλλά 
υπερεργασία. Επίσης δεν δικαιούνται προσαύξηση 75% λόγω απα-
σχόλησής τους κατά τις κυριακές ή εορτές (Εφ. λάρισας 10-21/82, 
ΑΠ 172/93, 964/98, Εφ. Αθηνών 287/06). Με βάση τα παραπάνω τα 
ζητήματα ημερήσιας ανάπαυσης και διαλειμμάτων, εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης, αδειών και αργιών για τις οικιακές εργαζόμενες παρα-
μένουν στην Ελλάδα εξαιρετικά ασαφή. Έρευνες που διενεργήθη-
καν σε οικιακές εργαζόμενες έδειξαν μια πληθώρα καταστάσεων 
ανάπαυσης και άδειας στους ελληνικούς οικιακούς χώρους (Παπα-
ταξιάρχης, τοπάλη και Αθανασοπούλου, 2009: 88, 102· Μπέλλας, 
2012: 151, 196-197). τέλος, η κατάσταση ετοιμότητας της οικιακής 
εργαζόμενης διακρίνεται στην Ελλάδα σε γνήσια (η εργαζόμενη 
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βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικής και σωματικής εγρήγορσης, 
είτε παραμένοντας στον τόπο εργασίας είτε σε άλλο ορισμένο χώρο) 
που θεωρείται πλήρης απασχόληση, και σε απλή (η εργαζόμενη πα-
ραμένει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, περιορίζοντας την ελευθερία 
της υπέρ του εργοδότη, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται 
σε εγρήγορση πνευματική και σωματική ώστε να είναι στη διάθεση 
του εργοδότη κάθε στιγμή). ώστόσο, δεν ορίζονται ανώτατα όρια 
περιόδων ετοιμότητας σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, 
όπως ορίζει η σύμβαση για την Αξιοπρεπή Εργασία των Οικιακών 
Εργαζομένων. 

συνολικά, η ρύθμιση του εργασιακού χρόνου των οικιακών εργα-
ζομένων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται 
από μεγάλες διαφοροποιήσεις, παρότι σε γενικές γραμμές συμπορεύ-
εται με τους κανόνες που θέτει η σύμβαση αριθ. 189. Μικρός, μόνο, 
αριθμός χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζει με μεγάλη λεπτο-
μέρεια ζητήματα εργασιακού χρόνου και ανάπαυσης στην οικιακή 
εργασία σε ημερίσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση. η σύμ-
βαση αριθ. 189 εξασφαλίζει στις οικιακές εργαζόμενες δικαιώματα 
που έχουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αφήνοντας, ωστόσο, στα 
εθνικά κράτη ζητήματα κομβικής σημασίας, όπως η ετοιμότητα, και 
διαιωνίζοντας τα μακρά εργασιακά ωράρια των (εσωτερικών κυρί-
ως) οικιακών εργαζομένων. 

5. ΖητηΜΑτΑ ΙδΙώτΙκΟτητΑσ κΑΙ δΙΑβΙώσησ  
στΟΝ ΟΙκΙΑκΟ ΧώΡΟ τΟυ ΑλλΟυ

το ζήτημα της ιδιωτικότητας και της παροχής αξιοπρεπών συνθη-
κών διαβίωσης απασχολεί ένα μεγάλο μέρος των εσωτερικών οικια-
κών εργαζομένων. Ζώντας στο σπίτι του εργοδότη, οι οικιακές ερ-
γαζόμενες έρχονται συχνά αντιμέτωπες με παροχές διαβίωσης που 
δεν εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητά τους, την ασφάλειά τους και 
την καλή υγεία τους. η Anderson (2000) αναφέρει ότι οι εσωτερικές 
οικιακές εργαζόμενες σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν ιδιωτική 
ζωή, παρά μόνο κατά τις ημέρες των ρεπό τους όταν και διαμένουν 
εκτός του οικιακού χώρου του εργοδότη (Anderson, 2000: 43). στο 
Hong Kong τα δύο τρίτα των οικιακών βοηθών διαθέτουν ιδιωτικό 
χώρο στο σπίτι της εργοδότριας (Constable, 1997: 133), αλλά ο χώ-
ρος αυτός περιορίζεται σε ένα εξαιρετικά μικρό και ανήλιο δωμάτιο 
(Constable, 1997: 133, 102), ενώ στην Ελλάδα και τη Μαλαισία, η πα-
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ροχή ιδιωτικού χώρου στις οικιακές εργαζόμενες δεν είναι δεδομένη 
(Chin, 1998: 134· τοπάλη, 2008: 129-131). 

η σύμβαση αριθ. 189 ορίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται σεβα-
σμός απέναντι στο δικαίωμα της ιδιωτικότητας τόσο του οικιακού 
εργαζομένου όσο και της οικιακής ομάδας (Άρθρο 6). ώστόσο, στο 
θέμα της εξασφάλισης ικανοποιητικών χώρων διαμονής σε εσωτερι-
κές οικιακές εργαζόμενες η σύμβαση παραμένει γενικόλογη, απαι-
τώντας την εξασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων (Άρθρο 13, παρ. 1). η σύσταση R201, περισσότερο συ-
γκεκριμένη, προτείνει να παρέχεται στην εργαζόμενη: α) χωριστό, 
ιδιωτικό δωμάτιο με κατάλληλη επίπλωση και κλειδαριά με κλειδί 
που θα δίνεται στην εργαζόμενη, β) πρόσβαση σε κατάλληλους χώ-
ρους υγιεινής, κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς, γ) επαρκής φωτισμός, 
θέρμανση και εξαερισμός, και, τέλος, δ) γεύματα καλής ποιότητας 
και επαρκούς ποσότητας προσαρμοσμένα στις πολιτισμικές και θρη-
σκευτικές απαιτήσεις, αν υπάρχουν, του περιβάλλοντος της οικια-
κής εργαζόμενης. 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλειονότητα των χωρών αρκείται 
σε γενικές αναφορές στην εξασφάλιση της υγείας και (σπανιότερα) 
της αξιοπρέπειας της εργαζόμενης, ενώ η Αυστρία, η Ιρλανδία, η 
Φινλανδία, η γαλλία, η Πορτογαλία και η Ιταλία παρακολουθούν 
τη λογική της σύστασης R201, ορίζοντας με λεπτομέρεια τις συν-
θήκες εργασίας και διαμονής των οικιακών εργαζομένων. Πιο συ-
γκεκριμένα, στην Αυστρία απαιτείται να παρέχεται στην εσωτερι-
κή οικιακή εργαζόμενη ιδιαίτερο δωμάτιο (εκτός από περιπτώσεις 
που διαμένει με βρέφος) που να πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας 
για την υγεία της (πυρασφάλεια, κατάλληλος εξαερισμός, επαρκής 
θέρμανση), ενώ γίνεται αναφορά στην εξασφάλιση της «ηθικής της 
εργαζόμενης» κατά τη διαμονή της στον χώρο του εργοδότη.32 στη 
γαλλία, απαιτείται η εξασφάλιση ατομικού δωματίου στην εργαζό-
μενη (με παράθυρο, επαρκή φωτισμό και καλή θέρμανση), καθώς 
και υγιεινού και επαρκούς φαγητού (ILO, 2010: 45). στην Ιρλανδία 
πρέπει να παρέχεται ιδιωτικό, ασφαλές δωμάτιο με κρεβάτι, ενώ στη 
δανία να εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του χώρου διαμο-
νής και, συνολικά, η ασφάλεια της εργαζόμενης (Ramirez-Machado, 
2003: 57). η συλλογική σύμβαση Εργασίας στην Ιταλία κάνει ανα-

32. βλ. http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1962_235/ERV_1962_235.pdf (τε-
λευταία πρόσβαση 16/5/2014). 
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φορά στην υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στην εργαζόμενη 
επαρκείς ποσότητες υγιεινού φαγητού, ένα εργασιακό περιβάλλον 
που δεν θίγει τη σωματική και ηθική αξιοπρέπειά της, καθώς και 
συνθήκες διαμονής που να εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και ιδιω-
τικότητά της. στη Φινλανδία η εργοδότρια οφείλει να καθοδηγεί την 
εργαζόμενη, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα, ή ασθένειες κατά 
την εργασία και δεν πρέπει να θέτει στη διάθεση της εργαζόμενης 
συσκευές ή ουσίες που μπορεί να τη βλάψουν κατά την διεξαγωγή 
της οικιακής εργασίας.33

στο θέμα της ιδιωτικότητας των οικιακών εργαζομένων εστιά-
ζουν μόνο οι Αυστρία, Ιρλανδία και Φινλανδία. στην Αυστρία το 
δωμάτιο της οικιακής εργαζόμενης πρέπει να διαθέτει κλειδαριά 
που να κλειδώνει και από έξω και από μέσα, καθώς και ντουλάπι 
επίσης με κλειδαριά και κλειδί. Αν δεν διατίθεται ξεχωριστό δωμά-
τιο για την εργαζόμενη, θα πρέπει οι παραπάνω όροι να πληρούνται 
στο χώρο όπου βρίσκεται το κρεβάτι της. στην Ιρλανδία ο εργοδό-
της πρέπει να «σέβεται την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα» της 
εργαζόμενης και να «λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξασφάλιση της αξιοπρέπειας και ιδιωτικότητά της στον οικιακό 
χώρο».34 Επιπλέον, δεν έχει το δικαίωμα να διαβάζει την αλληλο-
γραφία της εργαζόμενης και να ακούει τις ιδιωτικές τηλεφωνικές 
συζητήσεις της.35 τέλος, στη Φινλανδία το δωμάτιο της εργαζόμε-
νης πρέπει να εξασφαλίζει την ιδιωτικότητά της και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τον εργοδότη ή μέλη της οικιακής ομάδας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι χώρες του ευρωπαϊκού νότου οι 
οποίες δέχονται μεγάλους αριθμούς μεταναστριών και απασχολούν 
μεγάλους αριθμούς οικιακών εργαζομένων (π.χ. Ελλάδα, Ισπανία, 
Πορτογαλία) δεν ρυθμίζουν με μεγάλη λεπτομέρεια τις συνθήκες 
εργασίας τους. Μεγάλη δυσκολία υπάρχει ειδικά στο ζήτημα της 
αυτονομίας της εργαζόμενης, αφού στα συγκεκριμένα εθνο-πολιτι-
σμικά πλαίσια ο οικιακός χώρος είναι συχνά αποσυνδεδεμένος από 
κάθε έννοια ιδιωτικότητας.36 συνέπεια των παραπάνω πολιτισμικών 

33. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1977/en19770951.pdf (τελευταία πρόσβαση 
16/5/2014).

34. βλ. Παράγραφο 5.2.1. του κώδικα Πρακτικής για την Προστασία Προσώπων 
που Απασχολούνται σε σπίτια Άλλων. 

35. βλ. http://www.lrc.ie/documents/publications/codes/10PersonsEmployedinHomes.pdf 
(τελευταία πρόσβαση 16/5/2014). 

36. Έρευνες στην Ελλάδα καταδεικνύουν την νοηματοδότηση της παροχής ιδιωτι-
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λογικών και πρακτικών είναι η διαρκής προσβασιμότητα του ιδιω-
τικού χώρου των (εσωτερικών) οικιακών εργαζομένων από τα μέλη 
της οικιακής ομάδας. συνολικά, η έμφαση που δίνεται από τα κρά-
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση της ιδιωτικότη-
τας της εργαζόμενης και των καλών συνθηκών διαβίωσής της πα-
ρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις. την ποικιλομορφία αυτή, δη-
λωτική του «σκληρού πυρήνα» του οικιακού χώρου σε διαφορετικά 
εθνο-πολιτισμικά πλαίσια, δεν αναμένεται να απαλύνει η σύμβαση 
αριθ. 189, αφού με τη σειρά της αφήνει το ζήτημα της ιδιωτικότητας 
και καλής διαβίωσης αρκετά ασαφές. 

6. συΜΠΕΡΑσΜΑτΑ

στο παρόν άρθρο εστιάσαμε στην ανάδειξη των ζητημάτων εκείνων 
που είναι θεμελιώδους σημασίας στη διαδικασία επαγγελματοποί-
ησης της οικιακής εργασίας δηλ. τον ορισμό του περιεχομένου της, 
τα ωράρια, τις αμοιβές και τις συνθήκες τέλεσής της. η διαδικασία 
της επαγγελματοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας έχει μεγάλο 
ειδικό βάρος, αν ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα του συνόλου 
των κοινωνικών επιστημόνων που καταδεικνύουν πως πρόκειται για 
μια άτυπη, μη καταγεγραμμένη, κακοπληρωμένη και δυσχερή εργα-
σιακή συνθήκη.

διερευνώντας το θεσμικό πλαίσιο των κρατών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, διαπιστώνουμε ότι η παραπάνω εργασιακή συνθή-
κη συναρτάται με μια πληθώρα ετερογενών –κατά κανόνα- θεσμι-
κών ρυθμίσεων της οικιακής εργασίας, όπου αυτές υπάρχουν. υπάρ-
χουν χώρες που ακολουθούν μια αρκετά συστηματική ρύθμιση της 
(νόμιμης και καταγεγραμμένης) οικιακής εργασίας (π.χ. Αυστρία, 
Φινλανδία, Ιταλία) και άλλες που ρυθμίζουν λεπτομερώς μόνο επι-
μέρους ζητήματα της οικιακής εργασίας (π.χ. Ελλάδα, Μάλτα, βέλ-
γιο). Επίσης, υπάρχουν χώρες που επιχειρούν μια καταγραφή της 
οικιακής εργασίας (γαλλία, κάτω Χώρες, λουξεμβούργο, Πολωνία, 
σουηδία, Φινλανδία) και χώρες που αναπαράγουν τον άτυπο, μη 
καταγεγραμμένο χαρακτήρα της (βλ. τοπάλη, 2012β).συνολικά, η 
ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει το στενό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο ζήτημα των ρυθμίσεων της οικιακής εργασίας αποτε-

κού χώρου στην οικιακή εργαζόμενη από τις εργοδότριες ως «δώρο» ή «χάρη» και όχι 
ως εργοδοτική υποχρέωση (τοπάλη, 2008: 136-139).
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λεί ενδείκτη της απροθυμίας μορφοποίησης του περιεχομένου της 
και, συνακόλουθα, της μη διαχείρισης του άτυπου χαρακτήρα της. 
Αποτελεί, επιπλέον ενδείκτη των εθνο-πολιτισμικά ορισμένων συν-
δέσεών της με τον οικιακό χώρο, την οικογένεια, τις γυναίκες και τη 
μετανάστευση και της ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτά τα θέματα. η μακρο-
χρόνια απροθυμία λήψης αυστηρών μέτρων για να αρθούν οι όποιες 
ανισότητες αφορούν στο σύμπλεγμα φύλου, οικιακού χώρου και με-
τανάστευσης, καταλήγει σήμερα σε έναν ετερογενή χάρτη προσεγ-
γίσεων της οικιακής εργασίας και τάσεων επαγγελματοποίησής της 
στην ενωμένη Ευρώπη.

η σύμβαση αριθ. 189 θέτει αναμφισβήτητα ένα κοινό πλαίσιο 
ρυθμίσεων, που ωστόσο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ασά-
φεια, αναπαράγοντας την «χαλαρή» θεσμική ρύθμιση της οικιακής 
εργασίας. Ακόμα και απέναντι σε αυτό το «χαλαρό», αλλά κοινό, 
ρυθμιστικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πρόσφατα τοποθε-
τήθηκε με έναν καταφανώς θετικό τρόπο (Galloti και Mertens, 2013). 
Οι διαφορετικές αποστάσεις που έχουν να διανύσουν διαφορετικά 
κράτη μέλη σε θεσμικό επίπεδο ως προς τη σύμβαση, δεδομένου 
ότι κάποια προηγούνται και κάποια υπολείπονται αυτής, δείχνουν 
και την απόσταση που έχουν να διανύσουν σε πολιτικό και πολιτι-
σμικό επίπεδο προκειμένου να συναντηθούν μεταξύ τους πάνω σε 
ζητήματα φύλου, μετανάστευσης, εργασίας και οικιακού χώρου. η 
Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, πρέπει να προχωρήσει πολύ δυναμικά 
(ειδικά σε θέματα αμοιβών, ωραρίων και συνθηκών εργασίας) προ-
κειμένου να προσεγγίσει τόσο τις ρυθμίσεις της σύμβασης αριθ. 189, 
όσο και χώρες του ευρωπαϊκού νότου (π.χ. Ισπανία, Μάλτα, Ιταλία) 
που τις τελευταίες δεκαετίες μεριμνούν περισσότερο για το ζήτημα 
των ρυθμίσεων της οικιακής εργασίας και της μετανάστευσης. η 
στάση της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στην 
άμεση πρόκληση, που ονομάζεται κύρωση της συνθήκης για την 
Αξιοπρεπή Εργασία των Οικιακών Εργαζομένων και συγκρότηση 
ενός αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει ένα 
ελάχιστο εργασιακών δικαιωμάτων για τις οικιακές εργαζόμενες, 
θα αποτελέσει μια σαφή τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα των γυναι-
κών μεταναστριών και στο (οικιακό) καθεστώς διαφορετικότητας 
και σεβασμού των δικαιωμάτων της Άλλης γυναίκας που επιδιώκε-
ται(ή όχι) να θεμελιωθεί. 
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