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Με αφορμή τις ιδιαίτερες καταστάσεις που βιώνει η χωρα μας στον απόηχο του πολέμου σε συνέχεια
μιας Πανδημίας και ύστερα από επικοινωνίας μας με αρκετές Μονογονεικές Οικογένειες έχουμε γίνει
μάρτυρες πλήθος προβλημάτων μεταξύ των οποίων συμπίπτουν με τα Δικαιώματα των Γυναικών και
των κοινωνικά ευπαθή ομάδων στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων και τα δικαιώματα των
παιδιών.
Σας παρουσιάζουμε από την σελίδα 7 -9 του Report 2021/2253 από 15.03.2022
1&12. Στην Ελλαδα οι μητέρες που έχουν ανήλικα τέκνα που παρουσιάζουν διάφορες αρρώστιες,
παθήσεις ακόμη και αυτοάνοσα ή αναπηρίες, δεν τις στηρίζουν οι εργοδότες και αναγκάζονται να
χάσουν την εργασία τους προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους. Οι πρώην σύζυγοι σε
περίπτωση διαζυγίου, απέχουν και πολλές φορές εξαφανίζονται από την ζωή των παιδιών τους διότι
δεν θέλουν ευθύνες. Στις άλλες περιπτώσεις είτε είναι μητέρες μόνες είτε χήρες και η πολιτεία δεν
βοηθά. Για συντάξεις αναπηρίας υπάρχει χρονοβόρα διαδικασία, ετήσια επαναξιολόγηση της
κατάστασης που βάζει σε μεγάλη ταλαιπωρία την μητέρα και το παιδί ή τα παιδία και μεγάλες
χρονοκαθυστερήσεις σε σχέση με τα ραντεβού με τους ειδικούς γιατρούς ακόμη και για την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που λόγο της ανεργίας δημιουργούνται τεράστια κωλύματα και είναι
παρα πολλές οι φορές που τα έξοδα δεν καλύπτονται από πουθενά.
Προτείνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος είναι υποχρεωμένο να μεριμνάει για τα παιδιά με
ιδιαιτερότητες και ανάγκες να ορίζετε ειδικός παιδαγωγός και νοσοκόμος για να είναι σε θέση η
μητέρα να δουλέψει είτε το κράτος να μεριμνά για την μηνιαία καταβολή ειδικού μισθού για την
κάλυψη τόσο του παιδιού και της ίδιας της μητέρας ου τα φροντίζει. Σε κάθε περίπτωση θα
αισθάνεται πολύ πιο άνετα με την μητέρα του και το κράτος αντί να καταβάλει μισθούς σε δύο άτομα
θα τον καταβάλει στην μητέρα. Έτσι και ασφαλισμένοι θα είναι η οικογένεια και τα παιδιά θα
βρίσκονται υπό την προστασία της. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν θετικό ανα συγκεκριμένα
διαστήματα να ελέγχετε η οικογένεια από κρατικό κοινωνικό λειτουργό, για όλους τους λόγους.
2. Έχουμε έρθει σε επαφή με την Υφυπουργό Υγείας κ. Ράπτη και έχουμε προτείνει την δημιουργία
κέντρων σε συνεργασία με τους Δήμους που θα καλύπτουν την ψυχική και ψυχολογική υγεία τόσο
του Μόνου Γονέα με όποιον τρόπο και εάν προέρχετε, ώστε τόσο τα παιδιά όσο και ο γονέας να
υποστηρίζεται για να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν προστατευμένα από ψυχικές πληγές που
δεν αντιμετωπίζονται σε στάδιο που έχει παρέλθει ο χρόνος που θα μπορούσαν αν όχι να επουλωθούν

να μετριαστούν τουλάχιστον. Έχουμε επίσης επιστήσει την προσοχή στο ότι η εργασία λειτουργεί ώς
ψυχοθεραπεία για τον γονέα που επηρεάζει και την ψυχοσύνθεση των παιδιών. Διότι όταν ένας
γονέας σταθεί στα πόδια του, τα παιδιά μπορούν μέσα από την δύναμή του να αντλήσουν δύναμη,
κουράγιο και θάρρος. Για τους λόγους αυτούς μέχρι να ανευρεθεί η εργασία το κράτος οφείλει να
μεριμνάει με επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας όπως και στα άλλα κράτη μέχρι και ένα έτος που ο
εργασιακός σύμβουλος θα αναλαμβάνει προσωπικά την ανεύρεση εργασίας για την κάθε γυναίκα για
να μπορέσει να αναθρέψει τα μέλη της οικογένειάς της. Τα επιδόματα στην Ελλάδα ακόμη και της
φτώχειας λειτουργούν με τρόπο καθολικό να μην λαμβάνονται αφού όταν ένα επίδομα λαμβάνεται
πχ. Το οικογενειακό ή της στέγασης δεν λαμβάνεται της φτώχειας λες και λύθηκαν ή καλύφθηκαν οι
ανάγκες διαβίωσης.
3,4,5. Προτείνουμε ένα ενιαίο σχέδιο φροντίδας των παιδιών των γυναικών ακόμη και των
ηλικιωμένων με βαριές ασθένειες και των ανάπηρων γονέων και τέκνων. Όλα τα μεμονωμένα μικρά
επιδόματα θα πρέπει να αξιολογηθούν σε νέα βάση και να γίνουν ένα ενιαίο. Οι Μονογονεικές
Οικογένειες στην Ελλάδα αποτελούνται από έναν γονέα κυρίως γυναίκα με τα παιδιά της. Αγγίζει το
30% των Οικογενειών στην Ελλάδα σύμφωνα με στατιστική Ερευνα που διεξήχθη από τον Σύλλογό
μας με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ και του προέδρου κ.Στάσση Γιώργου από την έγκριτη εταιρεία
MRB. Πλήθος Μονογονεϊκών Οικογενειών έχουν μέλη με βαριές νοσήσεις και αναπηρίες. Εάν ένα
ενιαίο μηνιαίο βοήθημα κάλυπτε τις βασικές βιοποριστικές, ιατροφαρμακευτικές ανάγκες, στέγης και
φτώχιας επιτόπου θα καλύπτονταν το 70% των επιδομάτων στην Ελλάδα αφού τα εξαρτώμενα μέλη
παιδία, ηλικιωμένοι, και εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρίες θα καλύπτονταν από ένα και μόνο συνολικό
μηνιαίο έσοδο. Το ένα δεν θα αναιρούσε το άλλο και επιπλέον θα ήταν βιώσιμη η Ελληνική
Οικογένεια. Το μηνιαίο έσοδο Μονογονεϊκής Οικογένειας καθίσταται απαραίτητο για την αποφυγή
της παιδικής φτώχιας και της ρύθμισης της ισότητας των δύο φύλων.
Επιπρόσθετα έχουμε αιτηθεί στην ΑΑΔΕ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Εργασίας
όπως όλες οι αποφάσεις ακόμη και του δικαστηρίου που έχουν τελεσιδικίσει εις βάρος του οφειλέτη,
ακόμη και ιατροφαρμακευτικά νοσοκομείων ακόμη και οι κλίσεις αναρτιούνται στην ΑΑΔΕ. Με τον
ίδιο τρόπο θα πρέπει να αναρτιούνται και οι διατροφές για τα τέκνα που δεν καταβάλουν οι υπόχρεοι.
Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει η υποχρέωση καταβολής της διατροφής που στην πλειονότητα τους
δεν καταβάλλονται ποτέ. Επιπρόσθετα έχουμε ζητήσει οι διατροφές ως μέτρο δικαίου θα πρέπει να
εκπίπτουν των καθαρών εσόδων από τους υπόχρεους.
Με όλα τα παραπάνω και η φροντίδα όλων των κοινωνικά ευπαθή και ευάλωτων ομάδων θα
τακτοποιούνταν άμεσα, ενώ από τον προϋπολογισμό των επιδομάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στήριξης, τον προϋπολογισμό του κράτους την κοινωνική αλληλεγγύη και ακόμη και τις κρατήσεις
και τους φόρους αλληλεγγύης που όλοι καταβάλουμε θα υπήρχε ένα νοικοκύρεμα και μια
εξασφαλισμένη στήριξη σε μεγάλο κοινωνικό εύρος.
9-10-11. Άμεση πολιτική στήριξης και υποστήριξης όλων των ώς άνω παραγόντων βασικός
παράγοντας είναι η εργασία για την εξοικονόμηση πόρων για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών.
Όταν ο κάθε ένας άνθρωπος που έχει ευθύνη για μέλη εξαρτόμενα από παιδιά, ηλικιωμένους, Αμεα,
ακόμη και άτομα που έχουν εκτίσει φυλάκιση εντός της οικογένειάς τους με την εργασία και την
εξασφάλιση του μηνιαίου μισθού. Οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας και η προστασία της
οικογενειακής ευρυθμίας σε σχέση με την εργασία σύμφωνα με την αρχή της ισότητας των δύο
φύλλων, είναι ένας πυλώνας υψίστης ανάγκης προστασίας των γυναικών. Έχουμε προτείνει την
ίδρυση Κοιν Σεπ με σκοπό την υποστήριξης της ένταξης σε προγράμματα εργασίας. Οι Κοιν Σεπ
είναι εταιρείες που επιδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τον προϋπολογισμό
από το Υπουργείο Εργασίας. Η εργασία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την προστασία των κοινωνικά
ευπαθή και ευάλωτων ομάδων. Εάν στηριχθεί η εργασία θα αποφευχθεί πλήθος ακόλουθων
προβλημάτων όπως η καταπολέμηση της φτώχιας παιδικής και ενηλίκων, η ψυχολογική και ψυχική
ασθένεια στο πλαίσιο της κατάθλιψης, η ανάπτυξη και η στήριξη μικροοικονομικά της οικογένειας
και μακροοικονομικά του κράτους. Επιπρόσθετα η εργασία αποτρέπει από τον κοινωνικό

αποκλεισμό, από την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, καθώς και την ποιοτική ανάπτυξη της δομής
των οικογενειών.

13. Έχουμε αιτηθεί και στο υπουργείο υγείας και στο υπουργείο εργασίας την εξασφάλιση
εξατομικευμένης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τις Μονογονεικές οικογένειες με την
ασφάλιση του μόνου γονέα ώστε να εξασφαλίζετε και η ασφάλιση των εξαρτώμενων τέκνων. Οι
πόροι μπορούν να αντληθούν από το ειδικό επίδομα αλληλεγγύης που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες
πολίτες. Ο Σύλλογός μας έχει προσεγγίσει ακόμη και μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που
με 10 ευρω τον μήνα μπορούν να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ποιότητα ιατροφαρμακευτικής
κάλυψης των αναγκών των Μονογονεϊκών Οικογενειών των Γυναικών και των παιδιών.

Είμαστε στην διάθεσή σας για όποια επιπλέον ενημέρωση και διάθεση στοιχείων. Μπορούμε επίσης
να σας προωθήσουμε την διεξοδική ερευνα σχετικά με τις κοινωνικά ευπαθή ομάδες, τις γυναίκες,
την εργασία τις σχέσεις παιδιού γονέων και την οικονομική εικόνα των οικογενειών στην Ελλάδα που
έχει ο Σύλλογός μας και μπορεί να βοηθήσει καις την στήριξη του έργου σας.

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Τσεσμελή

