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                                                                      ΑΙΤΗΜΑ  

ΘΕΜΑ: ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  ΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΩΤΙΚΌ ΤΟΜΕΑ   

Αξιότιμοι κύριοι  

Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζετε αιτούμαστε να συμπεριληφθούν άρθρα που να στηρίζουν και να βοηθούν τις 
Μονογονεικές Οικογένειες που βάλλονται τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες των παιδιών τους. 

Σας αναφέρουμε πιο κάτω μέιζον προβλήματα που αντιμετωπίζουν που θα πρέπει να λάβετε υπόψιν καθώς και προτάσεις μας 
για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 

1. Νοσηλεύτριες, Γιατροί, υπάλληλοι σε σώματα ασφαλείας, υπουργεία κλπ έχουν επικοινωνήσει μαζί μας μαμάδες που 
δεν έχουν κανέναν συγγενή για να βοηθήσει στην φύλαξη των παιδιών είναι μόνες και αντιμετωπίζουν μείζον 
πρόβλημα με τις βάρδιες. Τα χρήματα είναι τόσα που δεν τους επιτρέπει να έχουν έναν άνθρωπο που να πληρώνουν 
για να φυλάξουν ανήλικα τέκνα με αποτέλεσμα είτε να τα αφήνουν σε κάποιο φιλικό πρόσωπο, γείτονα ή και μόνα 
τους για να εξυπηρετήσουν την εργασία τους.   
 
Πρόταση : Είτε την δημιουργία τομέα που θα εξυπηρετεί την φύλαξη των παιδιών με ανθρώπους που θα 
αναλαμβάνουν φύλαξη παιδιών κατά την απουσία τους,(π.χ ΟΤΑ με ειδικό τμήμα υπαλλήλων που η εργασία τους θα 
είναι η φύλαξη παιδιών κατ οικο, οπότε θα καλύπτουν την απουσία του γονέα έως την επιστροφή του από την 
εργασία τους)   είτε την προσαρμογή των ωραρίων τουλάχιστον,( π.χ  πρόγραμμα εργασίας εξαιρούμενου ωραρίου 
που ο εργαζόμενος δεν έχει άτομο για την φύλαξη ανήλικων τέκνων ) σύμφωνα  ώστε να είναι σε θέση οι ίδιοι οι 
μόνοι γονείς να εξυπηρετούν και να προστατεύουν τα παιδιά τους.  
 

2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται σε μέρος μακριά από την οικία και ο πρώην σύζυγος δεν συναινεί στην 
μετοίκιση των παιδιών στον νέο τόπο διορισμού ή μετακίνησης του εργαζομένου, σύμφωνα με το(ΦΕΚ Α 
148/31.7.2020) ο Νόμος 4714/2020 . 
Έχουμε αρκετές περιπτώσεις από καθηγήτριες νοσηλεύτριες κλπ που διορίζονται ή μετακινούνται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του δημόσιου τομέα σε άλλους νομούς της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση των καθηκόντων τους. 
Σας καταθέτω το εξής παράδειγμα. Νοσηλεύτρια που διέμενε στα Γιάννενα με τα παιδιά της αρνήθηκε να 
συγκατάθεση ο άλλος γονέας να μετακινηθούν μετα της μητέρας τους στην Λαμία που ζητήθηκε να μετακινηθεί. Τα 
ανήλικα παιδιά της τα ανέλαβαν οι γονείς της για να μπορέσει να εργαστεί. Το καλύτερο που έγινε προς εξυπηρέτηση 
του αδιεξόδου που ήρθε ήταν να την μεταθέσουν στην Καρδίτσα και η γυναίκα με την λήξη της βάρδια της κάθε 
ημέρα είναι να ταξιδεύει στα Γιάννενα για να είναι κοντά στα παιδιά της. Η γυναίκα μισθώνει κατοικία στα Γιάννενα 
και αναγκάστηκε να μισθώσει και μια κατοικία ακόμη στην Καρδίτσα όταν οι βάρδιες και τα ωράρια εργασίας δεν της 
επιτρέπουν να πάει στα παιδιά της στα Γιάννενα. Παράλληλα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όσο πιο μεγάλες είναι οι 
αποστάσεις που γίνονται καθημερινά είναι στατιστικά αποδεδειγμένο η πιθανότητα ατυχήματος ενώ οι δρόμοι στο 
επαρχιακό δίκτυο δεν προσφέρουν την απαραίτητη ασφάλεια όπως είναι γνωστό. Έχουμε παρόμοιες υποθέσεις που η 
μετακίνηση έχει γίνει σε νησιά και τα παιδιά παραμένουν Αθήνα. 
Άλλο ένα παραδειγμα είναι η δυσκολία μετακίνησης εργαζομένου (νοσηλεύτριας μόνη μητέρα) σε άλλη περιοχή που 
έχει τους γονείς της που μπορούν να την βοηθήσουν τόσο στην φύλαξη των ανήλικων τέκνων καθώς και στην 
εξασφάλιση παροχής δωρεάν οικίας που αυτήν την στιγμή μισθώνει και με πολύ μεγάλη δυσκολία τα καταφέρνει. 
 



Πρόταση:  Οι μετακινήσεις και οι διορισμοί για τις μονογονεϊκές οικογένειες  και αφού τα στοιχεία τους βρίσκονται 
στην διάθεση του κάθε οργανισμού ή φορέα που υπηρετούν να μην μετακινούνται σε άλλον νομό από τον νομό που 
βρίσκετε η κύρια κατοικία τους και είναι στέγη των παιδιών του. Αυτό θα μπορούσε να προβλεφθεί στο εργασιακό 
νομοσχέδιο. 
Όχι μόνο θα επέφερε μία ισορροπία στην οικογένεια και στα παιδιά, θα βοηθούσε στην ψυχική και ψυχολογική υγεία 
των ανήλικων παιδιών, αλλα αποφεύγονται και αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια του 
εργαζόμενου.  
 

3. Οι ηλικίες επηρεάζουν σημαντικά την εύρεση εργασίας στις γυναίκες που παράλληλα έχουν και ανήλικα τέκνα. Οι 
επιχειρήσεις λοιπόν κωλύονται όχι μόνο λόγο ηλικίας αλλά και λόγο της μονογονεϊκής κατάστασης των γυναικών που 
είναι μόνες μητέρες και αναζητούν εργασία.  Η δικαιολογία των ελευθέρων  επαγγελματιών και επιχειρηματιών είναι 
ότι εάν αρρωσταίνει το παιδί ή εάν δεν έχεις που να το αφήσεις εγω τι θα σε κάνω? Οπότε η μόνη μητέρα μένει για 
πάντα άνεργη χωρίς την στήριξη του κράτους με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλήθος οικογενειών που αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν τις βιοτικές ανάγκες αυτών και των παιδιών τους και να βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχιας.  
 
Πρόταση: Να δημιουργήσετε σχετικό πρόγραμμα που να καλύπτει ηλικίες από 40 ετών και  άνω για Μονογονεικές 
Οικογένειες είτε άπορες οικογένειες που υπάρχουν και οι δύο γονείς (πυρηνική οικογένεια) με δύο ανήλικα τέκνα, 
τρίτεκνες ή πολύτεκνες,  ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσλαμβάνουν γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας  με 
ανήλικα τέκνα. 
 

4. Σε Μονογονεικές Οικογένειες  κατ εξαίρεση να υπάρχει ελαστικό ωράριο σε περίπτωση που εξαιτίας των παιδιών δεν 
είναι δυνατόν να καλύψει το ωράριο του, να μπορεί να το καλύψει επόμενη ημέρα μες στην εβδομάδα η μέσα στον 
μήνα και να μην τον απειλούν με απόλυση η ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

 

Είναι επιτακτική ανάγκη να δωθεί άμεσα λύση, να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει τους εργαζομένους 
που είναι Μονογονεικές οικογένειες. Η ερευνα που έκανε ο η εταιρεία MRB  για λογαριασμό του Συλλόγου μας, μας εξέπληξε 
αποτυπώνοντας τόσο τα προβλήματα, όσο και το πλήθος των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα, και φαίνεται ότι δεν 
έχουμε ως χώρα κάνει καμία σχετική πρόβλεψη για ένα σημαντικό ποσοστό των πολίτων της Ελλάδας. Η Μονογονεϊκή 
Οικογένεια βάλετε από ανεργία, φτώχια, ανισότητα, στέρηση δικαιωμάτων,  κλπ  και εάν το σκεφτούμε δεν είναι κοινωνική 
ομάδα από μια μόνο κατάσταση αλλα καθίσταται ευπαθή κοινωνική ομάδα από σώρευση ευπαθειών, είναι η πλέον αδικημένη 
όχι ομάδα αλλα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας. Από το σύνολο των οικογενειών στην Ελλάδα σχεδόν το 30% 
αποτελείται από Μονογονεικές Οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση όλα τα κράτη μέλη έχουν προβλέψει για τους πολίτες της 
χώρας τους και για την στήριξη των παιδιών.  

Αγαπητέ Υπουργέ κ.Χατζηδάκη και αγαπητή Υφυπουργέ κ.Συρεγγέλα  κάνουμε έκκληση για την στήριξη και την βοήθεια που 
μόνο εσείς μπορείτε ανθρώπινα και αλληλέγγυα να προβλέψετε για τους ανθρώπους της χώρας μας. Από εσάς περιμένουμε σε 
καιρούς έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας να πράξετε τα δέοντα για τους ανθρώπους που στηρίζουν μεριμνούν και 
μεγαλώνουν τους αυριανούς πολίτες της χώρας μας…τα παιδιά μας. 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για όποιες επιπλέον πληροφορίες και απαιτούμενα έγγραφα μας ζητήσετε να προσκομίσουμε για να 
αποδείξουμε το μέγεθος της κατάστασης που αναφέρουμε μέσα από αυτό το αίτημα μας.  

 

Εκ μέρους του ΔΣ και της Προέδρου  

Με εκτίμηση  
Η Πρόεδρος  
Ειρήνη Τσεσμελή  
 


