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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς: 
 

 Υπουργό Εσωτερικών 
 Υπουργό Οικονομικών 
 Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 Υπουργό Υγείας 
 Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 
Θέμα: «Μέτρα προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών» 
 
Στις 15 Μαΐου γιορτάστηκε και εφέτος στη χώρα μας η Διεθνής Ημέρα 
Οικογένειας. Η οικογένεια είναι η πρώτη ομάδα στην οποία ανήκει κάθε άνθρωπος 
από τη γέννησή του και αποτελεί βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Αποτελεί ευθύνη 
κάθε ευνομούμενης και δημοκρατικής πολιτείας, κάθε κράτους δικαίου η 
προστασία και στήριξη κάθε οικογένειας. 
 
Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, σε ερώτησή μου στις 
30/3/2020 προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων με θέμα «Επείγουσα ανάγκη η λήψη στοχευμένης μέριμνας για τις 
μονογονεϊκές οικογένειες» κατέγραφα ότι: 
«Οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν ένα τμήμα της κοινωνίας μας που 
παλεύει να επιβιώσει και να προοδεύσει σε συνθήκες που δεν είναι ισότιμες με 
αυτές όλων των υπολοίπων. Και αποτελούν παράδειγμα ηρωισμού και αφοσίωσης 
οι γονείς εκείνοι, κυρίως μητέρες, που προσπαθούν σε μοναχική πορεία ζωής να 
ανταποκρίνονται και στις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει μια οικογένεια και 
στον πολυσύνθετο και απαιτητικό στις μέρες μας ρόλο του γονέα καλύπτοντας και 
εκείνον, πατέρα ή μητέρα, που λείπει. Δεν είναι υπερβολή αν ειπωθεί ότι πίσω από 
κάθε πόρτα σπιτιού μονογονεϊκής οικογένειας διαδραματίζονται ιστορίες που 
κρύβουν αυτοθυσία, αγάπη, αλτρουισμό αλλά και ελπίδα ότι τα παιδιά της θα 
βιώσουν καλύτερες μέρες… ». 
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Οι θέσεις μου αυτές δεν αφορούν βεβαίως μόνο την περίοδο της πανδημίας. 
Έχουν γενικότερη ισχύ και εκτιμώ ότι οφείλουμε να σταθούμε στο πλάι κάθε 
μονογονεϊκής οικογένειας, με αντίστοιχο τρόπο όπως στεκόμαστε στο πλάι της 
τρίτεκνης και της πολύτεκνης οικογένειας. 
 
Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται η κυρία και οι κύριοι Υπουργοί: 
 

 Ποια μέτρα προστασίας της μονογονεϊκής οικογένειας ισχύουν στους τομείς 
ευθύνης τους; 

 Πώς προτίθενται να παρέμβουν ώστε αυτά να εμπλουτιστούν και να 
ενισχυθούν; 
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