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ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ –ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΈΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 



ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;;; 

 Ένας γονιός μια οικογένεια 

 Γονιός σημαίνει και παιδί , παιδιά 

 

 Όλοι πλέον γνωρίζουμε τι είναι 

 Όλοι ξέρουμε μία από αυτές 
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ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ.. 

 Την ώρα που η οικονομική κρίση έχει 
«διεισδύσει» για τα καλά στην Ελλάδα αυτές: 

 Έχουν αυξημένο κίνδυνο να πληγούν από την 
φτώχεια  

 Γιατί αυτές έχουν ήδη πληγεί από : 

 Από το αυξημένο κόστος ζωής μη δυνάμενοι να το 
μοιραστούν με δεύτερο πρόσωπο με εισόδημα 

 Το περιορισμένο κοινωνικό κράτος 

 Από κοινωνικές προκαταλήψεις  
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ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; 

• Τις μορφές απόκτησης εισοδήματος που μπορούν 
να συνυπάρξουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
αυτών των οικογενειών  

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 

• Περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος –ακόμη 
περισσότερο  από τους υπόλοιπους γιατί: 

• Η επιμέλεια των παιδιών 

• Η  επίλυση καθημερινών κοινότυπων προβλημάτων  

• Πρέπει να καλυφθούν από ένα πρόσωπο που τον βρίσκει 
περιορίζοντας τον χρόνο για τον «εαυτό του»   
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ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ…. 

 Εισόδημα από διατροφή …Ίσως 

 

 Εισόδημα από κοινωνικές πολιτικές – Επιδόματα 

….  Ίσως 

 

 Εισόδημα από απασχόληση … Αυτό ψάχνουμε 
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ….. 

Εξαρτημένη εργασία  

Χαρακτηριστικά εργασίας προσαρμοσμένα στην μονογονεική οικογένεια 
• Περιορισμένη απόσταση μεταξύ χώρου εργασίας και κατοικίας  

• Για αυτό επιδιώξαμε την συνεργασία με τους ΟΤΑ . Γιατί: 

• Αυτοί ξέρουν την τοπική οικονομία  

• Είναι η εξουσία «της διπλανής πόρτας»  

 

• Αυξημένη ελαστικότητα στον καθοριζόμενο  χρόνο  εργασίας στη διάρκεια της ημέρας 

 

• Επαγγέλματα με όσο τον δυνατόν λιγότερο προκαθορισμένο ωράριο όπως :  

• Πωλητές με στόχους 

• Ασφαλιστές  

 

• Ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών πιθανόν να διευκολύνει και η μερική απασχόληση  
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ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ… 

Τηλεργασία :Εθνική Συλλογική Σύμβαση ΕΓΣΣΕ 2006-2007 . 

 
• Η τηλεργασία είναι μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί 

τεχνολογίες πληροφορικής, βάσει μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία που 
θα μπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται κανονικά 
εκτός αυτών των εγκαταστάσεων.  Είναι η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως 

 

• «….οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, που διασφαλίζονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις για συγκρίσιμους εργαζόμενους μέσα στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης…» 

 

• «..Γενικά, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση του 
αναγκαίου εξοπλισμού για κανονική τηλεργασία , εκτός αν ο τηλεργαζόμενος χρησιμοποιεί 
τον δικό του εξοπλισμό.» 

 

• «..Ο όγκος εργασίας και τα κριτήρια απόδοσης για τον τηλεργαζόμενο είναι αντίστοιχα προς 
εκείνα συγκρίσιμων εργαζομένων που εργάζονται μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.» 
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ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ… 

Επαγγέλματα που μπορεί να εφαρμοστεί: 

 

• Παροχή υπηρεσιών στήριξης 

• Τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής 

• Εκπαίδευση από απόσταση 

• Ασφάλειες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

• Μεταφράσεις και διαδικασίες υποστήριξης γραφείων 

• Γραφιστική και επεξεργασία γραφικών 

• Τεχνική υποστήριξη από μηχανικούς και αρχιτέκτονες 

• Παροχή, εισαγωγή, επεξεργασία πληροφοριών 

• Τουριστικός κλάδος 

• Πωλήσεις μέσω τηλεόρασης, τηλεφώνου, διαδικτύου 

• Επεξεργασία εγγράφων και κειμένων 
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ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ… 

Πλεονεκτήματα στην επιχείρηση  

• Είναι πιο εύκολο να προσεγγιστούν ειδικότητες εργαζομένων 
που σε άλλη περίπτωση θα ήταν δύσκολο να βρεθούν 

• Μείωση των δαπανών διοίκησης 

• Μείωση των χώρων που χρειάζονταν για να γίνουν γραφεία 

• Μείωση του κατά μονάδα κόστους παραγωγής 

• Οι επιχειρήσεις παραμένουν ανεπηρέαστες από διαταραχές 
εκτός αυτής όπως είναι για παράδειγμα η απεργία των μέσων 
μεταφοράς, οι άσχημες καιρικές συνθήκες κ.τ.λ 

• Μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών των εργαζόμενων 
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ…  

• Είναι το σύνολο εξειδικευμένων και μη εργασιών που 
εκτελούνται επαγγελματικά στην κατοικία μιας οικογένειας 
από τα ίδια τα μέλη της 

• Μπορεί να αποτελέσει μορφή εξαρτημένης εργασίας . Ν. 
3846/10 Τεκμήριο υπέρ εξαρτημένης εργασίας 
– «…η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή 

υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις 
περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, 
κατ` οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται 
αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο 
εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες» 

• Σήμερα που επιδιώκεται η μείωση του κόστους παραγωγής  
θα μπορούσε να αποτελέσει ξανά λύση  
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 ΑΛΛΑ …….. 

 Και επειδή υπάρχει η άποψη του Muhammad 

Yunus . Μπαγκλαντές  

 Βραβείο Οικονομίας το 2006 για την Τράπεζα με τις 

«Μικροπιστώσεις» 

«Μην αναζητάς μια θέση εργασίας … 

Δημιούργησε την» 

 ..και ξέρει από φτώχεια και δυσκολίες …γιατί 

φτωχούς χρηματοδοτεί η Τράπεζα του  
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…ΚΑΙ ΜΕΤΑ …. Η ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ..  

• Μπορεί να αποτελέσει την λύση  στην απασχόληση των 
τομέων που ο χρόνος εργασίας προσαρμόζεται στις 
ανάγκες της μονογονεικής οικογένειας 

• Τομείς εργασίας  
– Οι κλασικοί  

• Κεντητική 

• Χρυσοκεντητική 

• Πλεκτική  

• Ραπτική και ειδικά οι επιδιορθώσεις ρούχων  

– Αλλά και  
• Προώθησης πωλήσεων 

• Ασφάλειες 

• «Καλές Τέχνες» όπως Ζωγραφική κλπ 

• Χειροτεχνίες  
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..ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ…. 

 Άσκηση δραστηριότητας με συνεργασία 
 Σύσταση Νομικού Προσώπου.  

 Ας μην ξεχνάμε ότι οι γονείς των μονογονεικών 
οικογενειών δεν έχουν πολύ χρόνο ελεύθερο. Άρα: 
δύσκολα μπορούν να αναλάβουν διαχείριση 

 Συνεπώς : Αποφεύγονται  εταιρίες που απαιτούν 
υποχρεωτικά συν- ευθύνη εταίρων στην διαχείριση 

 Προτείνεται : 
 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 

 ΙΚΕ 
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ΙΚΕ 

• Δεν χρειάζεται εταιρικό κεφάλαιο 

• Μπορεί να αποτιμηθεί και η προσφερόμενη εργασία . 

• Συνεπώς μπορεί νομίμως ο ένας εταίρος να εισφέρει 
χρήματα και ο άλλος προσωπική εργασία 

• Ένας εταίρος ορίζεται διαχειριστής και αυτός ασφαλίζεται 
στον ΟΑΕΕ 

• Οι εταίροι – πλην του διαχειριστή – δεν ευθύνονται 
προσωπικά για τις οφειλές της εταιρίας 

• Δεν υπάρχει περιορισμός στους σκοπούς και τις 
δραστηριότητες  

• Μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση και δημοτικών έργων  
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Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ…. 

 Αποδίδει στον συνεργαζόμενο είτε είναι 
εργοδότης είτε εταίρος γιατί την μεγαλύτερη 
ανάγκη για απασχόληση και εισόδημα μάλλον 
την έχει αυτός/ η 

 Είναι άτομα που έχουν μάθει να μάχονται. 
καθημερινά κερδίζουν την μάχη της ζωής. 

 Βιωματικά αποκτούν πολλές δεξιότητες γιατί 
πρέπει να λύσουν μόνοι όλα τα προβλήματα που 
οι άλλοι τα μοιράζονται 
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ΤΕΛΟΣ….. 

Την ευκαιρία ψάχνουν!!!    

  Σ΄ αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε  
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