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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων
(2011/2049(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ειδικότερα δε τις διατάξεις σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την κατάργηση κάθε μορφής 
διάκρισης κατά των γυναικών (CEDAW),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την 
υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας (COM(2008)0638),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών - 2010 (COM(2009)0694),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 24ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Δεύτερη 
έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: οικογενειακή ζωή και εργασία»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση του 
χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για 
το μέλλον1,

– έχοντας υπόψη την πλατφόρμα της ΕΕ κατά του κοινωνικού αποκλεισμού,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το πρόσωπο της 
γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20103,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο
«Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μεγαλύτερη 
υποστήριξη για το συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή 
ζωή» (COM(2008)0635),

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με 
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την 
τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων 
που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0232.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0086.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0085.
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εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A7-0000/2011),

Γενική κατάσταση

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυρίαρχο διγονεϊκό σχήμα οικογένειας γίνεται ολοένα και 
λιγότερο συχνό, και οι μόνες μητέρες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία ως ομάδα σε 
όλες τις προηγμένες και βιομηχανικές χώρες, είτε λόγω διαζυγίου, είτε λόγω χωρισμού, 
είτε λόγω του γεγονότος ότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ, και ότι, ως εκ τούτου, είναι ανάγκη 
να ανταποκριθούμε σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα προσαρμόζοντας τις πολιτικές μας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι μόνοι γονείς εξακολουθούν να 
φέρουν κοινωνικό στίγμα και ότι πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν τα 
ανεπίσημα δίκτυα στην ενσωμάτωση των μόνων γονέων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των μόνων γονέων στην Ευρώπη 
είναι γυναίκες και ότι το 2001 το 85% κατά μέσο όρο των μόνων γονέων ήταν μητέρες 
ηλικίας από 25 έως 64 ετών, γεγονός που συνεπάγεται ότι το 5% του συνολικού 
γυναικείου πληθυσμού ήταν μόνες μητέρες, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη οι μόνες 
μητέρες αντιστοιχούσαν στο 6 έως 7,5% (Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ουγγαρία και 
Σλοβενία) και σε άλλα ακόμη και στο 9% (Εσθονία, Λεττονία),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των διαφόρων νομικών καθεστώτων (διαζευγμένες, 
χωρισμένες, ανύπαντρες, χήρες), οι μόνες μητέρες αντιμετωπίζουν διαφορετικές 
καταστάσεις και επωφελούνται από διαφορετικά είδη επιδομάτων,

Απασχόληση των μόνων μητέρων

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 69% των μόνων μητέρων συμμετέχει στην αγορά εργασίας και 
ότι το 2001 το 18% κατά μέσο όρο των μόνων μητέρων εργαζόταν σε καθεστώς μερικής 
απασχόλησης,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις μερικής απασχόλησης συχνά δεν είναι εκούσιες, αλλά 
επιβάλλονται λόγο οικογενειακών περιορισμών,

Κίνδυνος φτώχειας

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο 
της φτώχειας σε σύγκριση με τις διγονεϊκές οικογένειες και ότι, σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα δεδομένα, το 2006 κίνδυνο φτώχειας αντιμετώπιζε το 32% των μονογονεϊκών 
οικογενειών στην ΕΕ των 25 έναντι του 12% των ζευγαριών με παιδιά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες μητέρες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο οικονομικής ανασφάλειας και φτώχειας απ’°ό,τι οι μόνοι πατέρες, κυρίως λόγω 

                                               
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0373.
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των συνθηκών της αγοράς εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων του υψηλότερου 
ποσοστού ανεργίας, των χαμηλότερων αμοιβών και των θέσεων εργασίας μερικής 
απασχόλησης ή χαμηλότερης ποιότητας,

Συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιέσεις σταδιοδρομίας είναι εντονότερες στις ηλικίες 25 έως
40, όταν τα παιδιά είναι ακόμη μικρά και απαιτούν περισσότερη φροντίδα και χρόνο από 
τους γονείς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ωράρια του σχολείου και της εργασίας είναι 
συχνά ασυμβίβαστα, γεγονός που συχνά αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο και περιορισμό 
για τον συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνοι γονείς αντιμετωπίζουν τις διπλάσιες δυσκολίες σε 
σύγκριση με τις διγονεϊκές οικογένειες καθώς δεν μπορούν να μοιραστούν τις 
καθημερινές υποχρεώσεις φροντίδας των παιδιών,

Γενική κατάσταση

1. ενθαρρύνει το έργο όλων των οργανισμών και των ανεπίσημων δικτύων που ασχολούνται 
με τις μόνες μητέρες, ιδίως σε χώρες όπου υπάρχει ελάχιστη ή μηδαμινή ειδική στήριξη 
προς τις μονογονεϊκές οικογένειες·

2. ενθαρρύνει τις ενώσεις που εργάζονται για τη στήριξη των μόνων μητέρων παρέχοντας 
προγράμματα κατάρτισης με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης των μόνων 
μητέρων και συμβάλλοντας στην αύξηση της αυτοεκτίμησής τους·

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη διαδικτυακών και διαπροσωπικών φόρουμ συζήτησης ή 
τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας που απευθύνονται άμεσα στις μόνες μητέρες, με σκοπό 
να μειωθεί η απομόνωσή τους και να τους δοθεί η δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις 
και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις ανάγκες τους·

4. ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης γονέων που προετοιμάζουν τις 
μόνες μητέρες και τις διδάσκουν τους καλύτερους τρόπους για να αντεπεξέλθουν στο 
δύσκολο έργο της ανατροφής ενός παιδιού ως μόνος γονέας, παρέχοντας ταυτόχρονα στο 
παιδί έναν ισορροπημένο ρυθμό ζωής·

Απασχόληση των μόνων μητέρων

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μόνων μητέρων σε 
κατάρτιση, ιδίως των νέων μητέρων, οι οποίες συχνά εγκαταλείπουν τις σπουδές τους 
όταν μένουν έγκυος· αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα να αποκτήσουν προσόντα και να 
μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες τους να αποκτήσουν εργασία υψηλής ποιότητας και 
οικονομική ανεξαρτησία·

6. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά, όπως π.χ. 
νηπιαγωγεία, και να διευκολυνθεί σημαντικά η πρόσβαση στην κατάρτιση και η 
αναζήτηση εργασίας για τις μόνες μητέρες·

Κίνδυνος φτώχειας
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7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την υποστήριξη των 
μονογονεϊκών οικογενειών, ιδίως στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης που 
επιδεινώνει την κατάσταση των μόνων γονέων·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυώνται την ίση μεταχείριση και να διατηρούν υψηλή 
ποιότητα διαβίωσης για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση των 
γονέων τους, παρέχοντας καθολικά επιδόματα προκειμένου να μην μεταβιβάζεται η 
φτώχεια στα παιδιά·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές με στόχο την παροχή οικονομικής 
στήριξης προς τις μονογονεϊκές οικογένειες υπό τη μορφή επιδόματος μονογονεϊκής 
οικογένειας, εκπτώσεων φόρου ή άλλων φορολογικών απαλλαγών για μονογονεϊκές 
οικογένειες προσαρμοσμένων στην εθνική νομοθεσία τους·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται τακτικά τα επιδόματα
(διατροφή παιδιών) από γονείς που δεν έχουν την επιμέλεια·

Συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

11. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ισορροπία της 
επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής θεσπίζοντας πιο φιλικές προς την οικογένεια 
συνθήκες εργασίας, όπως ευέλικτα ωράρια εργασίας και τηλεεργασία, καθώς και 
αναπτύσσοντας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λπ.·

12. τονίζει ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής της μόνης μητέρας, είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη συμμετοχή του πατέρα· 
σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η κοινή επιμέλεια είναι σχεδόν ανύπαρκτη σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Οι μόνες μητέρες αποτελούν συχνά μια δημογραφική κατηγορία που παραβλέπεται, καθώς 
είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστούν ως ξεχωριστή ομάδα. Καθώς το εύρος των ηλικιών 
τους εκτείνεται σε 40 και πλέον έτη και καθώς προέρχονται από όλα τα κοινωνικοοικονομικά 
περιβάλλοντα, οι μόνες μητέρες δεν αποτελούν μια αναγνωρίσιμη, ορατή ομάδα άσκησης 
πίεσης η οποία να μπορεί να υπερασπίζεται όλα τα μέλη της, αφού οι πολιτικές επηρεάζουν 
διαφορετικά την κάθε μητέρα. Από γεωγραφικής άποψης, σε ολόκληρη την Ευρώπη 
διαπιστώνονται διαφορές στις αντιλήψεις και τις πολιτικές που αφορούν τις μόνες μητέρες. 
Στα μεσογειακά κράτη της Νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα), είναι 
γενικά αποδεκτό ότι η εκτεταμένη οικογένεια θα βοηθήσει στην ανατροφή παιδιών 
μονογονεϊκών οικογενειών οικειοθελώς και χωρίς ανταπόδοση. Στα βόρεια και στα 
σκανδιναβικά κράτη (Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία, Δανία), κρατικά συστήματα πρόνοιας 
παρέχουν επιδόματα και εφαρμόζουν πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας για τις μόνες μητέρες. 
Στα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης διαπιστώνεται ένα γενικό μίγμα πολιτικών, καθώς 
ορισμένα κράτη μένουν πιστά σε ισχυρές οικογενειακές αξίες από τα κομουνιστικά 
καθεστώτα και άλλα εφαρμόζουν έναν συνδυασμό πολιτικών της Βόρειας και της Νότιας 
Ευρώπης. Ενώ η γεωγραφική κατανομή σε συνδυασμό με τις ηλικιακές και τις κοινωνικές και 
οικονομικές διαιρέσεις καθιστούν ήδη δύσκολη την οργάνωση των μόνων μητέρων και τη 
συγκρότηση ομάδας άσκηση πίεσης, το στίγμα που συνοδεύει συχνά τις μόνες μητέρες, ότι 
πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση η οποία θα αλλάξει μόλις οι γυναίκες αυτές βρουν 
έναν νέο σύντροφο, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάστασή τους στην Ευρώπη.

Επί του παρόντος, το 5% των ευρωπαίων γυναικών είναι μόνες μητέρες. Οι μόνες μητέρες 
συχνά στιγματίζονται εσφαλμένα ως μια ομάδα μητέρων που απαρτίζεται αποκλειστικά από 
ανεύθυνες έφηβες, ενώ στην πραγματικότητα το 85% επί του συνόλου των μόνων μητέρων 
στην Ευρώπη είναι γυναίκες από 25 έως 64 ετών. Καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι αισθητές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 
κοινότητα, οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα έντονα. Αυτές οι επιπτώσεις είναι ακόμη πιο 
σοβαρές στη μεγάλη πλειονότητα των μόνων μητέρων που διανύουν το πρώτο στάδιο του 
επαγγελματικού τους βίου (25-40 ετών).

Οι ευρωπαίες μόνες μητέρες, που είναι ήδη επιβαρημένες από τη διαφορά στις αμοιβές 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, παρεμποδίζονται επιπλέον από τη δύσκολη επιλογή μεταξύ της 
λήψης δανείου και της φροντίδας των παιδιών τους. Πέρα από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 
των μόνων μητέρων, ο κυκλικός χαρακτήρας της φτώχειας επηρεάζει έντονα τα εξαρτώμενα 
παιδιά των μόνων μητέρων. Αυτά τα παιδιά έχουν λιγότερους πόρους για να επιτύχουν στις 
σπουδές τους, με αποτέλεσμα να τους παρέχονται λιγότερες ευκαιρίες για να ενταχθούν στο 
εργατικό δυναμικό σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Η κατάσταση της υγείας των μόνων μητέρων είναι επίσης, σύμφωνα με στατιστικές, πιο 
ασταθής από την κατάσταση των μητέρων στις διγονεϊκές οικογένειες. Οι μόνες μητέρες 
υφίστανται μεγαλύτερη πίεση, καθώς εκτελούν μόνες τους τα καθήκοντα που συνήθως 
εκτελούνται από δύο γονείς. Συχνά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος επαρκούς 
ιατρικής περίθαλψης ή δεν ξεκουράζονται αρκετά.

Στατιστικά, οι μόνες μητέρες σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν χαμηλότερη εκπαίδευση από 



PE462.848v01-00 8/9 PR\864476EL.doc

EL

τις παντρεμένες μητέρες. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό εμπόδιο για τις νεαρές μόνες 
μητέρες χωρίς επαγγελματικά προσόντα, καθώς είναι εξαιρετικά απίθανο να τους 
προσφερθούν ευκαιρίες απασχόλησης χωρίς εκπαίδευση στη μετέπειτα ζωή τους δεδομένου 
ότι δεν διαθέτουν ούτε πρακτική εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον, πολλές από τις θέσεις 
εργασίας που διατίθενται σε μόνες μητέρες εμπίπτουν μόνο στις κατηγορίες των θέσεων 
μερικής απασχόλησης και ανεπαρκούς αμοιβής, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τις εν 
λόγω γυναίκες να διασφαλίσουν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής για τα παιδιά τους ή να 
έχουν μια ανοδική εξέλιξη στον χώρο της εργασίας.

Τρόποι καταπολέμησης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι μόνες μητέρες στην 
Ευρώπη

Είναι επιτακτική ανάγκη τα διάφορα κράτη μέλη, μέσω της παρούσας έκθεσης, να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα των μόνων μητέρων επενδύοντας και προωθώντας τις έρευνες 
σχετικά με συγκεκριμένο ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αξιοποιήσουν το νεοσυσταθέν 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στο Βίλνιους. Επιπλέον, με βάση τα 
μεμονωμένα ερευνητικά πορίσματά τους, τα κράτη μέλη πρέπει να ξεκινήσουν διάλογο με 
άλλα κράτη μέλη ώστε να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για τις βέλτιστες 
πρακτικές εφαρμογής και τις βέλτιστες λύσεις.

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν εθνικές πολιτικές οι οποίες θα διασφαλίσουν έμμεσα 
επιδόματα μέσω της αγοράς τροφίμων. Τα δελτία σίτισης αποτελούν ένα μέσο για να 
καταπολεμήσουν τα κράτη μέλη τον κυκλικό χαρακτήρα της φτώχειας παρέχοντας 
οικονομική στήριξη στις μόνες μητέρες.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να προβλέπουν φοροαπαλλαγές για τις μόνες μητέρες, για 
παράδειγμα μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζονται ήδη στην Αυστρία, το Βέλγιο, τις 
Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρέπει να προβλέπονται παροχές υγειονομικής περίθαλψης στις μόνες μητέρες και στα 
εξαρτώμενα παιδιά τους, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη παροχών από δύο γονείς. 
Ένα θετικό μέτρο θα ήταν η παροχή κινήτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς τα κράτη μέλη που 
παρέχουν υγειονομική περίθαλψη στις μητέρες και τα παιδιά με εισόδημα χαμηλότερο από 
τον εθνικό μέσο όρο.

Η Ευρώπη πρέπει να παρέχει φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα σε εταιρείες που 
προσφέρουν στις εγκαταστάσεις τους υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας παιδιών και βρεφών, 
επιτρέποντας στις μόνες μητέρες να εργάζονται όσο οι εν λόγω υπηρεσίες φροντίζουν και 
εκπαιδεύουν τα παιδιά τους. Επιπλέον ελαφρύνσεις πρέπει να παρέχονται σε εταιρείες που 
προσφέρουν προγράμματα επιμόρφωσης σε μόνες μητέρες σχετικά με την περίπλοκη 
κατάσταση της διαχείρισης του συνδυασμού μητρότητας και εργασίας. Ένα παράδειγμα 
παρόμοιας πρακτικής που μπορούν να εφαρμόσουν και άλλα κράτη μέλη είναι αυτό των 
Κάτω Χωρών όπου η βοήθεια κατά την παιδική ηλικία παρέχεται δωρεάν σε μόνες μητέρες.

Ευκαιρίες ευέλικτων θέσεων εργασίας, όπως θέσεις μερικής απασχόλησης, τηλεεργασία και 
εργασία μέσω διαδικτύου, πρέπει να προσφέρονται σε τοπικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο 
για τις μόνες μητέρες προκειμένου να συνδυάζουν την προσωπική και την επαγγελματική 



PR\864476EL.doc 9/9 PE462.848v01-00

EL

τους ζωή.

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομικά προσιτή στέγαση για τις μόνες μητέρες.

Πρέπει να παρέχεται αυξημένο επίδομα ανεργίας στις μόνες μητέρες ανάλογα με τον αριθμό 
των παιδιών που έχουν υπό την επιμέλειά τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν τη 
Γερμανία ως πρότυπο για την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, καθώς η συγκεκριμένη χώρα 
έχει ήδη αυξήσει τα επιδόματα ανεργίας των μόνων μητέρων με εξαρτώμενα παιδιά.


