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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως.  

Θέμα: «Δωρεάν παροχή ηλεκτρονικών συσκευών σε μαθητές και φοιτητές - μέλη τρίτεκνων 

οικογενειών» 

Κυρία Υπουργέ, 

Στις 12.04.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία 

Τέκνα (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε) απηύθυνε σε εσάς και στον κ. Πρωθυπουργό επιστολή διαμαρτυρίας, 

αφενός σχετικά με τον  αποκλεισμό μεγάλου αριθμού μελών τριτέκνων οικογενειών από την  

δυνατότητα χρηματοδότησης αγοράς των απαραίτητων για την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή 

παρακολούθηση ηλεκτρονικών συσκευών, και αφετέρου για το πολύ χαμηλό ποσό της σχετικής 

επιδότησης. Συγκεκριμένα, αναφέρουν τα εξής: 

«απευθυνόμαστε σε εσάς-για μια ακόμη φορά- με την ελπίδα και την αγωνία πως θα υπάρξει 

έστω και τώρα ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών και φοιτητών -παιδιών μας. 

Κάνουμε το χρέος μας, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απέναντι στις οικογένειες 

μας και τους συνανθρώπους μας, ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών για να προστατέψουμε 

την υγεία των οικογενειών μας και όλου του κοινωνικού συνόλου . 

Προσπαθούμε παρά τις δυσμενείς για τις οικογένειες μας οικονομικές συνθήκες να 

ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Χρειαζόμαστε όμως μεγαλύτερη στήριξη ώστε να τα 

καταφέρουμε. Περιμένουμε λοιπόν την ανταπόκριση σας. 

Ζητάμε από εσάς να δείξετε την ευθύνη και την ευαισθησία που χρειάζεται ώστε τα παιδιά μας 

να μπορούν να ανταποκριθούν στην εξ αποστάσεως επικοινωνία μαθητών -εκπαιδευτικών που 

θα συμβάλλει να μην χάσουν την επαφή με τα γνωστικά αντικείμενα που έχουν διδαχτεί, να 

έχουν δημιουργικές ασχολίες όσο είναι κλεισμένα στο σπίτι. 

Είναι σίγουρο και αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία από εμάς πως σε κάθε ένα από τα δικά μας 

σπίτια, δεν επαρκεί ο αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών για όλα τα μέλη των οικογενειών μας. Αν 

συνυπολογίσουμε πως αρκετοί από τους γονείς εργάζονται με τηλεργασία τότε τα πράγματα 

είναι πολύ δύσκολα. 
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Με τις ανακοινώσεις σας, για να είναι ωφελούμενη μια τρίτεκνη οικογένεια πρέπει να έχει 

μέγιστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 13.500 ευρώ. Θέλουμε να πιστεύουμε πως από όλους 

είναι αντιληπτό πως δεν είναι εύποροι όλοι όσοι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα… 

Η αρχική ανακοίνωση σας σε εφαρμογή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ αναφερόταν σε 

325.000 οικογένειες και 560.000 νέους. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 117.000 αιτήσεις που 

αφορούν 216.000, όπως ανακοινώθηκε, δηλαδή το 38% όσων μπορούν να ωφεληθούν. 

Ελπίζουμε να αντιλαμβάνεστε πως και τα 200 ευρώ δεν φτάνουν για αγορά ηλεκτρονικών 

μέσων, και η οικονομική μας κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Και είναι άδικο πολλές χιλιάδες 

παιδιών να αποκλειστούν , χωρίς να κάνετε τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις. 

Ζητάμε λοιπόν να μεριμνήσετε ώστε να εξασφαλιστεί η δωρεάν παροχή ηλεκτρονικών συσκευών 

στους μαθητές και φοιτητές-μέλη τρίτεκνων οικογενειών.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να ικανοποιήσετε τα προεκτεθέντα δίκαια 

αιτήματα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




