
 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Υ/Ο 

Υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

   

Θέμα: «Συμμετοχή των Συλλόγων Τριτέκνων / Πολυτέκνων ως Εταίρων 

στις Κοινωνικές Συμπράξεις στο ΤΕΒΑ 2 διάρκειας 2021 – 2027» 

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων (ΠΟΤ) με επιστολή της στο Υπουργείο 

Εργασίας στις 21/2/2021 ζητά τη συμμετοχή των συλλόγων 

τριτέκνων/πολυτέκνων ως εταίρων στις κοινωνικές συμπράξεις στο ΤΕΒΑ 2. 

Όπως αναφέρει η ΠΟΤ, οι Σύλλογοι Τριτέκνων από το 2007 έως και το 2014 

ήταν φορείς διανομής προϊόντων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα οποία και 

διένειμαν στις τρίτεκνες οικογένειες, με δικά τους μέσα και έξοδα, όπως: 

αποθήκες, ψυγεία, ανθρώπινο δυναμικό δια μέσου του εθελοντισμού μεταξύ 

των μελών τους κ.ά. Οι Νομαρχίες – Περιφέρειες είχαν δώσει στους Φορείς – 

Συλλόγους ειδικά τάμπλετ για την καταχώρηση των δικαιούχων, και τα οποία 

τάμπλετ, με το τέλος της διαδικασίας οι Φορείς τα επέστρεψαν στις Νομαρχίες 

– Περιφέρειες.  

Με τη δημιουργία του ΤΕΒΑ και των Κοινωνικών Συμπράξεων, αρχικά 

αποφασίστηκε να μπουν ως Εταίροι για την διανομή τα Κοινωνικά 

Παντοπωλεία των Δήμων. Στην πορεία η αρχική απόφαση διαμορφώθηκε με 

αποτέλεσμα να μπορούσαν να ενταχθούν ως εταίροι και άλλοι φορείς, μεταξύ 

των οποίων και οι Σύλλογοι Τριτέκνων, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι οι ήδη 

υπάρχοντες Εταίροι Δήμοι στις Κοινωνικές Συμπράξεις θα έκαναν αποδεκτό το 

αίτημα για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, με απόφαση των 2/3. Το 

αποτέλεσμα; Μόνο σε Κρήτη και Μαγνησία έγινε δεκτό το αίτημα και έτσι οι 

Σύλλογοι Τριτέκνων και Πολυτέκνων συμμετείχαν στις Κοινωνικές Συμπράξεις 

ως Φορείς – Εταίροι. 

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία σε ερώτηση που έθεσαν οι σύλλογοι 

τριτέκνων/πολυτέκνων και η ίδια η Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

προς το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, «Στο ερώτημα ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια 

μας απάντησαν, ότι το Κράτος ορίζει τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς επίσης 
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ότι δύναται να ορίσει και άλλες παραμέτρους σύμφωνα με την πολιτική του, 

δηλαδή ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε ποια εισοδηματικά 

κριτήρια θα θέσει το κάθε κράτος. Στο ερώτημα για το ποιοι θα μπορούν να 

συμμετέχουν ως φορείς, μας απάντησαν ότι ουδέποτε η Ε.Ε. έθεσε όρια στο 

ποιοι φορείς θα συμμετέχουν ή όχι στις Κοινωνικές Συμπράξεις.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως με τις ρυθμίσεις που ισχύουν 

έως σήμερα περιορίσθηκαν σχεδόν στο 40-60% οι δικαιούχες τρίτεκνες και 

πολύτεκνες οικογένειες, καθώς ένα βασικό κριτήριο είναι το όριο του ετήσιου 

οικογενειακού εισοδήματος που δεν μπορεί να ξεπερνά τα 7.200 ευρώ, ενώ και 

για το πρόγραμμα αποσυρομένων οπωροκηπευτικών το εισοδηματικό κριτήριο 

είναι εξίσου χαμηλό και απευθύνεται μόνο στους ωφελούμενους του ΚΕΑ, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για την υλοποίηση της πρότασης της 

Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων για την ένταξη των συλλόγων 

τριτέκνων και πολυτέκνων ως κανονικά μέλη στις κοινωνικές 

συμπράξεις και την διανομή από τους συλλόγους των προϊόντων 

ΤΕΒΑ και των αποσυρομένων οπωροκηπευτικών, με την προϋπόθεση 

ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό ή στο Περιφερειακό Μητρώο, χωρίς 

να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των υπαρχόντων 

Εταίρων; 

2. Ποια νομοθετική πρωτοβουλία θα ληφθεί ώστε να αυξηθούν τα 

εισοδηματικά κριτήρια και να ορισθεί ως ελάχιστο εισοδηματικό 

κριτήριο για ένταξη στο ΤΕΒΑ και στα αποσυρόμενα οπωροκηπευτικά, 

το όριο φτώχειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης όπως καθορίζεται κάθε 

φορά από την ΕΛΣΤΑΤ, δηλ. 14.400 για 5μελή οικογένεια και 

τουλάχιστον 2000 ευρώ για κάθε μέλος;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




