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Ερώτηση
Προς: τους κ. Υπουργούς Μετανάστευσης & Ασύλου, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Θέμα: Ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ενίσχυσης των Τρίτεκνων
Οικογενειών
Η υπογεννητικότητα στη χώρα μας έχει αλλάξει δραματικά την ηλικιακή δομή
του πληθυσμού. Τις επόμενες δεκαετίες οι προβολές των δημογραφικών τάσεων
της Eurostat προβλέπουν μείωση του πληθυσμού κατά 16,7% έως το 2050 με
τους μισούς περίπου Έλληνες να είναι άνω των 50 ετών.
Ωστόσο, στη χώρα μας, δεν έχουν ληφθεί στοιχειώδη μέτρα για τις πολυμελείς
οικογένειες, όπως π.χ μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακόμα
και οι ευεργετικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί δεν τηρούνται από την ίδια την
Πολιτεία, όπως προκύπτει από τις αλλεπάλληλες επιστολές και παρεμβάσεις της
Ομοσπονδίας Πολυμελών οικογενειών με τρία παιδιά (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), που
καταγγέλλουν ότι αντιμετωπίζονται δυσμενώς, κατά παράβαση της νομοθεσίας.
Για παράδειγμα, στην κατανομή των θέσεων εργασίας που έγινε με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της προκήρυξης
2Κ/2022(ΦΕΚ 8/23-2-2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας
τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού
Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής,
Δευτεροβάθμιας
και
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το ποσοστό που
αναλογεί στους τρίτεκνους υπολείπεται του ποσοστού (12%) που ορίζεται από
το άρθρ. 13 παρ. β, του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α 6/2021).
Είναι χαρακτηριστικό επίσης, ότι με την ισχύουσα νομοθεσία από τους
δικαιούχους των επισιτιστικών προγραμμάτων (ΤΕΒΑ, Κοινωνικές συμπράξεις)
αποκλείεται μεγάλο ποσοστό των τρίτεκνων οικογενειών (με χαμηλά
εισοδήματα) καθώς τα εισοδηματικά όρια που έχουν τεθεί είναι πολύ χαμηλά.
Μια τρίτεκνη οικογένεια με εργαζόμενο το ένα μέλος αμειβόμενο με τον
κατώτατο μισθό, αφού για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω της επιμέλειας
των παιδιών, δεν είναι δυνατή η εργασία στο δεύτερο γονέα, δεν πληροί τις
προϋποθέσεις για να είναι δικαιούχος των παραπάνω προγραμμάτων.
Επιπλέον, στα πρόσφατα μέτρα για την ελάφρυνση των οικογενειών από το
ενεργειακό κόστος δεν έχει ληφθεί καμία ειδική πρόβλεψη για τις πολυμελείς
οικογένειες. Η πολιτεία δείχνει ότι αδιαφορεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες
τους και με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην όξυνση του δημογραφικού
προβλήματος της χώρας.
Δεδομένου ότι η ειδική φροντίδα που δικαιούνται να απολαμβάνουν οι
πολυμελείς οικογένειες, είναι συνταγματική υποχρέωση του Κράτους,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί
1. Για ποιο λόγο ο αριθμός των θέσεων εργασίας που κατανεμήθηκαν με
την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για
την προκήρυξη 2Κ/2022, δεν ικανοποιεί το ποσοστό 12% για τους
τρίτεκνους που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία;
2. Θα επανακαταβληθεί το επίδομα τρίτεκνης οικογένειας με θεσμοθέτηση
φορολογικών ελαφρύνσεων στις πολυμελείς οικογένειες και ρυθμίσεις
για την ακρίβεια και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας;
3. Θα εντάξετε τους τρίτεκνους στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με
νομοθετική ρύθμιση; Έχουν σχεδιαστεί ειδικά προγράμματα εργασίας σε
συνεργασία με τον ΟΑΕΔ σε Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την
εξεύρεση εργασίας σε μέλη πολυμελών οικογενειών;
4. Για ποιο λόγο δε δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο οι τρίτεκνοι και οι
οικογένειές τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς; Γιατί δεν αξιοποιείται η
επιδότηση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για σύνδεση των νησιών, με
εκπτωτικά εισιτήρια στις πολυμελείς οικογένειες;
5. Θα θεσμοθετήσετε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού ειδικά για τις
τρίτεκνες οικογένειες σε ετήσια βάση;
6. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη μοριοδότηση των τριτέκνων και
πολυτέκνων στη διαδικασία αδειοδότησης ΤΑΞΙ από τις Περιφέρειες με
διασφάλιση της διαφάνειας στις χορηγούμενες άδειες;
7. Ποιες ειδικές ρυθμίσεις προστατεύουν τις τρίτεκνες οικογένειες που
έχουν λάβει δάνεια του πρώην ΟΕΚ, και αδυνατούν να τα
αποπληρώσουν; Έχει ληφθεί μέριμνα για την προστασία της πρώτης
κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης για τις μεγάλες οικογένειες,
από πλειστηριασμούς;
8. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να μπορούν να ενταχθούν οι
Σύλλογοι των πολυμελών οικογενειών στο ΤΕΒΑ και στα επισιτιστικά
προγράμματα, με αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων;
9. Θα υπάρξει πρόβλεψη για την ένταξη κατά προτεραιότητα των
πολυμελών οικογενειών στα προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ή άλλων
προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης του ΥΠΕΝ;
10. Θα εξομοιώσετε πλήρως τις τρίτεκνες οικογένειες με τους πολύτεκνους,
έτσι ώστε ν’ απολαμβάνουν όλες τις ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις της
νομοθεσίας, όπως προτείνει το πόρισμα της διακομματικής Επιτροπής
της Βουλής και ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ο ερωτών βουλευτής

Κρίτων Αρσένης

