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Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα:

Συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί η/ο σύζυγος

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως
αναφορά την επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα
Ελλάδος (Ο.Π.Π.Τ.Τ.Ε.).
Η επιστολή ζητάει την τροποποίηση του άρθρου 52 παρ 2, του Νόμου 4954/2022 ώστε
να συμπεριληφθούν και οι τρίτεκνοι στο ευεργέτημα της απόσπασης υπαλλήλου για
μία επιπλέον διετία. Ειδικότερα το άρθρο 52 παρ. 2 να τροποποιηθεί ως εξής: « Ειδικά
για τους τρίτεκνους και πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των τεσσάρων
(4) ετών έχουν τουλάχιστον τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό τις
ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν
επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας.»
Επισυνάπτεται η επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε
σχετικά.
Ηράκλειο, 8/9/2022
Ο καταθέτων Βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε)

Αθήνα: 6-9-2022
Αριθ. Πρωτ. 163
Προς

Τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Μάκη Βορίδη
Κοινοποίηση : Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου (μέσω email)
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 4440/2016 «περί κινητικότητας» δίνεται το δικαίωμα
απόσπασης, μεταξύ άλλων και σε υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, για λόγους συνυπηρέτησης στην
περιοχή που υπηρετεί η/ο σύζυγος. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα
δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε
άλλη υπηρεσία της ίδιας περιοχής, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες. Δηλαδή συνολικά
παρέχονται τέσσερα έτη.
Ένα μέτρο ευεργετικό για τις όλες τις οικογένειες αλλά κυρίως για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες, το οποίο
αφενός μεν δεν χωρίζει τις οικογένειες και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα τα παιδιά των οικογενειών
αυτών να μεγαλώνουν μέσα στην θαλπωρή και των δύο γονιών.
Πρόσφατα όμως ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022) περί
«Συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα
επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης. Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε)
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών
Λοιπές επείγουσες διατάξεις.»
Στον εν λόγω νόμο το άρθρο 52 παρ. 2 τροποποιεί το άρθρο 11 του 4440/2016, προσθέτοντας « Ειδικά
για τους πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών έχουν τουλάχιστον
τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να
παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από
την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.»
Αν και το μέτρο είναι πολύ θετικό και ευεργετικό αφού δίνει μεγάλη ανάσα στις πολύτεκνες οικογένειες
με τέσσερα παιδιά και άνω, προκειμένου να μην χωρίζονται τα παιδιά από τον έναν από τους δύο
γονείς, ειδικά στους δύσκολους οικονομικά και ηθικά καιρούς που ζούμε σήμερα, εντούτοις είναι άδικο
για τις τρίτεκνες οικογένειες αφού τις αποκλείει από αυτό το ευεργέτημα. Και οι τρίτεκνες οικογένειες
αντιμετωπίζουν τα ίδια αντίστοιχα βαριά οικονομικά προβλήματα όπως και οι πολύτεκνες. Ας μην
ξεχνάμε ότι η Ελλάδα υποφέρει σήμερα από μεγάλη υπογεννητικότητα, ενώ όπως πολύ καλά γνωρίζετε
έχει γίνει δυστυχώς μια χώρα γερόντων.
Κύριε Υπουργέ,
Εν κατακλείδι, θα παρακαλούσαμε να προβείτε άμεσα σε τροποποίηση του άρθρου 52 παρ 2,
του Νόμου 4954/2022 ώστε να συμπεριληφθούν και οι τρίτεκνοι στο ευεργέτημα της απόσπασης
υπαλλήλου για μία επιπλέον διετία. Ειδικότερα το άρθρο 52 παρ. 2 να τροποποιηθεί ως εξής: « Ειδικά
για τους τρίτεκνους και πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών έχουν
τουλάχιστον τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να
παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από
την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.»
Ευχόμενοι καλή δύναμη στο δύσκολο και απαιτητικό έργο σας, πιστεύουμε ότι το δίκαιο αυτό αίτημα
των τρίτεκνων οικογενειών θα εισακουσθεί και θα έχει άμεση εφαρμογή.
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