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                 Αθήνα:  2-6-2021 

Αρ. Πρωτ:  90 
                     Προς        

Τον  Πρωθυπουργό  κ. Κυριάκο Μητσοτάκη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών υποθέσεων                                                                                  

κ.   Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Υφυπουργό  Εργασίας,  Οικογένειας & Δημογραφικού 

                                 κα Μαρία Συρεγγέλα 

 

ΘΕΜΑ: Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και οι τρίτεκνες -πολυμελείς οικογένειες  

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

ραγδαία δημογραφική επιδείνωση προβλέπεται τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα αλλά και 

τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης μεταβάλλονται σε χώρες γερόντων.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία η δημογραφική κρίση παίρνει πλέον 

ανεξέλεγκτες διαστάσεις, τα επόμενα 50 χρόνια η Ελλάδα θα μετατραπεί σε χώρα 

γερόντων με σημαντική μείωση του αμιγούς Ελληνικού πληθυσμού και είναι η 5η 

γερασμένη χώρα του κόσμου. Τα αδιάσειστα δημογραφικά στοιχεία, μαρτυρούν ότι η 

χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, αφού την 

τελευταία 9ετία (2011-2019) οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 224.824 

(θάνατοι 1.064.278 και γεννήσεις 839.454).Ενώ για την δεκαετία 2020-2029 θα έχουμε 

130 χιλιάδες λιγότερες γεννήσεις. 
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 Τα στοιχεία είναι αμείλικτα για το 2020.  Οι θάνατοι είναι κατά 45000 περισσότεροι 

από τις γεννήσεις. Μια μικρή πόλη χάνεται κάθε έτος. Όσα και αν έχουν γίνει, δεν 

είναι αρκετά για να υπάρξει αυταρέσκεια. Απαιτούνται ΤΩΡΑ μέτρα με 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με δεδομένη τη διακομματική και την κοινωνική  

συναίνεση. 

Η υιοθέτηση των αιτημάτων των τριτέκνων αποτελεί σημαντικό εργαλείο άσκησης 

δημογραφικής πολιτικής σε μια περίοδο που η όξυνση του προβλήματος αυτού στην 

χώρα μας αρχίζει να έχει ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές ,κοινωνικές και  εθνικές  

επιπτώσεις. 

Η ΟΠΟΤΤΕ επεξεργάζεται και σας προτείνει διάφορα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην 

άμβλυνση του δημογραφικού και παράλληλα θα βοηθήσουν τις μεγάλες οικογένειες που 

βιώνουν δύσκολες καταστάσεις. Μέτρα θεσμικά και οικονομικά, όπως έχουν επισημανθεί και 

από το πόρισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας 

και γι’ αυτό η προστασία των οικογενειών αυτών συνιστά κατά τις διατάξεις της παρ. 1 & 2 του 

άρθρου 21 του Συντάγματος υποχρέωση του κράτους και η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνει τις 

οικογένειες αυτές δικαίωμα ειδικής φροντίδας, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου. 

• Πέραν τούτου, ο Συνταγματικός νομοθέτης με την παρ. 5 του άρθρου 21 του 

Συντάγματος υποχρεώνει την πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει 

δημογραφική πολιτική. 

Η Ομοσπονδία Πολυμελών  Οικογενειών τριών τέκνων   Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ), η οποία 

έχει ως μέλη της 56 Συλλόγους Τριτέκνων , που δραστηριοποιούνται σε όλη τη Χώρα, 

σας απευθύνει έκκληση για: 

α. Τη διεύρυνση του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού με την ένταξη σε αυτό και 

των τρίτεκνων οικογενειών, οι οποίες ως γνωστόν ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες και 

πλήττονται περισσότερο λόγω του βεβαρημένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού. 

β. Την ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στα προγράμματα των κρατικών φορέων για 

κοινωνικό τουρισμό ή τουρισμό για όλους. 

γ. Την άρση του περιορισμού, για τις τρίτεκνες οικογένειες, της ανά διετία χρήσης των 

κουπονιών Κοινωνικού Τουρισμού. 

δ. Την χορήγηση κουπονιών Κοινωνικού Τουρισμού σε όλους τους Δημόσιους 

Υπαλλήλους-Γονείς πολυμελών οικογενειών με τρία προστατευόμενα τέκνα και όχι μόνο 

ανήλικα και  χωρίς εισοδηματικά κριτήρια . 
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ε. Την δημιουργία ενός πρόσθετου προγράμματος για φέτος ή με ανοικτό ορίζοντα με 

επιδότηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ ( τύπου Voucher ) για ενίσχυση του τουρισμού και 

της εθνικής οικονομίας για τρίτεκνες ή πολυμελείς οικογένειες .  

Η πρότασή μας βασίζεται αφενός στην ανάγκη ανακούφισης των δυσανάλογα 

δοκιμαζόμενων οικογενειών- μελών μας από τις ιδιάζουσες οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες που προκύπτουν από την πανδημία του κορονοϊού, που πλήττει τη χώρα μας 

και θα είναι μια ένδειξη ότι η Κυβέρνηση βοηθάει τις πολυμελής οικογένειες 

εμπράκτως και αφετέρου ενισχύει σημαντικά τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί την 

ατμομηχανή της οικονομίας μας και αυτή την στιγμή περνάει πολλές δυσκολίες . Η 

παροχή δυνατότητας διακοπών στις τρίτεκνες οικογένειες, θα ενισχύσει σημαντικά την 

τουριστική κίνηση και μάλιστα θα έχει οικονομική ωφέλεια για τους εργαζόμενους και 

τους μικρούς κυρίως επαγγελματίες στον τουρισμό . 

 Ευελπιστούμε να λάβετε υπόψη σας το αίτημα μας ώστε να έχουν αποτέλεσμα οι 

προσπάθειες όλων μας για στήριξη των οικογενειών ,της εθνικής οικονομίας και ειδικά 

την στήριξη του Τουρισμού. 

Θεωρούμε πως η ίδρυση Υφυπουργείου Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας 

αποτελεί όπως πολλές φορές έχουμε συνομολογήσει –και πολλά χρόνια ζητούσαμε-

πολύ θετική εξέλιξη. Ευελπιστούμε πως η θετική σας πρωτοβουλία στο αίτημα του 

κοινωνικού τουρισμού θα ανακουφίσει τις τρίτεκνες οικογένειες.   

Με εκτίμηση 

Για   το  Διοικητικό Συμβούλιο της    ΟΠΟΤΤΕ                             
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