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ΘΕΜΑ: Άνεπγερ και άζηεγερ Πολύηεκνερ Οικογένειερ εκηόρ ΚΕΑ
Κύπιε Ππυθςποςπγέ.
1. Αθνύ ιάβακε γλώζε
α) ηελ ππνπξγηθή απόθαζε πνπ θαζνξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλωληθό Δηζόδεκα Αιιειεγγύεο γηα ην έηνο 2017
β) ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ (ΚΔΑ) πνπ αλαθέξεηαη ζην νηθνγελεηαθό
επίδνκα θαη
γ) ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα έληαμε ζην πξόγξακκα πνιύηεθλωλ νηθνγελεηώλ
2. πκπεξαίλνπκε όηη:
α) νη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη εηδηθά νη άλεξγεο ή θαη άζηεγεο, απνξξίπηνληαη από ην
πξόγξακκα ηνπ ΚΔΑ, ιόγω εηζνδήκαηνο. Γηόηη ζην ζπλνιηθό δεινύκελν εηζόδεκα ηνπ
λνηθνθπξηνύ, ην Τπνπξγείν Κνηλωληθήο Πξόλνηαο & Αιιειεγγύεο, πξνζκεηξά ην Δληαίν
Δπίδνκα ηήξημεο Σέθλωλ & ην Δηδηθό Δπίδνκα Σξίηεθλωλ & Πνιύηεθλωλ Οηθνγελεηώλ, ωο
εηζόδεκα. (ε απηό ην ζεκείν ζπκίδνπκε όηη κεγάινο αξηζκόο Πνιύηεθλωλ Οηθνγελεηώλ ην
2016, έιαβε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ επηδόκαηνο ζηελ γ΄ & δ΄ δόζε).
β) ε πξνζκέηξεζε ηωλ Οηθνγελεηαθώλ Δπηδνκάηωλ, ηωλ πνιύηεθλωλ νηθνγελεηώλ, είλαη
ΜΖ ΤΝΝΟΜΖ, δηόηη ζύκθωλα:
1) κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ ΗΑ2 ΔΝΗΑΗΟ ΔΠΗΓΟΜΑ
ΣΖΡΗΞΖ ΣΔΚΝΩΝ, όπνπ αλαθέξεηαη όηη: «Σν επίδνκα ηεο παξνύζαο ππνπαξαγξάθνπ
δελ πξνζκεηξάηε ζην θαζαξό, εηήζην, νηθνγελεηαθό εηζόδεκα θαη απαιιάζζεηαη από θάζε
θόξν, ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ» θαη
2) κε ηηο δηαηάμεηο λ. 4254/2014 νξίδεηαη όηη ην από 1/1/2013 ¨ ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΓΟΜΑ
ΣΡΗΣΔΚΝΩΝ & ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ¨, δελ πξνζκεηξάηε ζην θαζαξό, εηήζην, νηθνγελεηαθό
εηζόδεκα θαη απαιιάζζεηαη από ην θόξν εηζνδήκαηνο.
3. Εεηνύκε ηελ άκεζε παξέκβαζή ζαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΦΔΚ Β 128/24-1-2017 θαη
ηελ εμαίξεζε ηνπ Δληαίνπ Δπηδόκαηνο Σέθλωλ & ηνπ Δηδηθνύ Δπηδόκαηνο Σξηηέθλωλ &
Πνιπηέθλωλ, από ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηνπ Κνηλωληθνύ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγύεο,
όπωο νξίδνπλ νη παξαπάλω λόκνη.
4. Γηόηη ηα πξαγκαηηθά ζύκαηα ηεο θηώρεηαο θαη ηεο εμαζιίωζεο, ζηελ Διιάδα ηνπ 2017
είλαη ηα Διιελόπνπια θαη νη Πνιύηεθλεο Οηθνγέλεηεο.

Και αρ μην ξεσνάμε κ. Ππυθςποςπγέ,
Όηι με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 21 παπ. 1, 2 και 5 ηος ςνηάγμαηορ οπίζονηαι η’
ακόλοςθα:
1. Η οικογένεια υρ θεμέλιο ηηρ ζςνηήπηζηρ και πποαγυγήρ ηος Έθνοςρ καθώρ και ο
γάμορ και η παιδική ηλικία ηελούν ςπό ηην πποζηαζία ηος Κπάηοςρ.
2. Πολύηεκνερ οικογένειερ… ΕΥΟΤΝ δικαίυμα ειδικήρ θπονηίδαρ από ηο Κπάηορ
5. Ο σεδιαζμόρ και η εθαπμογή δημογπαθικήρ πολιηικήρ καθώρ και η λήτη όλυν ηυν
αναγκαίυν μέηπυν αποηελεί ςποσπέυζη ηος Κπάηοςρ.
Κοινοποίηζη:
1) Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγό Δξγαζίαο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλωληθήο
Αιιειεγγύεο θ. Θεαλώ Φωηίνπ
2) ΑΠΔ
3) ύιινγνη Πνιπηέθλωλ ηεο Υώξαο
4) ΜΜΔ
Με εθηίκεζε
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