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Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ι.Μαθιουδάκη
Τηλέφωνο: 2131516733
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ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Ερωτήσεων
                  Αθήνα 

ΚΟΙΝ: Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 
& Ισότητας των Φύλων       

ΘΕΜΑ: Φοροελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά.

ΣΧΕΤ: Η  με αρ. πρωτ. 8472/11-8-2021 Ερώτηση.   

         

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή  κ. Μάξιμο 

Χαρακόπουλο και όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου 

μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:                      

Η δημογραφική συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού είναι ένα μείζον, σύνθετο και 

πολυδιάστατο πρόβλημα, που βρίσκεται στο προσκήνιο των πολιτικών και προτεραιοτήτων όλης 

της Ευρώπης, αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης. 

Οι πρόσφατες μελέτες για το δημογραφικό πρόβλημα, όπως και η Έκθεση της Διακομματικής 

Επιτροπής της Βουλής, καταδεικνύουν ότι η λήψη αποσπασματικών μέτρων οικονομικής 

ενίσχυσης και φορολογικής ελάφρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά, είναι μεν σημαντική, 

αλλά αντιμετωπίζει μόνο εν μέρει και βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα και δεν προχωρά σε μια 

δομημένη και ολιστική προσέγγιση με σκοπό την βελτίωση της κατάστασής του.

Σημαντική παράμετρος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί η δημιουργία ενός 

θεσμικού και νομικού πλαισίου εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας, εναρμόνισης της 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ενδυνάμωσης των νέων που επιθυμούν να αποκτήσουν 

παιδιά και υποστήριξης του συνόλου των οικογενειών. Επομένως αποτελεί πρόβλημα που 

περνάει πρωτίστως και κυρίως μέσα από την ισότητα των φύλων, με την ενίσχυση της 
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συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και την προστασία της θέσης εργασίας 

και του εισοδήματος των γονέων για όσο χρόνο φροντίζουν τα παιδιά τους.

Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά και ιδίως όσων έχουν αυξημένες 

ανάγκες, όπως οι πολύτεκνες, ήδη έχει ληφθεί μια σειρά νομοθετικών και θεσμικών μέτρων, και 

πιο συγκεκριμένα: 

Με τον πρόσφατο νόμο 4808/2021 ενδυναμώθηκε και διευρύνθηκε η προστασία των γονέων, 

ιδίως όσων έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις για την εναρμόνιση αυτών με τις 

επαγγελματικές υποχρεώσεις τους,  αλλά και για τη διασφάλιση της θέσης εργασίας τους για 

όσο χρόνο φροντίζουν τα παιδιά τους.  Θεσπίστηκε η γονική άδεια τεσσάρων (4) μηνών για 

κάθε γονέα, με αυτοτελές δικαίωμα για κάθε παιδί, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτοι μήνες είναι 

επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ, με επίδομα ίσο προς τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό και την 

αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Άλλη σημαντική πρόβλεψη, που διευκολύνει 

τους γονείς είναι το δικαίωμα, μέχρι τα παιδιά τους να φτάσουν την ηλικία των δώδεκα (12) 

ετών, να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή 

μερική απασχόληση, με ταυτόχρονη προστασία της θέσης εργασίας τους κατά την επιστροφή 

τους σε αυτή. 

Επιπλέον, προς διευκόλυνση των γονέων, επίκειται η υλοποίηση του Προγράμματος «Νταντάδες 

της Γειτονιάς», που θα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των δράσεων 

συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Το Πρόγραμμα θα αφορά την οικονομική 

ενίσχυση των εργαζομένων γονέων, ιδίως των μητέρων, για τη φύλαξη βρεφών, ηλικίας από δύο 

(2) μηνών έως δυόμιση (2,5) ετών είτε εντός της οικίας τους, είτε εντός της οικίας 

πιστοποιημένου παιδαγωγού-φροντιστή. Ο στόχος του Προγράμματος είναι διττός: αφενός μεν 

διευκολύνει τις μητέρες να ενταχθούν ή και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και αφετέρου 

δημιουργεί θέσει εργασίας για όσους και όσες επιθυμούν να εργαστούν ως παιδαγωγοί-

φροντιστές ακόμη και από την οικία τους, ώστε να μπορούν ευκολότερα να ανατρέφουν και τα 

παιδιά τους.  

Επίσης, επίκειται η έκδοση ΚΥΑ η οποία θα διευρύνει τις κατηγορίες των δυνητικών 

δικαιούχων του «Προγράμματος Ψηφιακής Μέριμνας», συμπεριλαμβάνοντας πλέον και 

οικογένειες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, με τρία ή 

περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. 

Εξάλλου έχει εκδοθεί  η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί 

καθορισμού των δικαιολογητικών για την πρόσληψη στον δημόσιο τομέα ανέργων ειδικών 
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κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2643/1998, στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνοι και επίκειται η έκδοση και δημοσίευση των προκηρύξεων ανά 

την επικράτεια.

Τέλος, ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία από την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη 

Δημογραφία και την Οικογένεια, το οποίο θα βασίζεται στα πορίσματα της Έκθεσης της 

Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για το Δημογραφικό, καθώς και στην Πράσινη Βίβλο της 

Ε.Ε. για την Ενεργό Γήρανση και το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές. Σε αυτό 

θα περιλαμβάνονται, μετά από σχετική μελέτη, μέτρα και δράσεις που, με τρόπο συνεκτικό και 

ολιστικό, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ελληνικών οικογενειών που ήδη έχουν παιδιά, 

αλλά και θα στηρίζουν στην πράξη όσους και όσες θέλουν να κάνουν οικογένεια, καλύπτοντας 

τα υφιστάμενα κενά προστασίας σε καίριους τομείς, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η εργασία, η 

φροντίδα και η φύλαξη των παιδιών, με σκοπό την ανάσχεση της φθίνουσας δημογραφικής 

πορείας της χώρας. 

   

                                                                                             Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                         ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ
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