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

Αθήνα: 6-12-2020
Αρ. Πρωτ: 68
Προς
Τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
ΘΕΜΑ : «Αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών»
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ & κ. Υπουργέ,
σε αυτή τη κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και για όλη την κοινωνία, η κυβέρνηση κάνει
προτάσεις στο καίριο υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξαιρώντας τους Τρίτεκνους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα με θέμα « Αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης των
υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών» προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, οι
Τρίτεκνοι να εξαιρούνται από τη μοριοδότηση.....
Τιμωρία για τους Τρίτεκνους; Αυτή είναι η επιβράβευση της συνεισφοράς τους στην
κοινωνία που συρρικνώνεται συνεχώς; Σήμερα που το δημογραφικό πρόβλημα έχει
λάβει διαστάσεις κατάρρευσης, όταν έχουν καταργηθεί ΟΛΑ τα μέτρα στήριξης των
Τριτέκνων, όταν η ποιότητα ζωής τους έχει φτάσει στο απροχώρητο!
Σε μια περίοδο που είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση για τις προσλήψεις στο Δημόσιο
στον οποίο συμμετέχουμε, η θέσπιση αρνητικών μέτρων, αν είναι έλλειψη συνεννόησης
μεταξύ των Υπουργείων , οφείλετε να τη διορθώσετε. Αν είναι προάγγελος μέτρων
ενάντια στη στήριξη των οικογενειών επιβάλλεται να αναμορφωθεί. Η πρόσφατη
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απόφαση της βουλής για το Δημογραφικό –που και εσείς ψηφίσατε- είναι σε άλλη
κατεύθυνση από τις προθέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Όμως, το ελληνικό κράτος όσον αφορά στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, αλλά και εκτός
ΑΣΕΠ, έχει θεσπίσει τη μοριοδότηση και την καθιέρωση ποσοστού στις προσλήψεις, των
Τρίτεκνων οικογενειών.
Μερικές μόνο αναφορές σε αυτό τα θέμα:
Υπάρχει μοριοδότηση των Τριτέκνων μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών για
εισαγωγική στις σχολές των σωμάτων Ασφαλείας , υπάρχει πρόβλεψη σε μεταθέσεις
στρατιωτικών, για μείωση θητείας, διαφοροποίηση στις μηνιαίες αποδοχές
στρατευμένων που κάνουν τη θητεία τους (σε κάποιες περιπτώσεις), δυνατότητα χρήσης
Στρατιωτικών πρατηρίων και γενικά οι Τρίτεκνοι (ανήκουν στις μεγάλες οικογένειες στην
Ευρώπη) και ενώ μέχρι τώρα μοριοδοτούνται, τώρα θα αρχίσει η αντίστροφη πορεία;
Υπενθυμίζουμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη (5-3-2019) για τη
στήριξη των Μεγάλων Οικογενειών. Ισχύουν ή όχι οι δεσμεύσεις αυτές σε όλο το
δημόσιο τομέα και δη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;
Οι Τρίτεκνες οικογένειες που θα στείλουν έως και τρία παιδιά να υπηρετήσουν για την
Πατρίδα, στερούνται τώρα μοριοδότησης;;;
Υπενθυμίζουμε επίσης, την προσφορά στο Δημογραφικό.......
Απαιτούμε να αποκατασταθούν οι αδικίες σε βάρος των Τρίτεκνων οικογενειών
και να μην εξαιρούνται από τους διαγωνισμούς.
Ζητάμε να μοριοδοτούνται με 100 μονάδες τα παιδιά των Τριτέκνων (χωρίς
ηλικιακό κόφτη) και να ισχύει η μοριοδότηση όπως και στις άλλες κοινωνικές
ομάδες (τα παιδιά πολυτέκνων, τα παιδιά ή τα αδέλφια αναπήρων που
τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις, τα παιδιά των στρατιωτικών ειρηνικής
περιόδου με αναπηρία 67% και άνω, εκείνων που συμμετείχαν: 1) από 20 Ιουλίου
έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, 2) το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία της
Κύπρου και 3) το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου ).
Γιατί να εξαιρούνται μόνο οι Τρίτεκνοι; ;;
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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ & κ. Υπουργέ,
Ζητάμε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας από το 2006
μέχρι σήμερα . Έχουμε γίνει σαν τον Σίσυφο, ο ένας βάζει -ανεβαίνουμε, ο άλλος
κόβει- κατεβαίνουμε . Η έλλειψη θετικών μέτρων Δημογραφικής Πολιτικής και μέτρων
αντιμετώπισης των προβλημάτων μας δείχνει τον διαχρονικό εμπαιγμό,
κουραστήκαμε …. Έχει και η κοροϊδία τα όριά της.
Ένα πρέπει να κάνετε : Ότι ισχύει για τις πολυμελείς οικογένειες- να ισχύει για
τις Τρίτεκνες οικογένειες. Στήριξη των μεγάλων οικογενειών και δημιουργία
προϋποθέσεων για να στηριχθούν οι οικογένειες.
Ελπίζοντας στην άμεση ανταπόκριση σας .
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ
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