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Αρ. Πρωτ. 168       Αθήνα, 15/6/2010 
 
Αμηφηηκε 
Κπξία Τίλα Μπηξκπίιε 
Υπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
Ακαιηάδνο 17, Τ.Κ. 115 23 Ακπειφθεπνη 
 
 

Αμηφηηκε Κπξία Υπνπξγέ, 
 

ε Σπλνκνζπνλδία καο, πνπ εθπξνζσπεί φιεο ηηο πνιχηεθλεο 
νηθνγέλεηεο ζηελ Ειιάδα αιιά κεξηκλά θαη γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 
νηθνγελεηψλ, ζαο απεπζχλεη ηελ παξνχζα επηζηνιή εμ αθνξκήο ηεο 18εο 
άηππεο Επξσπατθήο ζπλφδνπ ησλ Υπνπξγψλ αξκνδίσλ γηα ζέκαηα ζηέγαζεο 
θαη ελέξγεηαο, ζην Τνιέδν ηεο Ιζπαλίαο ηελ 21ε Ινπλίνπ 2010.  
 

Ωο ε αξραηφηεξε θαη κεγαιχηεξε νηθνγελεηαθή Οξγάλσζε ζηελ 
Ειιάδα, κε εκπεηξία ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ, ηδηαηηέξσο 
δε ησλ πνιπηέθλσλ, παξαζέηνπκε ηηο εμήο δηαπηζηψζεηο: 
 
1. Οη πςεινχ θφζηνπο νηθίεο κεζαίνπ κεγέζνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
αξηζκεηηθά ιίγεο ππεξεζίεο παηδηθήο κέξηκλαο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 
θαζπζηέξεζε ιήςεσο απνθάζεσλ δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο απφ ηνπο λένπο. 
Σε κηα επνρή πνπ ε Επξψπε αληηκεησπίδεη κεγάιεο δεκνγξαθηθέο 
πξνθιήζεηο, ε επαξθήο θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ αλαιφγσο ηνπ 
κεγέζνπο θάζε νηθνγέλεηαο απνηειεί απνθαζηζηηθφ θξηηήξην γηα ηνπο λένπο, 
κε επίπησζε ζην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο.  
 
2. Η νηθνγέλεηα είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή αλαηξνθήο θαη εθπαίδεπζεο 
ηνπ παηδηνχ, θάηη πνπ θαζηζηά ην ζπίηη ηνπ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πξψηκεο 
πξνζαξκνγήο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ. Η νηθνγελεηαθή αγθαιηά είλαη ην 
κέξνο φπνπ αλαπηχζζνληαη νη πξψηνη ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί θαη 
δηακνξθψλεηαη ε αξρηθή γλσζηαθή βάζε ηνπ παηδηνχ. Γνλείο θάζε 
εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ κε κηθξά παηδηά θαη εθήβνπο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 
λα ηνπο παξέρνπλ επαξθή εζσηεξηθφ θαη πεξηβάιινληα ρψξν γηα λα έρνπλ 
πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ζην Σρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία. Έηζη άιισζηε 
νξίδεηαη δηεζλψο ην δηθαίσκα ζηελ επαξθή ζηέγαζε.  
 
3. Οη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο είλαη πξνθαλέο φηη έρνπλ ηδηαηηέξσο 
απμεκέλεο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο. Η Σπληαγκαηηθή αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 
ησλ πνιηηψλ κεηαθξάδεηαη, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ, ζε 
ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα θαιχπηεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηηο 
απαηηήζεηο ζε δσηηθφ ρψξν θαζελφο παηδηνχ ρσξηζηά, θαζψο θαη ζηελ 
ππνρξέσζε δίθαηεο θαηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθνχ βάξνπο πνπ πξνβιέπεηαη γηα 
ηελ αθίλεηε πεξηνπζία. Τν Ειιεληθφ πιέγκα λφκσλ ζην ζεκείν απηφ είλαη 
απαξάδεθηα αζζεληθφ, θαζψο κε ηνλ θαηλνχξγην θνξνινγηθφ λφκν αιιά θαη 
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κε ην δηθφ ζαο λφκν πεξί εκηππαίζξησλ ρψξσλ, θακία πξφλνηα δε ιακβάλεηαη 
βάζεη πιήζνο πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 
Σπληάγκαηνο πεξί ηεο νθεηιφκελεο εηδηθήο κέξηκλαο ηνπ Κξάηνπο γηα ηηο 
πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο.  
 
4. Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ελειίθσλ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ησλ 
ειηθησκέλσλ γνλέσλ πνπ δνπλ ζε ζηεγαζηηθέο ζπλζήθεο αθαηάιιειεο απφ 
πιεπξάο κνλαμηάο, αλαζθάιεηαο, πεξηνξηζκέλεο επθνιίαο πξφζβαζεο θαη 
κεησκέλεο απηνλνκίαο, ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη θξνληίδα. Η γεληθεπκέλε 
γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Επξψπεο αιιά ηδηαίηεξα ηεο Ειιάδαο πνπ είλαη 
αλάκεζα ζηηο πην γεξαζκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ κε ζηνηρεία ηνπ ΟΗΕ, απαηηεί 
ηε ιήςε δέζκεο κέηξσλ γηα λα απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ηεο δηαβίσζεο 
ειηθησκέλσλ ζε αθαηάιιειν πεξηβάιινλ. Οη νηθνγέλεηεο πνιχ ζπρλά παίδνπλ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρή βνήζεηαο θαη θξνληίδαο, φηαλ δελ ππάξρνπλ 
ππεξεζίεο παξνρήο ηεο απαξαίηεηεο κέξηκλαο γηα ηελ ηξίηε ειηθία. Η 
επηηαθηηθή απηή αλάγθε δηακνξθψλεη πεξαηηέξσ ζηεγαζηηθέο απαηηήζεηο, 
θαζψο ε νηθνγέλεηα εμ νξηζκνχ ζθπξειαηεί ηνπο δεζκνχο πνπ ελψλνπλ ηηο 
γεληέο. Η κνξθνπνίεζε πξνυπνζέζεσλ δηαγελλεαθήο αιιειεγγχεο, ε νπνία 
ζα απνηειέζεη ζχληνκν πνιηηηθφ ζηφρν ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, έρεη 
αλαπφθεπθηεο ζπλέπεηεο ζηηο ζηεγαζηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη θάζε 
νηθνγέλεηα.  
 
5. Πνιιέο έξεπλεο ςπρνινγηθέο έρνπλ δείμεη φηη ε αληηθνηλσληθή 
ζπκπεξηθνξά παηδηψλ έρεη ξίδεο θαη ζηε ζηεξεκέλε απφ πιεπξάο 
απαξαίηεηνπ ρψξνπ παηδηθή ειηθία, ηελ απνθνπή απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
ειιείςεη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ινγηθή απφζηαζε απφ ην ζπίηη, ελψ ε 
κφιπλζε απνηειεί έλα αθφκε παξάγνληα παηδηθψλ αζζελεηψλ, ελίνηε δε θαη 
ζλεζηκφηεηαο.  
 

Οη νηθνγέλεηεο έρνπλ αλάγθε απφ πνιηηηθέο πνπ ζα 
ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ζε επίπεδν Κξαηψλ – κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, 
νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ έλα νηθνλνκηθά αλεθηφ θαη πνηνηηθφ πεξηβάιινλ 
δηαβίσζεο. Απηφ πξαθηηθά κεηαθξάδεηαη ζε πνιηηηθέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 
πξφλνηεο γηα ηε θξνληίδα ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, ησλ βξεθψλ, 
ησλ ελειίθσλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζε ηξφπν ψζηε 
αθελφο κελ λα πεξηθξνπξείηαη ε αμηνπξέπεηα θαη ε απηνλνκία ηνπο, αιιά 
επίζεο λα ππεξεηείηαη θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ απφ πιεπξάο 
θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ θηλδχλνπ θνηλσληθνχ ηνπο 
απνθιεηζκνχ.  
 

Σην ηξέρνλ θιίκα νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο, ην θφζηνο ηεο αγνξάο ή 
ελνηθίαζεο ζπηηηνχ απνηειεί αηκνξξαγία γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ κηαο 
νηθνγέλεηαο, απεηιψληαο νηθνγέλεηεο ρακεινχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο κε ην 
θάζκα ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Η πνηφηεηα δηαβίσζεο 
κέζα ζην ζπίηη, ε ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θηλδπλεχνπλ λα 
απνηειέζνπλ πξνλφκην γηα πςειά εηζνδήκαηα κφλν. Τν ελνίθην, ζχκθσλα κε 
ηελ έξεπλα θνηλσληθήο θαηάζηαζεο 2009 ζηελ Επξσπατθή Έλσζε, απνηειεί 
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ήδε ην 20% κε 30% ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ ζε κεξηθέο 
ρψξεο θηάλεη ήδε ην 40%. Σε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο ζέξκαλζεο ην 
ρεηκψλα θαη ςχμεο ην θαινθαίξη ιφγσ ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ησλ κέηξηαο 
θαηαζθεπήο ζπηηηψλ, εθηηλάζζεη ην ζηεγαζηηθφ θφζηνο ζε ηέηνην χςνο πνπ 
απνζηεξεί ηελ νηθνγέλεηα απφ ζεκαληηθνχο πφξνπο πνπ ζα έπξεπε λα 
θαηεπζχλεη ζε ζέκαηα πγείαο, παηδείαο, ζσζηήο δηαηξνθήο θ.ιπ.  
 

Σε απηφ ην πιαίζην, θαιείζηε σο αξκφδηα Υπνπξγφο ηεο ρψξαο, θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνιφγνπο ζαο ησλ ινηπψλ Κξαηψλ – κειψλ, λα 
πξνζδηνξίζεηε κηα ζηεγαζηηθή πνιηηηθή, ε νπνία λα ππεξεηεί απνηειεζκαηηθά 
ην θηιφδνμν ζηφρν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ νηθηζηηθψλ αλαγθψλ θαη ηεο 
πξφζβαζεο ζε ρακεινχ θφζηνπο ζηέγαζε κε κέηξα φπσο: 

- επαξθήο παξνρή ζηέγεο πξνο ελνηθίαζε (π.ρ. κέζσ επελδχζεσλ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Εξγαηηθήο Εζηίαο, κε επηδνηνχκελν άηνθν ζηεγαζηηθφ 
δαλεηζκφ θ.ιπ.) έηζη ψζηε νη ρακεινχ εηζνδήκαηνο νηθνγέλεηεο, κε 
πξνηεξαηφηεηα ηηο πνιχηεθλεο, λα έρνπλ δπλαηφηεηα αμηνπξεπνχο 
ζηέγαζεο ζε ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο νηθίεο κε ζπλνιηθφ 
κεληαίν θφζηνο ηέηνην πνπ λα κελ εμνληψλεη νηθνλνκηθά ηελ 
νηθνγέλεηα,  

- παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο γηα αγνξά ή αλαθαίληζε ελεξγεηαθά 
βειηησκέλσλ νηθηψλ, 

- ελίζρπζε ηεο πξφλνηαο αλαθνξηθά κε ηε ζπζηέγαζε πνιχηεθλσλ θαη 
ππεξπνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ειηθησκέλσλ αηφκσλ, εθήβσλ, 
αλειίθσλ, θαη κηθξψλ παηδηψλ.  

 
 

Κπξία Υπνπξγέ,  
 

ε Σπλνκνζπνλδία καο ζεσξεί φηη ε πνηφηεηα ηεο δσήο θάζε νηθνγέλεηαο 
είλαη ν δείθηεο πνιηηηζκνχ θαη δεκνθξαηίαο κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 
Έρνπκε απφ ρξφληα θάλεη πξνηάζεηο ζην ζέκα απηφ πνπ γηα ιφγνπο 
νηθνλνκίαο ηνπ ρψξνπ δελ ηηο επαλαιακβάλνπκε εδψ. Είκαζηε ζηε δηάζεζή 
ζαο λα ζπδεηήζνπκε γηα ηα ζέκαηα απηά ζην γξαθείν ζαο, πξηλ ή κεηά ηελ 
επηζηξνθή ζαο απφ ην Επξσπατθφ Σπκβνχιην, ην νπνίν ειπίδνπκε λα 
απνηειέζεη νξφζεκν γηα κηα ζηξνθή ζε νηθηζηηθέο, ελεξγεηαθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο πεξηζζφηεξν θηιηθέο πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη 
ηδηαίηεξα ηελ πνιχηεθλε νηθνγέλεηα, πνπ πξνζθέξεη αλζξψπηλνπο πφξνπο, 
αλαληηθαηάζηαηνπο γηα ηελ επηβίσζε θάζε θνηλσλίαο.  
 

Αληίζηνηρε πξσηνβνπιία έρεη ιεθζεί ελφςεη ηνπ Επξσπατθνχ 
Σπκβνπιίνπ θαη απφ ηελ Σπλνκνζπνλδία ησλ Οηθνγελεηαθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο (COFACE) ζηελ νπνία έρνπκε ελεξγφ ζπκκεηνρή, κε ηελ 
απνζηνιή ζρεηηθψλ επηζηνιψλ ζε φιεο ηηο Κπβεξλήζεηο ησλ Κξαηψλ – κειψλ, 
ψζηε νιφθιεξε ε Επξψπε λα ζέζεη ην ζέκα ζηε βάζε ησλ θηιηθψλ πξνο ηελ 
νηθνγέλεηα πνιηηηθψλ. Η ζπλάληεζή καο γηα ηα ζέκαηα απηά θαη ε ζρεηηθή 
αληαπφθξηζή ζαο, φπσο πηζηεχνπκε, ζα ηχρεη δεκνζηεχζεσο θαη ζε 
Επξσπατθφ επίπεδν.  
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Ελ αλακνλή απαληήζεψο ζαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλαληήζεψο καο,  

 

Με ηδηαίηεξε εθηίκεζε 

Για ηην ΑΣΠΕ 

 

        Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμμαηέας                   

 

 

 

Βαζίλειος Θεοηοκάηος                                             Εμμανοσήλ Χρσζόγελος      

 

 

 

 

 

 

 

 
 


