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Γονείς τεσσάρων παιδιών ζήτησαν τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του
Πολίτη διότι ενώ δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν
επίδοµα πολύτεκνου, δεν λάµβαναν ούτε επίδοµα τριτέκνων για το µοναδικό
λόγο ότι ως γονείς τεσσάρων παιδιών θα µπορούσαν δυνητικά να υπάγονται
στις διατάξεις περί πολυτέκνων.
Η νοµοθεσία προστατεύει τους πολύτεκνους µε ειδικές ρυθµίσεις στις οποίες
περιλαµβάνεται και η χορήγηση επιδόµατος. Με νόµο του 2008 η προστασία
αυτή επεκτείνεται και στις οικογένειες µε τρία παιδιά.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι πράγµατι η διοικητική πρακτική
απέκλειε γονείς τεσσάρων ή περισσοτέρων παιδιών από το επίδοµα τριτέκνου
µε τη δικαιολογία ότι θα µπορούσαν οι γονείς αυτοί να υπαχθούν στις
διατάξεις για την προστασία πολυτέκνων, µολονότι είχε ήδη γίνει γνωστό ή
κριθεί αρµοδίως ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν
πολύτεκνοι. Πρόκειται κυρίως για:
• γονείς διαζευγµένους οι οποίοι δεν έχουν την επιµέλεια όλων των
παιδιών από τον πρώτο γάµο παρά µόνο τριών,
• γονείς διαζευγµένους που δεν έχουν την επιµέλεια όλων των παιδιών
από τον πρώτο γάµο και έχουν αποκτήσει παιδιά και από δεύτερο
γάµο,
• χήρους από προηγούµενο γάµο, µε παιδιά από περισσότερους
γάµους, οι οποίοι έχουν αποκλειστική επιµέλεια κάποιων παιδιών και
από κοινού µε τη νυν σύζυγο των παιδιών τους από το γάµο σε ισχύ,
• γονείς τεσσάρων παιδιών στους οποίους δεν απονεµήθηκε
πολυτεκνική ιδιότητα επειδή, κατά την απόκτηση του τέταρτου παιδιού,
το µεγαλύτερο παιδί τους δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής
στην πολυτεκνική προστασία,
• γονείς τεσσάρων παιδιών που δεν έλαβαν πολυτεκνική ιδιότητα και
έχουν ένα ή δυο παιδιά κάτω των 23 ετών.
Με επιστολές του προς τον ΟΓΑ και το Υπουργείο Υγείας, ο Συνήγορος του
Πολίτη από το 2009 υποστήριζε το νόµιµο δικαίωµα και ζητούσε παραποµπή
στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για έγκυρη αλλαγή της διοικητικής
πρακτικής.
Με οµόφωνη γνωµοδότησή του στις 2 Μαΐου του 2012 το Α΄ Τµήµα του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους διευκρίνισε ότι το επίδοµα τριτέκνων
µπορούν να το λάβουν και οι γονείς που έχουν τέσσερα ή περισσότερα
παιδιά, αλλά δεν λαµβάνουν πολυτεκνικό επίδοµα επειδή δεν µπορεί να τους
απονεµηθεί πολυτεκνική ιδιότητα. Η γνωµοδότηση έγινε δεκτή από τη
διοίκηση.
Η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής µετά την παρέµβαση του Συνηγόρου
του Πολίτη, αφορά νέες και εκκρεµείς αιτήσεις, αλλά και αιτήσεις που
υποβλήθηκαν από την έκδοση της ρύθµισης του 2008 και απορρίφθηκαν. Στις
τελευταίες αυτές περιπτώσεις δεν έχει µάλιστα σηµασία εάν υποβλήθηκε
ένσταση και το στάδιο ή το περιεχόµενο της έκβασής της.
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