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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γεώξγηνο νύξιαο): Δπραξηζηνύκε, θύξηε Τπνπξγέ. 

Δηζεξρόκαζηε ζηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκό 12391/13-1-2009 εξώηεζεο ηνπ 

Βνπιεπηή ηνπ Λατθνύ Οξζόδνμνπ πλαγεξκνύ θ. Αζηέξηνπ Ρνληνύιε πξνο ηνλ 

Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, ζρεηηθά κε ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ 

πνιπηέθλσλ.  

Αλαιπηηθόηεξα ε εξώηεζε ηνπ θ. Ρνληνύιε έρεη σο εμήο: 

«Σν 2006 δεθάδεο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο επέιεμαλ ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην γηα 

ηε ιήςε ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ πξώηεο θαηνηθίαο ιόγσ ηνπ εηδηθνύ επηηνθίνπ 4%, πνπ 

άιισζηε ήηαλ ην ηζρύνλ επηηόθην θαη γηα ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ.  

ήκεξα όκσο ην επηηόθην ηνπ πνιπηεθληθνύ ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ ζην Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην βξίζθεηαη ζην 5,15% θαη κε ηελ εηζθνξά ηνπ Ν. 128/75 (0,12%) θζάλεη 

ζην 5,27%, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ην επηηόθην 

γηα ηνπο πνιπηέθλνπο παξακέλεη ζην 4%. 

Η άλνδνο απηή ηνπ επηηνθίνπ έγηλε ζηαδηαθά, παξάιιεια κε ηηο απμήζεηο ηνπ 

επηηνθίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, από ην Γεθέκβξην ηνπ 2006 κέρξη ην 

Ννέκβξην ηνπ 2008, θαη επηβάξπλε αξθεηά ηελ κεληαία δόζε πνπ ζα έπξεπε λα 

θαηαβιεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ από ηνπο πνιπηέθλνπο.  

Όκσο από ην Ννέκβξην ηνπ 2008 κέρξη 31-12-2008 θακία κείσζε δελ έγηλε ζην 

πνιπηεθληθό επηηόθην ηνπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ, κνινλόηη ζεκεηώζεθαλ 

αιιεπάιιειεο κεηώζεηο επηηνθίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(0,50%+0,50%+0,75%=1,75%). 

πλεπώο, εξσηάηαη ν θύξηνο Τπνπξγόο: 

1. Γηαηί ζπλερίδεηαη ε νηθνλνκηθή αθαίκαμε ησλ πνιπηέθλσλ από ην πςειό επηηόθην 

ηνπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα κεηώλεη ηα επηηόθηά ηεο; 

2. Πξνηίζεηαη ην Τπνπξγείν λα πξνρσξήζεη ζε θηλήζεηο ελαξκόληζεο ηνπ 

πνιπηεθληθνύ επηηνθίνπ ηνπ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ κε ην αληίζηνηρν επηηόθην 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ;» 

ηελ εξώηεζε ηνπ θ. Ρνληνύιε ζα απαληήζεη ν Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθώλ θ. Μπνύξαο.  

Οξίζηε, θύξηε Τπνπξγέ, έρεηε ην ιόγν.  

ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΟΤΡΑ (Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ): Δπραξηζηώ, 

θύξηε Πξόεδξε.  

Πξηλ από ηελ απάληεζή κνπ ζέισ λα εθθξάζσ θη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ ηε ιύπε κνπ 

θαη ηα ζεξκά κνπ ζπιιππεηήξηα γηα ηνλ πξόσξν ζάλαην ελόο εμαίξεηνπ αθαδεκατθνύ 



θαη θνηλνβνπιεπηηθνύ άλδξα, ηνπ Γηώξγνπ Παπαδεκεηξίνπ, θαη λα πσ όηη ε δηαδξνκή 

ηνπ ζηελ πνξεία ηνπ θαη ηελ αθαδεκατθή αιιά θαη ηελ πνιηηηθή απνηειεί παξάδεηγκα 

πξνο κίκεζε.  

Κύξηε ζπλάδειθε, ιάβαηε έγγξαθε απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε από ηνλ 

Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θ. Παπαζαλαζίνπ θαη κάιηζηα ηελ πεξαζκέλε 

Σεηάξηε 11/2. Μάιινλ ηελ επνκέλε, επεηδή ππήξμε –θαη ππάξρεη- ε Γηάζθεςε ησλ 

Πξνέδξσλ, κπήθε γηα ζπδήηεζε απηή ε εξώηεζή ζαο θαη σο επίθαηξε. Δθόζνλ 

ινηπόλ θαινύκαη από ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία λα ζαο απαληήζσ πάιη, ζα ην 

θάλσ.  

Σν Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην Διιάδνο ιεηηνπξγεί θαηά ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη απνιακβάλεη πιήξνπο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο. 

πληζηά αλώλπκε ηξαπεδηθή εηαηξία πνπ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξίεο. Δίλαη εηζεγκέλε ινηπόλ ζην Υξεκαηηζηήξην από ηηο 6 

Ινπλίνπ ηνπ 2006 θαη πηζησηηθό ίδξπκα από ηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. Δμ όζσλ 

γλσξίδνπκε όινη καο ηα επηηόθηα δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηνπο θαλόλεο ηεο αγνξάο, 

ηε δπλαηόηεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ θαη ην πξαγκαηηθό θόζηνο ρξήκαηνο ηεο 

ηξάπεδαο.  

Δηδηθόηεξα ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην ιεηηνπξγώληαο θαη ζε έλα πιαίζην 

θνηλσληθνύ ξόινπ, σο κηα ηξάπεδα δειαδή πνπ παξαδνζηαθά λνηάδεηαη θαη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ Έιιελα πνιίηε θαη ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, έρεη πνιύ 

ρακειό κέζν όξν επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη ην ρακειόηεξν επηηνθηαθό πεξηζώξην 

ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν ζθέινο ηεο εξώηεζήο ζαο νθείισ λα μεθαζαξίζσ όηη ην 

Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην ιεηηνπξγεί πιένλ κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο 

νηθνλνκίαο, κε ηα ίδηα ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ ηζρύνπλ γηα 

όιεο ηηο ηξάπεδεο ζηνλ ειιεληθό θαη δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθό ρώξν. Λόγσ απηνύ ηνπ 

ραξαθηήξα ιεηηνπξγεί θαηά ηα πξόηππα ησλ ινηπώλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη 

εηζεγκέλσλ αλσλύκσλ εηαηξηώλ ηεο ρώξαο. Σειεί ππό ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία 

ησλ αξκόδησλ επνπηηθώλ Αξρώλ, δειαδή ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

εμσηεξηθώλ νξθσηώλ ινγηζηώλ.  

ηελ πθηζηάκελε κεηνρηθή δηάξζξσζε ηεο ηξάπεδαο ην Διιεληθό Γεκόζην θαηέρεη 

άκεζα πνζνζηό 34% θαη έκκεζα, κέζσ ησλ ΔΛ.ΣΑ., 9,9%. Σν ππόινηπν κέξνο, 

δειαδή ην 53,8%, βξίζθεηαη ζε δηαζπνξά. ε ηξηκεληαία βάζε ζπληάζζνληαη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο απνηππώλνληαο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία όπνπ 

ν θαζέλαο έρεη ειεύζεξε πξόζβαζε. 

πλεπώο, άιιν ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην, πνπ είλαη πιένλ κηα αλώλπκε 

ηξαπεδηθή εηαηξία θαη άιιν ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνπ είλαη λνκηθό 

πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Γελ κπνξνύκε θαη δελ είλαη ινγηθό λα ζέηνπκε ηα ίδηα 

κέηξα θαη ηα ίδηα ζηαζκά ζηε δηαρείξηζε δύν δηαθνξεηηθνύ θαζεζηώηνο ηδξπκάησλ.  

αο επραξηζηώ 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γεώξγηνο νύξιαο): Ο εξσηώλ ζπλάδειθνο θ. Ρνληνύιεο έρεη ην 

ιόγν.  



ΑΣΔΡΙΟ ΡΟΝΣΟΤΛΗ: Δπραξηζηώ, θύξηε Πξόεδξε.  

Κύξηε Καθιακάλε, επηηξέςηε κνπ λα κεηαθέξσ ηα ζεξκά ζπιιππεηήξηα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Λατθνύ Οξζόδνμνπ πλαγεξκνύ γηα ηνλ απξνζδόθεην ζάλαην ηνπ 

αεηκλήζηνπ Γεσξγίνπ Παπαδεκεηξίνπ, εμαίξεηνπ ζπλαδέιθνπ, θαη κε ηελ 

παξάθιεζε λα ηα κεηαθέξεηε ηόζν ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. όζν θαη ζηνπο 

νηθείνπο ηνπ. Ήηαλ έλαο άλζξσπνο εμαηξέηνπ ήζνπο, κε επξεία παηδεία, πνπ ζα 

κπνξνύζε λα πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζην δεκόζην βίν ηεο ρώξαο.  

Έξρνκαη θύξηε Πξόεδξε, ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ επί ηεο επίθαηξεο εξώηεζεο. Κύξηε 

Τθππνπξγέ, εμεπιάγελ. Γηαβάζαηε επαθξηβώο ηελ έγγξαθε απάληεζε πνπ κνπ 

εζηάιε από ην Τπνπξγείν. Γηα λα πνύκε ηα πξάγκαηα απιά, ππήξμε θαη ππάξρεη κηα 

εηδηθή θαηεγνξία ζπκπνιηηώλ: νη πνιύηεθλνη, νη πνιπκειείο νηθνγέλεηεο. Βάζεη ησλ 

ζπλζεθώλ απηώλ ππήξμε θαη έλα εηδηθό επηηόθην, πξνθεηκέλνπ ην Σαρπδξνκηθό 

Σακηεπηήξην λα πξνζειθύζεη ηνπο αλζξώπνπο απηνύο, έλα επηηόθην ηεο ηάμεσο ηνπ 

4%. Σν θνκβηθό ζεκείν είλαη ην εμήο. Κιηκαθεδόλ ην επηηόθην απηό κέρξη ην 

Ννέκβξην ηνπ 2008 –θαη εζθεκκέλα αλαθέξσ ην Ννέκβξην ηνπ 2008- άξρηζε λα 

απμάλεη. Η αηηηνινγία πνηα ήηαλ; «Ση ζέιεηε λα θάλνπκε; Σε ζηηγκή πνπ απμάλεη ηα 

επηηόθηα ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα απμάλεη θαη ην πνιπηεθληθό επηηόθην ηνπ 

Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ». Ωξαηόηαηα! Θεκηηό θαη ινγηθό. Σε ζηηγκή όκσο πνπ 

από ην Ννέκβξην ηνπ 2008 θαη κεηά άξρηζε ε αληίζηξνθε πνξεία απνθιηκάθσζεο ησλ 

επηηνθίσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ην επηηόθην νπδέπνηε 

απνθιηκαθώζεθε, αιιά παξέκεηλε πξνζθνιιεκέλν ζην 5,27%, ζηα επίπεδα πνπ είρε 

αλέιζεη. Σν πξόβιεκα ινηπόλ, αγαπεηέ θαη αμηόηηκε θύξηε Τθππνπξγέ, είλαη ην εμήο. 

Γηαηί δελ πεξλάεη θαη ζηελ ειιεληθή ρξεκαηαγνξά, ζηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξύκαηα 

ε πηώζε ησλ επηηνθίσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο; Καη βεβαίσο κπνξώ λα 

ην θαηαιάβσ γηαηί δελ πεξλάλε ζηελ αγνξά νύηε ηα 28 δηζ. πνπ δώζαηε αθεηδώο ζηηο 

ηξάπεδεο.  

(KO) 

 

(01MB) 

Όκσο, ηνπιάρηζηνλ ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνύ 

ζα έπξεπε λα ππάξρεη κηα άιιε αληηκεηώπηζε. Μνπ απαληήζαηε «Μα, ηη ζέιεηε λα 

θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή, αθνύ ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην είλαη κία αλώλπκε 

ηξαπεδηθή επηρείξεζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα;». Ωξαία. Δίπαηε όκσο, πάιη όηη ην 

ειιεληθό δεκόζην άκεζα θαη έκκεζα ειέγρεη γύξσ ζην 44% ησλ κεηνρώλ θαη νη 

άιιεο κεηνρέο είλαη ζε δηαζπνξά. Ωξαία.  

(ην ζεκείν απηό ρηππάεη ην θνπδνύλη ιήμεσο ηνπ ρξόλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Βνπιεπηή) 

Σν θνκβηθήο ζεκαζίαο εξώηεκα, ινηπόλ – απηό ζαο ξσηάσ- είλαη ην εμήο: Γελ ζα 

έπξεπε λα ππάξμεη κία πξσηνβνπιία –απηό πεξηκέλνπλ νη πνιύηεθλνη- από ηελ 

πιεπξά ηνπ κεγαινκεηόρνπ, λα ην πσ έηζη, πξνθεηκέλνπ ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην 

λα αθνινπζήζεη κία πνιηηηθή απνθιηκάθσζεο ησλ επηηνθίσλ, εάλ όρη κία πνιηηηθή 

ζπκβαηή κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ;  

Άξα, ινηπόλ, εκείο πεξηκέλνπκε κία πξσηνβνπιία από ηελ πιεπξά ηνπ δεκνζίνπ. 

Δπηηξέςηε κνπ λα πσ όηη απηά πνπ ιέηε είλαη θζελέο δηθαηνινγίεο.  



Δπραξηζηώ πνιύ, θύξηε Πξόεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γεώξγηνο νύξιαο): Δπραξηζηνύκε, θύξηε ζπλάδειθε. 

Κύξηε Τπνπξγέ, έρεηε ην ιόγν. 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΟΤΡΑ (Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ): Δπραξηζηώ, 

θύξηε Πξόεδξε. 

Κύξηε ζπλάδειθε, πηζηεύσ λα ζαο μέθπγε ε ηειεπηαία ιέμε, γηαηί θαη εθ ραξαθηήξνο 

δελ ζαο ηαηξηάδεη.  

ΑΣΔΡΙΟ ΡΟΝΣΟΤΛΗ: Σελ απνζύξσ, θύξηε Τθππνπξγέ.  

ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΟΤΡΑ (Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ): Γελ 

πεηξάδεη. Ξέξεηε, θύξηε ζπλάδειθε, ζαο εθηηκώ θαη δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα. 

ΑΣΔΡΙΟ ΡΟΝΣΟΤΛΗ: Να δηαγξαθεί από ηα Πξαθηηθά, θύξηε Πξόεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γεώξγηνο νύξιαο): Γελ ππάξρνπλ θζελέο θαη αθξηβέο 

δηθαηνινγίεο.  

ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΟΤΡΑ (Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ): Πξάγκαηη, 

είπα κόλνο κνπ όηη πήξαηε γξαπηή απάληεζε. Καη κνπ είπαηε όηη ηα ίδηα είπα θαη 

ζήκεξα. Πξνθαλώο, δηόηη δελ αιιάδεη ηίπνηα. Η γξαπηή απάληεζε είλαη ίδηα κε ηελ 

πξνθνξηθή απάληεζε.  

Δίπα -θαη ην ιέσ μαλά- όηη ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην ιεηηνπξγεί κε ηνπο θαλόλεο 

ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Γελ ζα επαλαιάβσ, ηα είπαηε θη εζείο. 

ΑΣΔΡΙΟ ΡΟΝΣΟΤΛΗ: Σν είπακε απηό. Σελ πξσηνβνπιία ζαο πεξηκέλνπκε.  

ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΟΤΡΑ (Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ):  

Γελ κπνξνύκε λα ζπκςεθίδνπκε ηα δάλεηα πνπ δίλνληαη από ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ κε ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ηνπ Σαρπδξνκηθνύ 

Σακηεπηεξίνπ. Δμήγεζα όηη πξόθεηηαη γηα εληειώο δηαθνξεηηθά δεδνκέλα.  

Δλ ηνύηνηο, γηα λα πσ θαη απηά πνπ αηηηάζηε, αθόκα θαη ηώξα κε ηε ζπλερή πξνηξνπή 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην θξάηεζε 

ρακειά ηα επηηόθηά ηνπ, ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα. Καη 

απηό -ην εμήγεζα θαη ην επαλαιακβάλσ- θαίλεηαη ηόζν από ηηο δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο όζν θαη από ηα κόιηο –θξαηήζηε ην- 2.000.000 επξώ ησλ 

θεξδώλ ηνπ ελληακήλνπ. Απηό έγηλε κε ηελ παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθώλ.  

(ην ζεκείν απηό ρηππάεη ην θνπδνύλη ιήμεσο ηνπ ρξόλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 

Τθππνπξγνύ) 

Κύξηε ζπλάδειθε, ε ζηήξημε ηεο Κπβέξλεζήο καο ζηηο πνιύηεθλεο θαη ηξίηεθλεο 

νηθνγέλεηεο, γηα ηηο νπνίεο έρεηε ηδηαίηεξε επαηζζεζία –θη εγώ ην αλαγλσξίδσ- είλαη 

πξνθαλήο. Όκσο, έρνπλ παξζεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί νπζηαζηηθά κέηξα πνπ δίλνπλ 

θίλεηξα ζηηο νηθνγέλεηεο λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξα από δύν παηδηά. 

πγθεθξηκέλα, ζεζπίζηεθαλ –θαη ην μέξεηε- ηξηάληα δύν λέα κέηξα ελίζρπζεο ηεο 

πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο από ηελ Κπβέξλεζε ηνπ Κώζηα Καξακαλιή. 

Δληζρύζακε κε πξάμεηο θαη όρη ιόγηα ηελ πνιύηεθλε θαη ηξίηεθλε νηθνγέλεηα. αο 

ζπκίδσ ηα εμήο: Δληζρύζακε ηηο ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο δίλνληαο εθάπαμ παξνρή 2.000 

επξώ. Θεζκνζεηήζακε κεληαίν επίδνκα γηα πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, επηδνηήζακε ηε 

γέλλεζε ηξίηνπ παηδηνύ κε 170 επξώ κεληαίσο, ζεζκνζεηήζακε ηηο ειεύζεξεο 

κεηαγξαθέο, όπσο θαη ησλ πνιπηέθλσλ –πνπ είλαη ζεκαληηθό πξάγκα- γηα ηα 



παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΙ, παξείρακε επηδόηεζε ελνηθίνπ θαη απαιιαγή από 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηηο ηξίηεθλεο κεηέξεο πνπ είλαη αγξόηηζζεο, δώζακε ηε 

δπλαηόηεηα γηα πιήξσο άηνθα δάλεηα από ηνλ Ο.Δ.Κ. ζε ηξίηεθλεο θαη πνιύηεθλεο 

νηθνγέλεηεο. Σέινο, δώζακε θίλεηξα έκπξαθηα ζηηο νηθνγέλεηεο γηα λα απνθηήζνπλ 

θαη πέξα ησλ δύν παηδηώλ.  

Αγαπεηέ ζπλάδειθε, ε πνιύηεθλε νηθνγέλεηα απνηειεί κία από ηηο πξνηεξαηόηεηέο 

καο. Πξνρσξήζακε ζηελ πηνζέηεζε κέηξσλ πνπ ηελ αλαθνπθίδνπλ θαη ηελ 

εληζρύνπλ. ’ απηό ην δξόκν ζα ζπλερίζνπκε. Θα ζπλερίζνπκε ζην δξόκν ηεο 

ζηήξημεο ηνπ πνιίηε θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.  

αο επραξηζηώ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γεώξγηνο νύξιαο): αο επραξηζηνύκε, θύξηε Τπνπξγέ 

 


