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 ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
κο ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΤ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ 

 

Θέμα:  ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
 

Προς 

Αξιότιμο 

Κο  Στυλιανίδη  Στ.  Ευριπίδη 

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Κύριε Υπουργέ, αφού ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας  και γνωρίζοντας 
την ευαισθησία που σας διακρίνει σε θέματα πολυτέκνων, ως πατέρας ήδη τριών μικρών 
τέκνων, θα θέλαμε  με αφορμή το υπόμνημα που κατέθεσε στο γραφείο σας η Ομοσπονδία μας 
η ΟΛΜΕ με αρ.Πρ.160-1/10/2007 και πρόσφατα  και η ΟΛΤΕΕ  σχετικά με τις τοποθετήσεις 
των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, προς αποκατάσταση της αληθείας , να σας ενημερώσουμε  για 
τα ακόλουθα: 

 Αγνοούν δυστυχώς οι συνάδελφοι μας εκπαιδευτικοί, ότι τα μέτρα στήριξης των 
πολυτέκνων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, δεν αποτελούν χαριστικές πράξεις φιλανθρωπίας,  
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αλλά απόδοση δικαιοσύνης, την ασφαλέστερη ίσως επένδυση για το μέλλον του τόπου μας. 
Ασφαλώς κάποιος που προσφέρει έχει περισσότερα δικαιώματα από αυτόν που δεν προσφέρει.  

 

Για να δώσει η  Πολιτεία αυτά τα μέτρα στήριξης στους πολύτεκνους, βασίστηκε  στη 
Συνταγματική επιταγή του άρθρου 21: «… οι πολύτεκνοι έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από 
το Κράτος» και σε αποφάσεις του ΣτΕ που έχει κρίνει, ότι: «… η εξυπηρέτηση του ατομικού 
συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος 
προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στους νόμους δεν ισχύει, 
λόγω του δημογραφικού προβλήματος».  

 Πιστεύουμε  ότι ο Ν.3255/2004  ήταν χρέος της Πολιτείας  απέναντι στους Πολύτεκνους, 
Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής και η  τότε  ηγεσία του Υπουργείου  Παιδείας  με την 
κ. Μ Γιαννάκου έδειξαν ευαισθησία και ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας, πρέπει  όμως να 
αναφερθεί εδώ, ότι από τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που διορίσθηκαν τα τελευταία 2 
χρόνια η πλειονότητα αυτών σε ποσοστό άνω του 70%  ήταν νέοι πολύτεκνοι δηλ. που είχαν 3 
παιδιά και μετά την ισχύ του νόμου  ...απέκτησαν και το 4ο παιδί τους (στο τέλος της επιστολής 
μας  παραθέτουμε τα στοιχεία της έρευνας μας). 

 Όσον αφορά στο περιεχόμενο της επιστολής τους έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα, 
αφού πρώτα  αναφέρουμε σύντομα, τι ισχύει  στον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα :  

Α) Για  προσλήψεις πολυτέκνων  και  τέκνων πολυτέκνων: 

 Κατά τα οριζόμενα στην παρ. παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α/6.8.04), 
με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, «... Ποσοστό 20% των 
προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά νομαρχία, φορέα και 
κλάδο ή ειδικότητα, καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν». 

Β)  Για τις τοποθετήσεις 

 Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 του Ν. 1910/44: «… πολύτεκνοι ή τέκνα αυτών δημόσιοι 
υπάλληλοι τοποθετούνται στον τόπο των συμφερόντων τους, εφόσον ο νόμος επιτρέπει τούτο 
και δεν μετατίθενται παρά μόνο με αίτηση τους ή για πράξη μη επιτρέπουσα την παραμονή τους 
στον τόπο της θέσεως τους.» 

Γ) Για τις Μεταθέσεις 

 Στον  ισχύοντα κώδικα Δ.Υ   νόμος 3528/2007   υπάρχουν διατάξεις για την προστασία της 
οικογένειας και συγκεκριμένα:   
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 1. Στο άρθρο 67 παρ 2 αναφέρεται ότι: …δεν είναι δυνατή η μετάθεση πολυτέκνων και 
τέκνων πολυτέκνων  χωρίς αίτηση τους. 

 2. Στη παρ.3 του ίδιου άρθρου … για τη διενέργεια μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη, 
ανάμεσα στα άλλα κριτήρια…  η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου και η 
συνυπηρέτηση  συζύγων. Μάλιστα, για την οικογενειακή κατάσταση  καθορίζονται ενιαία 
και οι συντελεστές βαρύτητάς της, συγκεκριμένα, η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται 
με συντελεστή τρία (3) για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο 
ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει 
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. 

 Πάμε τώρα στο περιεχόμενο της επιστολής των: 

Δ) Για τις Υπεραριθμίες: 

 Όσον αφορά  την περίφημη  παρ.11 του  άρθρου 14 του Π.Δ.100/97 μετά από 10 
ολόκληρα χρόνια εφαρμογής του την θυμήθηκαν;  Δεν βλέπουν τι ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο 
τομέα και όχι μόνο για πολύτεκνους αλλά και για  τα τέκνα αυτών; 

Ε) Για τις «εξωδιδακτικές εργασίες» 

Όσον αφορά τις λεγόμενες «εξωδιδακτικές εργασίες» και την σχετική εγκύκλιο, προς 
αποκατάσταση της αληθείας έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

 Η απαλλαγή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, καθιερώθηκε επί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ 
στην Β/θμια Εκπαίδευση, με Υφυπουργό τον κ. Λεβογιάννη με το Δ2/5682/14-4-89 έγγραφο του 
και επεκτάθηκε στην Α/θμια πάλι επί ΠΑΣΟΚ με Υφυπουργό τον κ. Γκεσούλη το 2002 με το 
Φ350/77/105679/Δ12). 

 Επειδή όμως τα ανωτέρω έγγραφα, ήταν απλώς μία σύσταση – ευχή στους Συλλόγους 
διδασκόντων του κάθε σχολείου και για να εφαρμοσθεί η εγκύκλιος αυτή έπρεπε ο πολύτεκνος 
να έλθει σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους … και να τον κοιτάνε με μισό μάτι, για  αυτό η 
ΑΣΠΕ ζητούσε  νομοθετική ρύθμιση αυτών των εγγράφων. 

 Πριν 2 χρόνια ο κ. Καραμάνος,  Γ. Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ με το έγγραφο 60662/Δ2/25-
8-04  προσδιόρισε το ποιες είναι αυτές οι εργασίες και μετά ήλθε  η απόφαση του Υφυπουργού 
κ. Καλού (20203/Δ2/2005) που με το πρόσχημα της απαλλαγής ουσιαστικώς τις επιβάλλει…   
και αποκλείει τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης και θέτει προϋποθέσεις για τους 
άλλους, ενώ  στα παλαιότερα έγγραφα καμία προϋπόθεση δεν ετίθετο για την απαλλαγή. Ας 
κάνουν  οι Δ/νσεις Εκπ/σης κ. Υπουργέ, μία έρευνα στα σχολεία και ας ρωτήσουν  σε πόσα 
εφαρμόζεται αυτή η εγκύκλιος και γιατί δεν εφαρμόζεται; 
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 Εμείς, πρώτοι ζητήσαμε από τους συναδέλφους, ότι  αυτό το έγγραφο του Υφυπουργού   
θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και φειδώ και κατά τρόπο που να μην προκαλούμε  
και δημιουργούμε προβλήματα στο σχολείο. 

 
 
 Θεωρούμε,, σαν εκπαιδευτικοί ότι η κοινωνική και οικονομική στήριξη  της 
πολύτεκνης (κι όχι μόνο) οικογένειας από το Ελληνικό κράτος, είναι πραγματική ανάγκη 
και όχι «αντικειμενική» αξία  του πολιτισμού μας, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  Γι’ αυτό και τα συγκεκριμένα μέτρα απέδωσαν, όπως φαίνεται και από τα 
στατιστικά στοιχεία που σας επισυνάπτουμε. 

και διεκδικούμε: 

1. Να γίνει επέκταση  της  εγκυκλίου για τις «εξωδιδακτικές εργασίες»  και  στην  
Α/ΘΜΙΑ εκπαίδευση. Και να διευκρινισθεί ότι  αυτή ισχύει μέχρις ότου φύγει και το 
τελευταίο τους παιδί από την Β/ΘΜΙΑ Εκπαίδευση . 

 
2. Στη  πολύτεκνη μητέρα εκπαιδευτικό, ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η 

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  – 2 ΩΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ  μέχρις ότου και  το τελευταίο παιδί της γίνει 12 ετών. 

 
3. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί μιας και κάνουν τα πάντα για τη λύση του 

ασφαλιστικού και δεν ευθύνονται για την κατάντια αυτού , οι όποιες αλλαγές γίνουν 
να μην αφορούν αυτούς  και να αποχωρούν οι άνδρες στα 30 χρόνια υπηρεσίας και οι 
γυναίκες στα 25 -  ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με  πλήρη σύνταξη ( προσμετρώντας 
τους για κάθε παιδί μετά το 3ο  - ένα έτος πλασματικής υπηρεσίας,  εφόσον δεν έχουν 
κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 53 του Υ. Κώδικα) 

 
4. Να σταματήσει κάθε σκέψη κατάργησης του δικαιώματος της μετεγγραφής των 

πολύτεκνων Φοιτητών, που προέρχονται από εσπερινά Λύκεια ή ΤΕΕ,  και να 
συνεχίσει να ισχύει ότι ίσχυε μέχρι πέρυσι. Και να μελετηθεί η πρόταση μας για: 
πραγματοποίηση όλων των μετεγγραφών  ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των 
ονομάτων εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας, αφού θα καλούνται με την 
συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου να δηλώνουν την πολυτεκνική τους 
Ιδιότητα, πολλά τα οφέλη για όλους από αυτή την αλλαγή. 

 
Είμαστε πρόθυμοι όταν μας καλέσετε, να δώσουμε κάθε περαιτέρω  διευκρίνιση. 
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Με τιμή 

Για το Δ.Σ. της ΠΕνΕΠ 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  Χρυσόγελος Μανώλης ΠΕ12                         Γιώτης Ιωάννης ΠΕ03 

 

 

Συνημμένα:  

1. Στατιστικά  στοιχεία  της Εκπαίδευσης   
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