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Την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων  

κα  Νίκη  Κεραμέως  

 ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τους  εκπαιδευτικούς» 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 

Με αφορμή την ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις 
Εκπαιδευτικών ζητάμε συνάντηση μαζί σας και σας επαναπροωθούμε βασικά αιτήματα 
μας, τα οποία είχατε αποδεχτεί στις παλιότερες συναντήσεις μας. Είναι επείγουσα ανάγκη 
η πρόβλεψη νόμου που θα συνυπολογίζει την οικογενειακή κατάσταση σαν αξιόλογα 
μοριοδοτούμενο προσόν πρόσληψης.  

Η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ),   θεωρεί πως είναι ο 
καιρός για να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που νομοθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση 
επιβεβαιώνοντας τις συζητήσεις-και τη συμφωνία μας- που είχαμε πραγματοποιήσει την 

προεκλογική περίοδο. Η έμπρακτη αναγνώριση ότι οι πολυμελείς οικογένειες με τρία τέκνα 
ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αποτελεί πάγιο αίτημα του τριτεκνικού κινήματος και 
ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στις ανάγκες που προκύπτουν από τα  δημογραφικά δεδομένα της 

χώρας μας. 

Η ΟΠΟΤΤΕ εκτιμά, πάντως, ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι κοινωνικές συνθήκες και επιπλέον είναι 
πια δημογραφικά επιτακτικό να προχωρήσει η Πολιτεία στην εναρμόνιση και ενιαιοποίηση της 
νομοθεσίας για τις πολυμελείς οικογένειες με τρία και πάνω τέκνα, με τη θέσπιση ενιαίας 
προοδευτικής προσαύξησης των ευεργετημάτων ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Μια 

τέτοια νομοθετική παρέμβαση είναι πια αναγκαία και τα θεσπιζόμενα μέτρα θα πρέπει να είναι 
μακρόπνοα και γενναιόδωρα, ώστε να ανακοπεί η δημογραφική μείωση του πληθυσμού της 
χώρας, που γίνεται εντονότερη λόγο της οικονομικής κρίσης και της επταετίας των μνημονίων  . 
Αντίστοιχα συμπεράσματα υπάρχουν και στο Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων «Για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας» 

ήδη από το έτος 1993, σε εποχές που η κρίση δεν είχε χτυπήσει την πόρτα μας και έχουν 
δραματικά επιβεβαιωθεί και από το πρόσφατο πόρισμα της αντίστοιχής επιτροπής της βουλής 

όπως και εσείς έχετε επισημάνει με παρεμβάσεις σας..  

Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση τη δημογραφική εξέλιξη της χώρας, η ιδιότητα του πολυτέκνου 
αναθεωρείται προς τα κάτω ανά 35 περίπου χρόνια. Συγκεκριμένα, αποδιδόταν σε γονέα με πέντε 
τέκνα, κατά την αρχική θέσπιση του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α’) και περιορίστηκε στα τέσσερα 

τέκνα με το ν. ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄). 
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 Στις προεκλογικές  δεσμεύσεις της κυβέρνησης σας υπάρχει σαφής δέσμευση   για μέτρα 
στήριξης της οικογένειας και των τριτέκνων. Ζητάμε λοιπόν την υλοποίηση αυτών των 

δεσμεύσεων. 

Παραθέτουμε τα αιτήματα μας ώστε να λάβουμε τις δικές σας απαντήσεις για τη λύση σημαντικών 

κοινωνικών ζητημάτων , που ορισμένα χρονίζουν!   

• Μεταγραφές Φοιτητών  

Και στην πρόσφατη συνάντηση μας με τον αρμόδιο Υφυπουργό λάβαμε τη 

δέσμευση πως θα ξεκινήσει η επεξεργασία για την αλλαγή του νόμου . Ζητάμε να 

ληφθεί σοβαρά υπόψιν η αναπροσαρμογή των κοινωνικών κριτηρίων, και να 

έχουμε την θεσμική δυνατότητα να συμβάλλουμε με τις θέσεις μας στην 

επεξεργασία του νόμου.    

•         Προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών και  Αναπληρωτές τρίτεκνοι 

εκπαιδευτικοί στη Γενική και ειδική αγωγή 

Ζητάμε την αλλαγή του νόμου που αφορούν τις προσλήψεις και συμμετοχή στην 

αντίστοιχη επιτροπή επεξεργασίας του νόμου ώστε να υπάρξουν τροποποιήσεις που 

δεν θα ακυρώνουν τα κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης.Υπάρχει θετικό προηγούμενο 

στο νόμο πρόσληψης των Δημοσίων υπαλλήλων (  ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α’ 

142/03.08.2016)  . 

Επίσης θεωρούμε αναγκαία τη βελτίωση των διατάξεων για ωρομίσθιους 

Εκπαιδευτικούς και για την πρόσθετη διδακτική στήριξη στηρίζοντας τους 

τρίτεκνους  (καθώς και στις εκπαιδευτικές δράσεις των   ΙΕΚ, ΟΑΕΔ κλπ) 

•         Σίτιση-Στέγαση φοιτητών 

Να υπάρχει η υποδομή για δωρεάν στέγαση και σίτιση στους φοιτητές τριτέκνων 

οικογενειών. 

•         Νηπιαγωγεία - Παιδικοί σταθμοί 

Τα παιδιά τριτέκνων οικογενειών που πηγαίνουν προνήπιο να έχουν προτεραιότητα 

και να εξασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά μας η δίχρονη προσχολική αγωγή -σε όλους 

τους Δήμους της χώρας  

-Αντίστοιχα, με νομοθετική ρύθμιση τα παιδιά τριτέκνων να μπορούν να εισάγονται 

στους παιδικούς σταθμούς. Αφού και με τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων 

το 2019 , για  1748 οικογένειες τρίτεκνων και πολύτεκνων δεν εγκρίθηκαν οι 

αιτήσεις.   

•         Αποσπάσεις- Μεταθέσεις 

Ζητάμε να ενταχθούν σε νομοθετική ρύθμιση αντίστοιχα ευεργετήματα που ισχύουν 

και για άλλες κατηγορίες, ώστε οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν ή να 

μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους . 
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                                  Διατελούμε με εκτίμηση                                                                                                                                                                                                      
.                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


