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Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Εκπροσωπούμε την ευαίσθητη και κοινωνικά ευάλωτη ομάδα των 

πολυτέκνων εκπαιδευτικών. Μια ομάδα η οποία έχει πληγεί τα τελευταία 

χρόνια από τα σκληρά μέτρα των μνημονίων. Μια ομάδα η οποία 

διαχρονικά στηρίζει τον Ελληνικό λαό και την Ελληνική οικονομία, αφού 

με τις γεννήσεις των παιδιών μας, συμβάλλουμε στην άμβλυνση του 

δημογραφικού προβλήματος. Μια ομάδα την οποία, ο Υπουργός Παιδείας 

κ. Γαβρόγλου, με το νομοσχέδιο του, εξοβελίζει από την εκπαίδευση, 

οδηγώντας 600 οικογένειες και 2500 παιδιά, στην ανεργία και στην 

ανέχεια. 

Η έλλειψη γεννήσεων,  όπως οι έρευνες (ΕΚΚΕ, ΙΟΒΕ) αναφέρουν, 

έχει –εκτός των άλλων- άμεση αρνητική επίπτωση στο ασφαλιστικό 

σύστημα, δηλαδή θα επιφέρει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και 

αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και στο εκπαιδευτικό 

σύστημα με μείωση μαθητικού πληθυσμού, κλείσιμο σχολείων, μείωση 

εκπαιδευτικών. 

Γι΄ αυτό άλλωστε το Σύνταγμά μας στο άρθρο 21 παρ.2 επιτάσσει 

την ειδική φροντίδα του Κράτους προς τους πολυτέκνους, ειδική φροντίδα 

η οποία εξειδικεύεται νομοθετικά από το 1944 μέχρι και σήμερα –σε 

επίπεδο προσλήψεων- με μέτρα όπως: 1)Πρόταξη των πολυτέκνων σε 



πίνακες αναπληρωτών-διοριστέων και 2)ποσόστωση πρόσληψης 

πολυτέκνων επί του συνολικού αριθμού των προσλήψεων.  

Μια σειρά αποφάσεων του ΣτΕ έρχεται να κρίνει τα 

προαναφερθέντα μέτρα, ως ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, γιατί αξιολογεί το 

δικαίωμα των πολυτέκνων για ειδική φροντίδα (αρ.21 παρ.2 Συντ.) ως 

γενικού δημοσίου συμφέροντος δικαίωμα, έναντι του οποίου, υποχωρεί 

και αυτό το δικαίωμα της ισότητας (άρ. 4 Συντ). 

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο –το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση 

εντός των ημερών- τα μόρια που δίδονται για κάθε παιδί είναι 3, δηλαδή 

ένας πολύτεκνος θα λάβει 12 μόρια (σε σύνολο 260 μορίων) και φυσικά 

μόρια θα πάρει και ο έχων ένα ή δυο παιδιά! Είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο 

υπουργός, με την πρόταση του αυτή, μας εμπαίζει, ενώ παραβιάζει 

κατάφωρα το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 21 παρ.2. 

Κύριε πρωθυπουργέ, απευθυνόμαστε σε εσάς γιατί θυμόμαστε τις 

υποσχέσεις σας για αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν οι 

πολύτεκνοι (βλ. http://www.avgi.gr/article/10842/5223813/al-tsipras-o-syriza-

tha-apokatastesei-stadiaka-tis-adikies-stous-polytekno) 

Απευθυνόμαστε σε εσάς, γιατί γνωρίζουμε την ευαισθησία σας, για τις 

ευάλωτες ομάδες σαν αυτή των πολυτέκνων. 

Απευθυνόμαστε σε εσάς θεσμικά, διότι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος 

Υπουργός κ. Γαβρόγλου, δεν δείχνει διατεθειμένος να μας συναντήσει για 

να ακούσει τις απόψεις μας, παρόλο που ήδη έχουμε απευθύνει σχετικό 

αίτημα! Έχει συναντήσει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες εκτός των 

πολυτέκνων! 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε και το σχετικό υπόμνημα στο οποίο 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι αιτιάσεις καθώς και οι προτάσεις μας. 
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Κλείνοντας, σας τονίζουμε ότι 2.500 παιδιά των πολυτέκνων 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κινδυνεύουν με φτωχοποίηση και 

εξαθλίωση εξαιτίας αυτής της ρατσιστικής (κατά των πολυτέκνων) 

μοριοδότησης.  

Η ευθύνη βαραίνει εσάς, ως υπεύθυνο πρωθυπουργό, ώστε να μην 

ζήσουν αυτά τα 2.500 παιδιά σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.  

 

Μετά τιμής, 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή 

               Πρόεδρος         Αντιπρόεδρος 
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