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Αθήνα 30  Μαΐου  2020 

ΠΡΟΣ: 1. κα Νίκη Κεραμέως  

Υπουργό Παιδείας 

2. Τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων  

ΕΠΕΙΓΟΝ 

  

Θέμα: Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 

διατάξεις» 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,  

Κατά το άρθρο 21 του Συντάγματος το Κράτος έχει την υποχρέωση 

να μεριμνά για την προστασία της οικογένειας. Υπό την έννοια αυτή 

οφείλουν να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά 

το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και επιβάλλεται  η εισαγωγή 

ρυθμίσεων υπέρ των μελών των πολύτεκνων και των τρίτεκνων 

οικογενειών. 

Επειδή το κράτος είχε την σχετική υποχρέωση, ειδικά στο χώρο της 

εκπαίδευσης,  είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν ευνοϊκά μέτρα τα 

οποία διευκόλυναν τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες  μέσω 



της πρόνοιας διορισμών εκπαιδευτικών, ελεύθερης μεταγραφής 

φοιτητών κλπ. 

Με το νομοσχέδιο που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας το 

κράτος έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει   για : 

-Για την διευκόλυνση του διορισμού μόνιμων και αναπληρωτών 

τρίτεκνων και πολύτεκνων εκπαιδευτικών και για την διευκόλυνση 

των μεταθέσεων τους στις περιοχές μόνιμης κατοικίας τους, 

-Για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε παιδικούς σταθμούς και 

νηπιαγωγεία τέκνων τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, 

-Για την διευκόλυνση των μεταγραφών φοιτητών τέκνων 

πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, 

-Για την επιδότηση  μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ των σπουδών των 

φοιτητών τέκνων πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών. Με τον 

τρόπο αυτό βελτιώνεται ο οικογενειακός οικονομικός 

προγραμματισμός και , κυρίως, αυξάνεται η απορροφητικότητα των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

-Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από τα παραπάνω δράσεις δεν 

επιβαρύνει τον Κρατικό προϋπολογισμό . Οι παραπάνω πρόνοιες  

βελτιώνουν  τις συνθήκες διαβίωσης και σπουδών   των φοιτητών 

που προέρχονται από πολυμελείς (τρίτεκνες και πολύτεκνες) 

οικογένειες. 

Ζητάμε την στήριξη σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 


