
 
Πειραιάς 09/03/2023 

 

Προς:  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Ανεξάρτητη Αρχή ΑΣΕΠ, διά του Πρόεδρου Αθανάσιου Παπαϊωάννου 

Συμβούλου ΑΣΕΠ 

 

Κοινοποίηση:  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τμήμα Δ' Αναγνωρίσεων Επαγγελματικών Προσόντων  

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας 

Συνήγορο του Πολίτη 

 

Θέμα: Διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού (μονίμου ή αναπληρωτή), βάση αξιολογικών πινάκων 

– Κοινωνικά Κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων. (σε συνέχεια της από 16/11/22 επιστολής μας με 

το ίδιο αντικείμενο) 

 

Υπόψιν: κ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

και κ. Ζωή Μακρή, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 



 
Επανερχόμαστε αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα, σε συνέχεια της πρώτης επιστολής μας από 

16/11/2022, της δημοσίευσης του ΦΕΚ – Τεύχος ΑΣΕΠ με Αρ. Φύλλου 5 , 20/02/2023, και της 

επιστολής μας από 27/02/23 που έλαβε πρωτόκολλο από την υπηρεσία σας 22190 / 28.02.2023, και 

την οποία ακολούθησε η Διευκρινιστική από μέρους σας 26079/Ε1 / 07.03.2023 (επισυνάπτεται). 

Στην Διευκρινιστική αναφέρεται ότι «Ειδικά για τις περιπτώσεις τέκνων χωρίς γάμο των γονέων 

τους, για την απόδειξη ότι ο υποψήφιος ασκεί τη γονική μέριμνα του τέκνου, αρκεί 

(συμπληρωματικά με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) η προσκόμιση σχετικής 

Υπεύθυνης Δήλωσης από το γονέα/υποψήφιο εκπαιδευτικό, στην οικογενειακή μερίδα του οποίου 

έχει εγγραφεί το τέκνο». 

Εν αντιθέσει με το ΦΕΚ – Τεύχος ΑΣΕΠ με Αρ. Φύλλου 5 , 20/02/2023 «Σε περίπτωση διαζυγίου ή 

ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος 

έχει την επιμέλεια του/ων τέκνου/ων με την υποβολή δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής 

πράξης λύσης του γάμου (άρθρο 4 ν. 4800/2021, Α΄81).» 

Επομένως σύμφωνα με το ως άνω ΦΕΚ αλλά και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, μοριοδοτούνται τα 

κοινωνικά κριτήρια μεταξύ των οποίων και ο αριθμός των τέκνων, ως εξής [ ίδετε Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 

Α΄13, 29.01.2019, άρθρο 57, παρ.γ)] : Στην υπό στοιχεία (αα) ως άνω νομοθετική πρόβλεψη, όπου 

αναφέρεται, μεταξύ των κοινωνικών κριτηρίων, και η  «γονική μέριμνα και επιμέλεια», θα πρέπει 

να υπογραμμισθεί ότι στην πραγματικότητα με την συγκεκριμένη διατύπωση γίνεται διαχωρισμός 

μεταξύ του ασκούντος την γονική μέριμνα και του ασκούντος την γονική μέριμνα με αποκλειστική 

επιμέλεια.  

Πρακτικά και ακολούθως της Διευκρινιστικής 26079/Ε1 / 07.03.2023, γονείς που ασκούν γονική 

μέριμνα (αλλά όχι επιμέλεια) για τέκνα εκτός γάμου δύνανται να λάβουν σχετική μοριοδότηση, ενώ 

γονείς που ασκούν γονική μέριμνα (αλλά όχι επιμέλεια) για τέκνα εντός γάμου δεν δύνανται να 

λάβουν μοριοδότηση. 

Θεωρούμε ότι προς αποκατάσταση της τάξης, οφείλει να ακολουθήσει νέα διευκρινιστική όπου θα 

εξομοιώνει γονείς ασκούντες γονική μέριμνα για τέκνα εντός και εκτός γάμου μετά την διάσπαση 

της συμβίωσης των γονέων τους. Η διευκρινιστική 26079/Ε1 / 07.03.2023 ορθώς εκδόθηκε και 

ακολούθησε το πνεύμα και γράμμα του Ν.4800/2021, αλλά οφείλει να αφορά το σύνολο των 

γονέων και όχι μόνο τους έχοντες τέκνα εκτός γάμου. Ο εν λόγω διαχωρισμός που γίνεται στον Νόμο 

πλήττει το ισότιμο δικαίωμα ως προς τη δυνατότητα διορισμού υποψηφίων εκπαιδευτικού 

προσωπικού, ενώ αντιβαίνει στις συνταγματικές και ρητές Αρχές περί ισότητας . 



 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια, έτσι ώστε να εκλείψει 

και αυτή η διάκριση, και να εξασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες πρόσβασης στην εργασία όλων των 

πολιτών που πληρούν τα νόμιμα κριτήρια. 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω αρωγή. 

 

Με εκτίμηση, 

Για την ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents 

Ζαχαράτος Ιωάννης, Πρόεδρος. 

6977 985471 

www.achildneeds2parents.gr 

 

 

http://www.achildneeds2parents.gr/

