
 
Πειραιάς, 14/03/2023 

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: Συμπληρωματική Επιστολή της ΑΜΚΕ «Παιδί με 2 Γονείς» ,  A Child Needs 2 Parents σε 

συνέχεια  της  από 09/03/2023 με Αριθμό Πρωτ. 26796/09-03-2023 επιστολής μας προς το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων,   Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως  και Υφυπουργό κ. Ζωή  Μακρή 

και ΑΣΕΠ, Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου,  

την οποία απευθύνουμε επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας ως Ανοικτή Επιστολή  προς τους 

υποψήφιους Εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για τις  Προκηρύξεις  

του ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2023 και  2ΓΕ/2023.Υπόψιν: κ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε ΑΣΕΠ, 

Συμπληρωματική Επιστολή της ΑΜΚΕ «Παιδί με 2 Γονείς», σε συνέχεια της από 09/03/2023 με 

Αριθμό Πρωτ. 26796/09-03-2023 επιστολής μας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,   



 
Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως  και Υφυπουργό κ. Ζωή  Μακρή και ΑΣΕΠ, Πρόεδρο κ. 

Αθανάσιο Παπαϊωάννου,  

την οποία απευθύνουμε επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας ως Ανοικτή Επιστολή  προς τους 

υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις  Προκηρύξεις  

του ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023. 

 

σε συνέχεια της με  Αριθ. πρωτ.: 26079/Ε1, 7 Μαρτίου 2023 ΥΠΑΙΘ της Διεύθυνσης Διορισμών - 

Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / 

Τμήματα Α΄ και Β΄ με θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για 

υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού» στην οποία στην ΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

στην παράγραφο (7) γίνεται η αναφορά: «7) Από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ διευκρινίστηκε 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.» 

Με την παρούσα μας στο πλαίσιο του καταστατικού  της ΑΜΚΕ «Παιδί με 2 Γονείς», και σε συνέχεια 

της επιστολής μας 09/03/2023 προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργό Παιδείας 

κ. Νίκη Κεραμέως  και Υφυπουργό κ. Ζωή Μακρή και ΑΣΕΠ, Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου, 

παρακαλούμε για τις κατεπείγουσες ενέργειές προκειμένου να αποφευχθούν ενστάσεις και 

προσφυγές στο ΣΤΕ από αδικαιολόγητα αδικημένους γονείς / εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των 

αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(ΦΕΚ 5/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ, αντίστοιχα). 

Απευθυνόμαστε σε εσάς Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμε Κύριε και παρακαλούμε για την άμεση 

αρωγή και παρέμβασή σας σε όσα σας έχουμε ήδη αναφέρει στην από 09/03/2023 επιστολής μας 

και επίσης απευθυνόμαστε στους γονείς - εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τέκνα και ασκούν τη 

γονική μέριμνα ανεξάρτητα εάν ασκούν ή δεν ασκούν με σχετική δικαστική απόφαση την επιμέλεια 

αυτών και προτρέπουμε τους παραπάνω γονείς /υποψήφιους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν με 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωσή τους ότι ασκούν γονική μέριμνα των τέκνων τους, ώστε να λάβουν τα 



 
προβλεπόμενα μόρια με βάση τα κοινωνικά κριτήρια, εφαρμόζοντας πρωτίστως το Σύνταγμα και 

αντιστοίχως το Ν. 4800/2021. 

Υπό την τρέχουσα διατύπωση γονιός / εκπαιδευτικός που έχει παιδιά από γάμο ο οποίος έχει λυθεί 

και επίσης παιδιά εκτός γάμου τα οποία έχει αναγνωρίσει και ασκεί τη γονική μέριμνα, έρχεται 

αντιμέτωπος με το ακόλουθο παράδοξο: να λαμβάνει τα μόρια από τα κοινωνικά κριτήρια  των 

τέκνων του χωρίς γάμο ενώ δεν λαμβάνει τα μόρια από τα τέκνα του προερχόμενα από το λυμένο  

γάμο στα οποία τέκνα δεν ασκεί την επιμέλεια. 

Περιμένουμε άμεσα σχετική διευκρινιστική Εγκύκλιο από το ΥΠΑΙΘ και τον ΑΣΕΠ  για να 

αποκατασταθεί η αδικαιολόγητη αδικία σε βάρος γονέων/εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των 

τέκνων τους, στα οποία ασκούν γονική μέριμνα ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Ν. 4800/2021 

από 16-9-2021. 

 

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «A Child Needs 2 Parents» 

Ζαχαράτος Γιάννης 

6977 985471 

https://www.achildneeds2parents.gr/ 
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