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Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Παιδί με 2 γονείς» με διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 

Parents Non Profit Civil Society» έχει,  μεταξύ των άλλων καταστατικών σκοπών της, ως βασικό 

αντικείμενο σύστασης και δράσης, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γονέων 

στην οικογενειακή ζωή, την ανάδειξη κάθε ζητήματος που σχετίζεται με αυτά, καθώς και την 

αναζήτηση γόνιμων λύσεων σε συνεργασία με την Πολιτεία.  

Αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα, θα επιθυμούσαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για το διορισμό εκπαιδευτικού  ως  μόνιμου ή ως 

αναπληρωτή, λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια για την κατάρτιση των αξιολογικών 

πινάκων. 

Ειδικότερα, προβλέπεται στον Νόμο ότι 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)] : 

«...Κοινωνικά κριτήρια: «αα) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το 

οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το 

εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της 



αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό 

πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του»… 

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. Κάτι 

τέτοιο, ωστόσο, αντιβαίνει στην κοινή αντίληψη περί γονικής ιδιότητας, καθώς και σε όσα ρητώς 

προβλέπονται μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση των οικείων διατάξεων του Οικογενειακού 

Δικαίου. Σημειωτέον, ότι η ύπαρξη γονέων εχόντων την γονική μέριμνα των τέκνων τους, αλλά 

όχι την επιμέλεια αυτών, είναι κάτι το οποίο ισχύει για τέκνα διαζευγμένων γονέων ή γεννημένα 

εκτός γάμου, ειδικά πριν την εφαρμογή του Ν. 4800/21, με τον οποίο ρητά αναδείχθηκε η 

εξίσωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των γονέων, με την καθιέρωση της «από κοινού και 

εξίσου» άσκησης της γονικής μέριμνας και μετά την λύση του γάμου ή την λύση του συμφώνου 

συμβίωσης. 

Δεδομένων των ανωτέρω, ο εν λόγω διαχωρισμός που γίνεται στον Νόμο πλήττει το ισότιμο 

δικαίωμα ως προς την, δυνατότητα διορισμού υποψηφίων εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ 

αντιβαίνει στις συνταγματικές και ρητές Αρχές περί ισότητας . 

Η ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents θεωρεί πως σε ένα κράτος δικαίου και ίσων ευκαιριών για 

εξέλιξη και επαγγελματική αποκατάσταση των πολιτών του, οι Θεσμοί οφείλουν να 

διασφαλίζουν την ισότιμη αντιμετώπιση πολιτών ιδίως όταν το πρόσημο μοριοδότησης αφορά 

σε γονικές ιδιότητες. Ένας γονέας που δεν έχει απωλέσει με δικαστική απόφαση (ή προσωπική 

συμφωνία /επιλογή) την γονική του μέριμνα για το/α ανήλικό/α τέκνα του, παραμένει ισότιμος 

γονέας με τους λοιπούς γονείς, ιδίως μετά την εφαρμογή του Ν. 4800/21 που τέθηκε σε ισχύ από 

τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Υπό το πρίσμα του Ν.4589/2019 διακρίνεται ανισότητα μεταξύ δύο υποψήφιων για διορισμό 

εκπαιδευτικών με τον ίδιο αριθμό τέκνων, από τους οποίους ο ένας ασκεί γονική μέριμνα εντός 

γάμου και ο έτερος, ευρισκόμενος εκτός γάμου (μετά από διάσπαση αυτού), δεν έχει την 

αποκλειστική επιμέλεια ή τη συνεπιμέλεια των τέκνων του, αλλά ασκεί πλήρη γονική μέριμνα 

από κοινού με έτερο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Ως εκ τούτου, υποψήφιος για 

διορισμό ως μόνιμος ή αναπληρωτής  εκπαιδευτικός, που δεν έχει την αποκλειστική επιμέλεια ή 

τη συνεπιμέλεια του/των τέκνων του, εξισώνεται στα κοινωνικά κριτήρια με τον εκπαιδευτικό  

άτεκνο γονέα και όχι με τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με τον ίδιο αριθμό τέκνων με εκείνον (αλλά 

με αποκλειστική επιμέλεια).   

Πρέπει τέλος να υπογραμμιστεί ότι σύμφωνα με τον Ν. 4800/21, ο οποίος άλλωστε τέθηκε σε 

ισχύ μετά τον Ν.4589/19, αμφότεροι γονείς εκάστου τέκνου μετά από την διάσπαση της 

συμβίωσης τους, ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική τους μέριμνα, έχουν τα ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι αυτών. Κατ΄ επέκταση κάθε διάκριση που προκύπτει εκ του 

Ν. 4589/19 βαρύνει όχι μόνο τους γονείς αλλά και τα ίδια τα τέκνα αφού διορισμοί, μεταθέσεις 

και εξελικτικές διαδικασίες των γονέων έχουν άμεσο αντίκτυπό στην οικογενειακή ζωή αυτών 

και κατά συνέπεια των τέκνων τους. 



Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εκ μέρους σας κίνηση κάθε αναγκαίας ενέργειας, 

ώστε να εκλείψει και αυτή η διάκριση, και να εξασφαλίζονται ισότιμες συνθήκες πρόσβασης 

όλων των πολιτών που πληρούν τα νόμιμα κριτήρια στην εργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

Για την ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents 

www.achildneeds2parents.gr 

 

http://www.achildneeds2parents.gr/

