
 

Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Πειραιώς 68B, 104 36, Αθήνα  

 Τηλ.: 210 5238150 - 210 5235807 - 210 5236673, Fax: 210 5240862, http://www.epa.org.gr, e-mail: info@epa.org.gr 

     Αθήνα 7/4/2011 

     Αρ. Πρωτ.: 51 /2011 

 

 

 

 

Αξιότιµη  

Κυρία Άννα ∆ιαµαντο�ούλου 

Υ�ουργό Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

Ανδ. Πα�ανδρέου 37 

151 80   Μαρούσι 

 

 

 Κυρία Υ�ουργέ 

 

 Η Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών �ου είναι η µεγαλύτερη �ρωτοβάθµια �ολυτεκνική Οργάνωση της 

χώρας και έχει στη δύναµή της 28.400 �ολύτεκνες οικογένειες – µέλη διαµαρτύρεται έντονα για τη 

µεθόδευση �ου γίνεται εκ µέρους του Υ�ουργείου σας να τεθούν �εραιτέρω �εριορισµοί και εισοδηµατικά 

κριτήρια για τις µετεγγραφές των �ολυτέκνων. 

Και �ροβαίνει στη µεθόδευση αυτή το Υ�ουργείο Παιδείας τη στιγµή �ου γνωρίζει �ως: 

• Οι µετεγγραφές των �ολύτεκνων α�οτελούν δηµογραφικό κίνητρο για τα νέα ζευγάρια για τη 

δηµιουργία �ολυτέκνων οικογενειών σε µια χώρα �ου είναι η τρίτη γερασµένη χώρα �αγκοσµίως. 

• Με βάση την �αρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγµατος οι �ολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της 

ειδικής φροντίδας του κράτους. 

• Το Σ.τ.Ε. µε σωρεία α�οφάσεών του έχει α�οφανθεί �ως η εξυ�ηρέτηση του ατοµικού συµφέροντος 

των �ολυτέκνων α�οτελεί εξυ�ηρέτηση του γενικότερου δηµοσίου συµφέροντος �ρο του ο�οίου και 

αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων α�έναντι στο νόµο υ�οχωρεί λόγω του δηµογραφικού 

�ροβλήµατος �ου αντιµετω�ίζει η χώρα (Σ.τ.Ε. 2216/1975 – 4062/1990 – 4069/1990 – 4070/1990, 

2773/1991 – 2781/1991 κ.ά). 

• Α�ό  τις εκάστοτε �ραγµατο�οιούµενες µετεγγραφές αυτές �ου αφορούν τα τέκνα �ολυτέκνων 

είναι δε �οσοστό µικρότερο του 30% του συνολικού αριθµού των µετεγγραφοµένων και ως εκ τούτου 

δεν δηµιουργείται �ρόβληµα στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας. 

 

Με τα �αρα�άνω δεδοµένα θέλουµε να �ιστεύουµε, Κυρία Υ�ουργέ, ότι δεν θα διαταραχθεί έτι 

�εραιτέρω το καθεστώς των µετεγγραφών των �ολυτέκνων, ό�ως έγινε µε τη «µετακόµιση» των Τ.Ε.Ι. 

Χαλκίδας στο Λεκανο�έδιο Αττικής µε ότι αυτό συνε�άγεται για το �ενιχρό οικογενειακό �ροϋ�ολογισµό 

των �ολυτέκνων µε τη δυσχερή µάλιστα οικονοµική συγκυρία �ου �λήττει �ερισσότερο τις �ολύτεκνες 

οικογένειες.  
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