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Αρ. πρωτ. 423                                                Αθήνα, 21/10/2014 

          

  ΕΠΕΙΓΟΤΑ 

Προς 

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-     
Μέλη της ΑΠΕ 

 

Εγκύκλιος αρ. 5 / 2014 
 

 Αγαπητοί υνάδελφοι, με την παρούσα Εγκύκλιο, σάς 

ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα:  

 

-Α- 
ΕΟΡΣΗ ΣΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

1α. Όπως γνωρίζετε, με νομοθετική ρύθμιση (παρ. 1 του άρθρου 7 του 

Ν. 3454/2006)η ημέρα της πολύτεκνης οικογένειας εορτάζεται, από τις 

πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, 

κατά την οποία τιμούνται οι προστάτες των πολυτέκνων Άγιοι 

ΣΕΡΕΝΣΙΟ και ΝΕΟΝΙΛΛΗ και τα επτά τέκνα τους.  

 Υέτος ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου τ. έτους, 

που συμπίπτει να είναι η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. 

β. Σο Γενικό υμβούλιο της ΑΠΕ, στη υνεδρίασή του στις 4 

Οκτωβρίου 2014, μεταξύ των άλλων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, 

ασχολήθηκε και με την εορτή της πολύτεκνης οικογένειας και έθεσε ως 

στόχο την ανακοπή της αντισυνταγματικής, αντιπολυτεκνικής, 

αντιδημογραφικής και αντιοικογενειακής τακτικής της (συγ)Κυβέρνησης, 

τακτική με την οποία καταργούνται το ένα μετά το άλλο θεσμοθετημένα 

από δεκαετίες δικαιώματα των πολυτέκνων και μάλιστα τη στιγμή που  

πολλά από αυτά αποτελούσαν δημογραφικά κίνητρα, χωρίς κανένα 

οικονομικό κόστος και περαιτέρω να προβληθούν και να επιδιωχθεί:   

 Η επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και 

η επαναχορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι 

το 2009 (σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού το 2011 - στο 

Ζάππειο ΙΙ με τη Διαφάνεια 8). 

 Η εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από τον ΕΝΥΙΑ και 

η εξαίρεση των Γραφείων των πολυτεκνικών υλλόγων και της ΑΠΕ 

από τον παραπάνω φόρο. 
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 Η επαναχορήγηση του δικαιώματος της μετεγγραφής στους 

πολυτέκνους και τα τέκνα τους, κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών 

τους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, όπως ίσχυε επί 32 χρόνια από το 

1979 έως 2010, στις χολές  και Σμήματα των ΑΕΙ και ΣΕΙ, στην 

αντίστοιχη χολή, που είναι πλησιέστερη του τόπου κατοικίας των 

γονέων τους ή σπουδάζει ο (η) αδελφός (ή) τους. 

 Η επάνοδος του αφορολογήτου των παιδιών, όπως καθορίσθηκε με τον 

Ν. 3842/2010 ( ΥΕΚ 58Α/23-4-2010) στις 25.500 ευρώ για όσους έχουν 

τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και να θεσπισθεί επί πλέον 

τουλάχιστον 5.000 ευρώ για κάθε ένα από το 5ο και επί πλέον τέκνα.  

 Να εξαιρεθούν της διαθεσιμότητος οι πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι 

και όχι μόνον οι έχοντες τέσσερα προστατευόμενα τέκνα. 

 Να τοποθετούνται οι πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι 

εκπαιδευτικοί πολύτεκνοι στον τόπο των συμφερόντων τους και να 

επανέλθει και εφαρμοσθεί η διάταξη για το διορισμό των πολυτέκνων 

εκπαιδευτικών, μέτρου δημογραφικού, που απέδωσε στην πράξη και 

χωρίς οικονομικό κόστος.. 

 Να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι από το φόρο πολυτελείας, δεδομένου ότι 

απέκτησαν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού εξ ανάγκης λόγω των 

πολλών παιδιών τους και για την ασφαλή μεταφορά τους και να έχουν 

μειωμένα τέλη κυκλοφορίας για τ΄ αυτοκίνητά τους. 

 Να προστατευθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους 

πλειστηριασμούς. 

 Να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για τη διανομή τροφίμων 

παρεμβάσεως Ε.Ε. για τους πολυτέκνους. 

 Να εφαρμόζεται ο Ν.3454/2006 σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν 

τους πολυτέκνους και ο οποίος ορίζει πως αποδεικνύεται η 

πολυτεκνική ιδιότητα, προκειμένου να μην εμφανίζεται η περίπτωση 

να εκμεταλλεύονται το νόμο, άνθρωποι, που δεν έχουν την 

πολυτεκνική ιδότητα. 

 

2. Επειδή ενδέχεται ορισμένοι ιερείς να μη γνωρίζουν το Απολυτίκιο 

των προστατών των πολυτέκνων, σάς το παραθέτουμε, με την 

επισήμανση ότι η ακολουθία των Αγίων Ενδόξων και Ομοζύγων 

Μαρτύρων Σερεντίου και Νεονίλλης και των τέκνων τους, εκπονήθηκε 

από το «Μέγα Τμνογράφο της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας» Δρα 

Φαράλαμπο Μπούσια, πολύτεκνο πατέρα και Αντιπρόεδρο της Ενώσεως 

Πολυτέκνων Αθηνών: 
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Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος πλ. α΄ 

Σόν συνάναρχον Λόγον. 

Νεονίλλαν πανένδοξον 

καί Σερέντιον, ὡς 

Πολυτέκνων μαρτύρων 

Υωστῆρας θεολαμπεῖς, 

καί αὐτῶν ἑπτάδα τέκνων 

ἀνυμνήσωμεν, άρβηλον, 

Υώτιον, Νιτᾶν καί 

Θεόδουλον σεπτόν, Ἱέρακα, 

θεία Βήλην, ἅμα γενναίαν 

Εὐνίκην, αὐτῶν πρεσβείας 

ἐξαιτούμενοι. 

 

 

3 α. Με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας της πολύτεκνης 

οικογένειας επιβάλλεται κάθε ύλλογος χωριστά, αλλά και όλοι μαζί 

συντονισμένα να αντιδράσουν έντονα για την ανάσχεση της 

αντισυνταγματικής, αντιδημογραφικής, αντιπολυτεκνικής και 

αντιοικογενειακής επιδρομής εναντίον των πολυτέκνων αφενός και 

αφετέρου για τη διεκδίκηση των αναφερομένων παραπάνω.  

 Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προβολή των διεκδικήσεών 

μας στα Σοπικά ΜΜΕ, με πίεση στους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, 

με συνεντεύξεις και με την αποστολή, επί καθημερινής βάσεως, 

επιστολών διαμαρτυρίας, τηλεφωνημάτων, φαξ, τηλεγραφημάτων, email  

κ.ά.  προς τον Πρωθυπουργό και στους εμπλεκομένους στις παραπάνω 

διεκδικήσεις μας Τπουργούς.  

   β. Προς διευκόλυνσή σας, σάς παραθέτουμε στο τέλος της Εγκυκλίου 

πίνακα με τα στοιχεία των αρμοδίων προς τους οποίους επιβάλλεται να 

αποστέλλονται έντονες διαμαρτυρίες.  

 

-Β- 
Η ΦΩΡΑ ΜΑ ΤΠΕΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΘΙΖΗΗ  

 Από τα δημογραφικά στοιχεία που τελευταία είδαν το φως της 

δημοσιότητας, από σχετικό δελτίο της Ελληνικής τατιστικής Αρχής, ως 

προς τη φυσική κίνηση του πληθυσμού, αποδεικνύεται πως η χώρα μας το 

έτος 2013 υπέστη δημογραφική καθίζηση και ειδικότερα: 



 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Διεύθσνση: Πλ. Ελεσθερίας 22, 105 53 Αθήνα-Τηλ.210-3232513-Φαξ 210-3255363-Site: www.aspe.gr -Email: info@aspe.org.gr 

 

4 

1. Υυσική μεταβολή του πληθυσμού:  

 Η φυσική μεταβολή του πληθυσμού (δηλαδή η μεταβολή που 

οφείλεται μόνο στη διαφορά γεννήσεων – θανάτων χωρίς να 

συνυπολογίζεται η μετανάστευση) παρουσίασε σημαντική αρνητική 

εξέλιξη.  

 Σο έτος 2013 οι γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες συρρικνώθηκαν 

στις 80.940, ενώ οι θάνατοι σκαρφάλωσαν στις 111.794. Είχαμε δηλαδή 

φυσική μείωση του πληθυσμού κατά 17.660 άτομα.   

 

2. Γεννήσεις ζώντων και νεκρών βρεφών: 

α. Κατά το 2013 οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν στις 94.134 

(αγόρια 48430 και κορίτσια 45.704), παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,21% σε 

σύγκριση με το έτος 2012, που οι γεννήσεις ήσαν 100.371 (αγόρια 51.654 και 

κορίτσια 48.717).  

β. τις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις των νεκρών 

βρεφών, οι οποίες το 2013 ήσαν 376 , μειωμένες κατά 15,7%, σε σχέση με το 

έτος 2012 που είχαν σημειωθεί 446 γεννήσεις νεκρών βρεφών. 

 

3. Τπηκοότητα της μητέρας:  

 Σο 2013 καταγράφηκαν 80.940 γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες 

(ποσοστό 85,98%) και 13.194 από αλλοδαπές μητέρες  (ποσοστό 14,02%). 

 

4. Θάνατοι: 

α. Οι θάνατοι κατά το έτος 2013, παρουσίασαν μείωση κατά 4,15 % σε 

σύγκριση με το έτος 2012 και ανήλθαν στις 111.794  (άνδρες 57.627 και 

γυναίκες 54.167), ενώ το έτος 2012 οι θάνατοι ήσαν 116.670 (άνδρες 60.137 

και γυναίκες 56.533). 

β. Η μέση ηλικία κατά το θάνατο, το 2013 ανήλθε στα 75,25 χρόνια για 

τους άνδρες και 80,85 χρόνια για τις γυναίκες, έναντι 74,79 για τους 

άνδρες και 80.64 για τις γυναίκες το έτος 2012. 

 

5. το πίνακα που παρατίθεται στη  συνέχεια φαίνονται οι γεννήσεις 

και οι θάνατοι από το έτος 2009 έως 2013.   
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ΓΕΝΝΗΕΙ – ΘΑΝΑΣΟΙ ΑΠΟ ΣΟ 2009-2013 
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-Γ- 

Η ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ ΤΡΡΙΚΝΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΙΣΑ ΔΕΙΝΗ 

ΣΗ ΘΕΗ ΣΗ Ε ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΣΙ ΓΕΙΣΟΝΙΚΕ ΦΩΡΕ 

1 α. Από τη σύγκριση των δημογραφικών μεγεθών της χώρας μας, με 

τα δημογραφικά μεγέθη των γειτονικών χωρών, προκύπτει πως η 

πληθυσμιακή κατάσταση της Ελλάδας, στο επίπεδο που έχει διαμορφωθεί 

σήμερα και στα όρια που αυτή έχει συρρικνωθεί, καθιστά  δεινή τη θέση 

της σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες και ειδικότερα με αυτή της 

Σουρκίας, μιας και η απειλή του casus belli βρίσκεται εκ μέρους της 

Σουρκίας στην επικαιρότητα. 

Ειδικότερα από τα στοιχεία που ανακοίνωσε στις 30/9/2014 η 

Ελληνική τατιστική Αρχή ο δείκτης γεννητικότητας της Ελλάδας 

(δηλαδή οι γεννήσεις ζώντων ανά 1.000) είναι 8,6, των κοπίων 11,2, της 

Αλβανίας 12,3 και της Σουρκίας 16,9. Αυτό σημαίνει πως το έτος 2013 στην 

Ελλάδα με πληθυσμό 10.815.197 είχαμε 94.134 γεννήσεις, στα κόπια με 

πληθυσμό 2.065.769 είχαμε 23.138 γεννήσεις, στην Αλβανία με πληθυσμό 

2.895.947 οι γεννήσεις ανήλθαν στις 35.750, ενώ στην Σουρκία με 

πληθυσμό 76.667.864 οι γεννήσεις εκτοξεύθηκαν στις 1.283.068. 

Αλλά και ο δείκτης θνησιμότητας το ίδιο έτος της Ελλάδος είναι 

10,2,  των κοπίων 9,3, της Αλβανίας 7,1 και της Σουρκίας 4,9. 

2. Η δεινή δημογραφική θέση της Ελλάδος σε σύγκριση με τις 

γειτονικές χώρες φαίνεται και από τους παρακάτω παραστατικούς 

πίνακες. 

Ο πρώτος από αυτούς δείχνει τα βασικά δημογραφικά στοιχεία των 

γειτονικών και Ευρωμεσογειακών χωρών, το έτος 2013 και ο δεύτερος τους 

αδρούς δείκτες γεννητικότητας και θνησιμότητας της Ελλάδας σε 

σύγκριση με τις γειτονικές και Ευρωμεσογειακές χώρες το ίδιο έτος 2013: 
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-Ι- 

Βασικά δημογραφικά στοιχεία γειτονικών και Ευρωμεσογειακών χωρών, 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ΙΙ- 

Αδροί δείκτες γεννητικότητας και θνησιμότητας γειτονικών και 

Ευρωμεσογειακών χωρών 2013 
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΟΛΤΣΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΕ
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2. Αλλά και οι πολύτεκνες οικογένειες ακολούθησαν την ίδια 

κατιούσα, όπως αυτό φαίνεται παραστατικά από τον παρακάτω πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρείται πρωτοφανής και τρομακτική μείωση  των 

οικογενειών που γίνονται πολύτεκνες το 2013, η ΑΠΕ έγγραψε το 2012: 

2.493 και το 2013: 1.502 αντίστοιχα νέα μέλη, έναντι 3.183 το 2010, δηλαδή 

μείωση άνω του 50% σε μία τριετία!!! (μαζί και οι αλλοδαποί, που 

σύμφωνα με το νόμο λαμβάνουν την πολυτεκνική ιδιότητα).  

Η 2η καμπύλη είναι νέες εγγραφές από απονομή πολυτεκνικής 

ιδιότητας γονέων μόνο με 4 τέκνα, ενώ η πρώτη περιλαμβάνει και τις 

άλλες κατηγορίες που λαμβάνουν την πολυτεκνική ιδιότητα (χήρες, 

χήροι, ανάπηροι με 3 τέκνα κ.λπ.). 

το ανωτέρω γράφημα είναι εμφανής η αυξητική τάση νέων 

πολύτεκνων οικογενειών από το 2005 έως και το 2009, διότι στο διάστημα 

αυτό εφαρμόστηκε ο διορισμός των πολύτεκνων οικογενειών στην 

εκπαίδευση, το μοναδικό δημογραφικό μέτρο που απέδωσε νέες γεννήσεις 

την τελευταία δεκαετία.  
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Όπως αποδεικνύεται από τα ανωτέρω στοιχεία, όλο και λιγότερες 

οικογένειες αποφασίζουν να γίνουν πολύτεκνες, κάτι που προσεχώς θα 

έχει άμεση και εμφανή επίπτωση και στο συνολικό πληθυσμό της χώρας.  

 

Άραγε, μετά από αυτόν τον πληθυσμιακό ξεπεσμό της Ελλάδας οι 

πολιτικάντηδες, που τύχη κακή, έτυχε να διαφεντεύουν το μέλλον αυτού 

του τόπου δεν ανησυχούν για τους κινδύνους που διατρέχει η εθνική μας 

ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας ή τους έχει τυφλώσει η 

εξουσιολαγνεία τους; 

 
3. Ση ζοφερή πληθυσμιακή κατάσταση της χώρας μας ήρθαν να 
επιτείνουν τα στοιχεία της Ελληνικής τατιστικής Αρχής που 
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και αναφέρονται στα εισοδήματα και στις 
συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών (όριο φτώχειας).  
 Σο έτος 2013, το 23,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (μετά 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις δηλ. συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων 
και των επιδομάτων) βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας. ημειώνεται επί 
του προκειμένου πως οι πληθυσμιακές ομάδες που κατά τεκμήριο είναι 
φτωχιές, όπως άτομα σε Ιδρύματα, άστεγοι, ΡΟΜΑ, παράνομοι 
μετανάστες κ.ά δεν συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα της ΕΛΣΑΣ. 
 Σα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 
892.763 και τα μέλη τους 2.590.005. 
 Σο ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν απ’ όλες τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις (δηλ. μη συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
επιδομάτων και των συντάξεως στο εισόδημα των νοικοκυριών) 
ανέρχεται στο 53,4%, ενώ όταν περιλαμβάνονται μόνο οι συντάξεις, χωρίς 
τα κοινωνικά επιδόματα το ποσοστό κινδύνου φτώχειας μειώνεται στο 
28,0%. 
 

-Δ- 

ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ ΠΟΛΤΣΕΚΝΩΝ (ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ)  

1. Προτού σάς απαριθμήσουμε τις νομικές διατάξεις που 

θεσπίσθηκαν και ισχύουν για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων (γονέων 

και παιδιών), συνεπεία των οποίων δημιουργήθηκε μια τραγελαφική 

κατάσταση για το θέμα αυτό και φέτος,  σάς παραθέτουμε το Δελτίο 

Σύπου που απέστειλε η ΑΠΕ προς όλα τα ΜΜΕ (έντυπα και 

ηλεκτρονικά) με το οποίο καυτηριάζεται η αντισυνταγματική, 

αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή διάθεση από την οποία 

διακατέχεται  και με την οποία εισηγείται την ψήφιση νομοσχεδίων από 

τη Βουλή, ο υνταγματολόγος Τπουργός Παιδείας  Λοβέρδος Ανδρέας!!!  



 
 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ κ. ΛΟΒΕΡΔΟ ΑΝΑΙΡΩΝΣΑ ΣΟΝ 

ΕΑΤΣΟ ΣΟΤ ΕΥΕΤΡΙΚΕΙ «ΜΑΪΜΟΤ» ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΤ  

ΓΙΑ ΣΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ ΣΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΩΝ 

  

Ο Τπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος με την Τπουργική Απόφαση που 

εξέδωσε και με την οποία ρυθμίζονται θέματα για τη μεταφορά θέσης 

εισαγωγής των πολυτέκνων και άλλων ειδικών κατηγοριών στις χολές της 

Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό και εφευρίσκει 

«μαϊμού» πολυτέκνους οι οποίοι θα εμφανισθούν ζητώντας μετεγγραφή και 

τούτο αφού στην Τπουργική Απόφαση επικαλείται τις διατάξεις του Νόμου 

3454/2006, που αφορούν την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας στους 

δικαιούχους από την Ανωτάτη υνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, με την ίδια 

απόφαση αγνοεί προκλητικά και σκόπιμα τη διάταξη του ίδιου νόμου που ορίζει 

ρητά πως: 

«Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της 

οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 

αλλοδαπής Αρχής συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης 

υνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος». 

Και αυτό το μεθοδεύει σκοπίμως ο κ. Τπουργός Παιδείας, αφού στην 

Τπουργική Απόφαση, ως δικαιολογητικό, προβλέπεται η προσκόμιση από τους 

πολυτέκνους μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, χωρίς αυτό 

να συνοδεύεται από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, επιδιώκοντας με τον 

τρόπο αυτό να εμφανίσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό δήθεν πολυτέκνων 

που επιδιώκουν μετεγγραφή, αφού στην πραγματικότητα ο αριθμός των 

πράγματι πολυτέκνων θα είναι πολύ μικρότερος. 

Ο υνταγματολόγος Τπουργός Παιδείας οφείλει να γνωρίζει πως δεν 

αρκεί να έχει κάποιος πολλά παιδιά για να χαρακτηρισθεί ως πολύτεκνος, όσο 

και αν είναι αυτά (4,6,8,10 κ.λπ.) αλλά μεταξύ των παιδιών αυτών πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) που να έχουν τις προϋποθέσεις που 

προβλέπει ο νόμος και με τη μεθόδευση του κ. Τπουργού θα εμφανισθούν 

«μαϊμού» πολύτεκνοι γιατί μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως 

δεν αρκεί και ούτε μπορεί να αποδείξει την πολυτεκνική ιδιότητα. 

Η Ανωτάτη υνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις 

Πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, διαμαρτύρεται έντονα και καταγγέλλει 

δημόσια την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση του Τπουργού, δεδομένου ότι αγνόησε 

παντελώς τις επισημάνσεις που έκανε έγκαιρα στον ίδιο η ΑΠΕ για το θέμα 

αυτό που ζητούσε συνάντηση μαζί του από αρχές του καλοκαιριού και παντελώς 

αγνοήθηκε. Όλο και κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχε η 

ΑΠΕ που φώναζε για συμπλήρωση Μηχανογραφικού φέτος στα τυφλά... 
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O Τπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκης που ελέγχει 

τελευταία την εγκυρότητα των πιστοποιητικών και κόπτεται για διαφάνεια κ.λπ. 

καθώς και η αρμόδια Δ/νση   Προστασίας της Οικογένειας του Τπ. Εργασίας 

οφείλουν τάχιστα να παρέμβουν. 

Επιτέλους κ. Καθηγητά σεβαστείτε το ύνταγμα και τους νόμους. 

Από το Γραφείο Σύπου της ΑΠΕ 

 

2. Για τις μετεγγραφές έχουν ψηφισθεί οι παρακάτω διατάξεις: 

α. Σο άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 (ΥΕΚ 118/Α/15-5-2014): «Άσκηση 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός Καταστήματος και άλλες 

διατάξεις» που ορίζει:  

Άρθρο 53 
1. Από ην αθαδεκατθό έηνο 2014-2015 νη επηηπρόληεο ζε ζέζε εηζαγσγήο ζε Σρνιή ή 
Τκήκα ηεο Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο πνπ είλαη: α) πνιύηεθλνη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
1 ηνπ λ. 1910/1944 (Α'229), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 
3454/2006 (Α'75), θαζώο θαη ηέθλα ησλ αλσηέξσ πνιπηέθλσλ, β) γνλείο ή ηέθλα πνιπκειώλ 
νηθνγελεηώλ κε ηξία δώληα ηέθλα από λόκηκν γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο 
αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεζέληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ άγακσλ κεηέξσλ 
κε ηξία κε αλαγλσξηζζέληα δώληα ηέθλα θαη γ) επηηπρόληεο: γ.α.) κε αδειθό ή αδειθή, ελεξγό 
θνηηεηή ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α' 195), 
εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, πνπ θνηηά ζε 
Παλεπηζηήκην ή Τ.Ε.Ι. ή ζηηο Αλώηαηεο Εθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ζηελ Αλώηαηε Σρνιή 
Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Εθπαίδεπζεο (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), θαζώο θαη ζηηο Αλώηεξεο 
Σρνιέο Τνπξηζηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ δηαθνξεηηθήο 
πόιεο ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο, γ.β.) νξθαλνί από ηνλ έλα ή θαη από ηνπο δύν 
γνλείο ή ηέθλα άγακεο κεηέξαο κε έλα ή δύν κε αλαγλσξηζζέληα ηέθλα, γ.γ.) κε γνλείο, ηέθλα, 
αδέιθηα, ζπδύγνπο πνπ είλαη ηπθινί ή θσθάιαινη ή λεθξνπαζείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε 
αηκνθάζαξζε ή πάζρνπλ από κπτθή δπζηξνθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηόκσλ 
εηδηθώλ αλαγθώλ επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιόκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 67% 
«θαη απνδεηθλύνληαη κε πηζηνπνηεηηθά αλαπεξίαο ηνπ νηθείνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο 
Αλαπεξίαο (ΚΕΠΑ),» γ.δ.) ηέθλα ησλ ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1897/1990 (Α' 120), γ.ε.) πνιύδπκα ηέθλα εθόζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην ίδην έηνο, δηθαηνύληαη ηε 
κεηαθνξά ηεο ζέζεο εηζαγσγήο ηνπο ζε αληίζηνηρε Σρνιή ή Τκήκα Παλεπηζηεκίνπ, εθόζνλ 
πέηπραλ ζε Παλεπηζηήκην θαη Τ.Ε.Ι., εθόζνλ πέηπραλ ζε Τ.Ε.Ι..  
2. Η θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθνξά ηεο ζέζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο ππνδνρήο.  
3. Οη δηθαηνύρνη κεηαθνξάο δύλαληαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε πξνο ην Τκήκα 
ππνδνρήο.  
4. Η δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, ηε κεηαθνξά ηεο ζέζεο εηζαγσγήο, 
θαζώο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ 
θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
5. Η αληηζηνηρία ησλ Σρνιώλ θαη ησλ Τκεκάησλ ησλ Α.Ε.Ι. θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ 
Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ιακβάλνληαο ππ' όςηλ ηνπο ηίηινπο ησλ αληίζηνηρσλ 
Σρνιώλ, Τκεκάησλ θαη ησλ Εηζαγσγηθώλ Καηεπζύλζεσλ απηώλ, θαζώο θαη ηα παξερόκελα 
επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, όπνπ απηά πθίζηαληαη. Η απόθαζε εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο 
Α.ΔΙ.Π. ε νπνία πεξηέξρεηαη ζηνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εληόο ηεο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξώλ από ηελ πεξηέιεπζε ζε απηή ηνπ 
εξσηήκαηνο ηνπ Υπνπξγνύ.  
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6. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ αθνξά ζηνπο επηηπρόληεο πνπ 
έιαβαλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο παλειιαδηθνύ επηπέδνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-2014 θαη 
εληεύζελ.  
7. Η ηζρύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ αξρίδεη από ηελ 5ε Μαΐνπ 2014. 
 

β. Σο άρθρο 47 του Ν. 4274/2014(ΥΕΚ 147/Α/14-7-2014): «Ρυθμίσεις 

Ποινικού και ωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» που 

αναφέρει:  

Άρθρο 47 
1. Επηπιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 53 ηνπ N. 4264/2014, όινη νη επηηπρόληεο 
πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο παλειιαδηθνύ επηπέδνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2013- 2014 θαη 
θαηεηάγεζαλ ζε ζέζε εηζαγσγήο ζε ζρνιή ή ηκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
ηεθκαίξεηαη όηη έρνπλ δηθαίσκα κεηαθνξάο ηεο ζέζεο εηζαγσγήο ηνπο ζε αληίζηνηρε ζρνιή ή 
ηκήκα, εθόζνλ, θαηά ην έηνο 2013, ην εηήζην εηζόδεκα ηνπ δπλεηηθά δηθαηνύρνπ θαη ησλ 
κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ δελ μεπεξλά ην πνζό ησλ ελλέα ρηιηάδσλ (9.000) επξώ θαηά 
θεθαιή.  
2. Η κεηαθνξά ηεο ζέζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θαη επηηξέπεηαη κόλν ζε αληίζηνηρε ζρνιή ή ηκήκα από Παλεπηζηήκην ζε 
Παλεπηζηήκην ή από ΤΕΙ ζε ΤΕΙ. Ο αξηζκόο ησλ κεηαθεξνκέλσλ ζέζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα 
μεπεξλά πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζαθηέσλ αλά ζρνιή ή ηκήκα.  
3. Οη δηθαηνύρνη κεηαθνξάο δύλαληαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Κεληξηθή 
Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα έλα (1) αληίζηνηρν ηκήκα ή Σρνιή 
Παλεπηζηεκίνπ ή ΤΕΙ.  
4. Κξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ δπλεηηθά δηθαηνύρσλ αλά ζρνιή ή Τκήκα είλαη κε ζεηξά 
πξνηεξαηόηεηαο ηα παξαθάησ: α) Τν θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ησλ κειώλ 
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαηά ην έηνο 2013 θαηά αύμνπζα θαηαλνκή θαη β) ζε πεξίπησζε ίδηνπ 
πνζνύ εηζνδήκαηνο, ηα κόξηα εηζαγσγήο ησλ δπλεηηθά δηθαηνύρσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά 
θαηάηαμεο.  
5. Ακνηβαία κεηαθνξά ζέζεο εηζαγσγήο ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκό εηζνδεκαηηθνύ θξηηεξίνπ 
ή θξηηεξίνπ πνζόζησζεο επηηξέπεηαη ζε αληίζηνηρε ζρνιή ή ηκήκα από Παλεπηζηήκην ζε 
Παλεπηζηήκην ή από ΤΕΙ ζε ΤΕΙ. Η ακνηβαία κεηαθνξά ζέζεο δελ επηηξέπεηαη από θαη πξνο 
ζε Παλεπηζηήκηα θαη ΤΕΙ ησλ λνκώλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο.  
6. Η δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ, ηε κεηαθνξά ηεο ζέζεο εηζαγσγήο, ε 
εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο ηεο κεηαθνξάο, θαζώο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
7. Η αληηζηνηρία ησλ Σρνιώλ θαη ησλ Τκεκάησλ ησλ ΑΕΙ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ 
Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ηίηινπο ησλ αληηζηνίρσλ 
ζρνιώλ, ηκεκάησλ θαη ησλ εηζαγσγηθώλ θαηεπζύλζεσλ απηώλ, θαζώο θαη ηα παξερόκελα 
επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, όπνπ απηά πθίζηαληαη. Η απόθαζε εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο 
ΑΔΙΠ, ε νπνία πεξηέξρεηαη ζηνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εληόο ηεο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ πεξηέιεπζε ζε απηή ηνπ εξσηήκαηνο 
ηνπ Υπνπξγνύ […]  

 

γ. Σα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 (ΥΕΚ 223/Α/7-10-2014): 

«Οργάνωση της Νομικής μορφής των Θρησκευτικών Κοινοτήτων και 

των Ενώσεών τους στην Ελλάδα και λοιπά» που διαλαμβάνουν : 
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Άρθρο 38 
1. το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθενται εδάφια 

ως ακολούθως:  

«Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις α', β', από την 

περίπτωση γ.β) οι επιτυχόντες ορφανοί από τον έναν γονέα ή τέκνα 

άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ) και γ.δ) της 

παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε 

αντίστοιχη χολή ή Σμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας 

των γονέων τους ή εάν αυτό δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την 

πλησιέστερη αντίστοιχη χολή ή Σμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των 

γονέων τους. Οι επιτυχόντες ορφανοί και από τους δύο γονείς που 

ανήκουν στην περίπτωση γ.β) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη 

μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη χολή ή Σμήμα ΑΕΙ 

στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη μόνιμης κατοικίας τους ή εάν δεν 

υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη χολή ή 

Σμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία τους. Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις 

περιπτώσεις γ.α) και γ.ε) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της 

θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη χολή ή Σμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται 

στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη χολή ή 

Σμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη φοίτησης του αδελφού ή 

αδελφής τους. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη χολή ή Σμήμα στην 

Περιφέρεια των γονέων τους ή στην πόλη φοίτησης του αδελφού ή 

αδελφής τους, μπορούν να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη χολή 

ή Σμήμα ΑΕΙ από τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους. ε περίπτωση που 

οι αντίστοιχες χολές ή Σμήματα ΑΕΙ είναι περισσότερες από μία ανά 

Περιφέρεια, οι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης οφείλουν να τις δηλώσουν 

όλες κατά σειρά προτίμησης. Η επιλογή των επιτυχόντων ανά χολή ή 

Σμήμα γίνεται βάσει των μορίων εισαγωγής τους και τη δηλωθείσα σειρά 

προτίμησης. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ισάριθμα για τις 

αντίστοιχες χολές ή Σμήματα, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των 

κατατεθεισών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας 

παραγράφου.»  

2. Η περίπτωση γ.ε) της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«γ.ε) πολύδυμα τέκνα ή επιτυχόντες αδελφοί εφόσον συμμετέχουν 

στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 

ίδιο έτος ή έστω το ένα τέκνο εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με 

διάκριση στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, 

Πληροφορικής, Υυσικής ή Φημείας ή Βιολογίας, δικαιούνται τη μεταφορά 

της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη χολή ή Σμήμα Πανεπιστημίου, 

εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή σε αντίστοιχη χολή ή Σμήμα Σ.Ε.Ι., 

εφόσον πέτυχαν σε Σ.Ε.Ι..  
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Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής αρχίζει την 29η επτεμβρίου 2014.»  

 

Άρθρο 39 
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (Α' 118) 

και του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (Α' 147), δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης: 

 ε αντίστοιχο Σμήμα ή χολή του ίδιου Α.Ε.Ι. και  

 Μεταξύ αντίστοιχου Σμήματος ή χολής Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην Περιφέρεια 

Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

 

δ.  Οι υπ’ αριθμ. Υ1/161753/Β3/2014 (ΥΕΚ/2627/Β/8-10-2014) και 

Υ1/161748/Β3/2014 στο ίδιο ΥΕΚ αποφάσεις του Τπουργού Παιδείας, που 

ρυθμίζουν θέματα των μετεγγραφών (διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 

απαραίτητα δικαιολογητικά, αριθμός μεταφερομένων θέσεων, διαδικασία 

υποβολής αίτησης μεταφοράς) οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα 

(χετ. 1) 

 

3. Σο Τπουργείο Παιδείας είναι κατ’ εξοχήν το πολυπαθές Τπουργείο, 

που κάθε Τπουργός του πειραματίζεται κατά το δοκούν. Σο ίδιο ακριβώς 

έγινε και με τις μετεγγραφές των δήθεν ειδικών κατηγοριών. 

 Ο Τπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος για την άγρα όπως 

φαίνεται ψήφων, διεύρυνε τις ειδικές κατηγορίες σε δέκα περίπου 

συνολικά με το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014. τη συνέχεια ο Τπουργός 

Παιδείας κ. Λοβέρδος για δικούς τους ανεξήγητους λόγους διεύρυνε 

ακόμα περισσότερο τις ειδικές κατηγορίες με την προσθήκη των 

οικονομικά ασθενεστέρων εφόσον το ετήσιο εισόδημα των ιδίων ή των 

οικογενειών τους δεν ξεπερνά το ποσό των 9.000 ευρώ κατά κεφαλήν, για 

να ισχυρίζεται στη συνέχεια πως δήθεν θα παρουσιασθεί πλημμυρίδα 

πολυτέκνων φοιτητών (40.000 και πάνω), αφού όπως αποδείχθηκε στο 

τέλος ο αριθμός τους είναι μόλις το 14% του συνολικού αριθμού των 

αιτήσεων που ζήτησαν μετεγγραφή ήτοι περίπου 1800 πολύτεκνοι.  

 Επακολούθησε ο Ν. 4301/2014 και οι αναφερθείσες παραπάνω 

υπουργικές Αποφάσεις για να δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό 

πραγματικός τραγέλαφος.  

 Ο Τπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος με καταφανή παράνομη και 

αντισυνταγματική διάθεση αρνείται πεισμόνως να ικανοποιήσει: 

α. Σις αδικίες των τεσσάρων τελευταίων σχολικών ετών (2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013), που παιδιά πολυτέκνων  οικογενειών 

φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις, οι γονείς των οποίων αδυνατούν 

παντελώς να ανταπεξέλθουν στην οικονομική αυτή επιβάρυνση και ο 

αριθμός των οποίων από 723 παιδιά που ήταν συνολικά και για τα 
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τέσσερα έτη (σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου), έχει συρρικνωθεί 

κατά πολύ. 

β. Εμπαίζει τους πολύτεκνους φοιτητές, αφού όσοι από αυτούς 

κατάγονται από τα νησιά Κέα, Άνδρο,  Κύθνο, έριφο , ίφνο, 

Μήλο...<κ.ά. και θέλουν Παιδαγωγικό τμήμα, δεν θα μετεγγράφονται  

στην Αθήνα(1,5 ώρα), αλλά τους στέλνουν στη Ρόδο (να έλθει Πειραιά για 

να πάει σε 12 ώρες στη Ρόδο), καθότι η τροπολογία λέει εντός της 

Περιφέρειας  μετεγγράφεσαι σε αντίστοιχη σχολή εφόσον υπάρχει, όπως 

δηλαδή επί  Διαμαντοπούλου, αγνοώντας την έλλειψη ακτοπλοϊκής 

σύνδεσης! 

γ.  Και το χειρότερο απ’ όλα αναιρώντας τον εαυτόν του, με την υπ’ 

αριθμ. Υ1/161/753/Β3/2014 (ΥΕΚ 2665 /Β/8-10-2014) απόφασή του 

παραβίασε κατάφορα και προκλητικά το άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 που 

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται η πολυτεκνική 

ιδιότητα, αφού στο άρθρο 3 της αναφερομένης Τπουργικής Αποφάσεως 

που αναφέρεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της 

πολυτεκνικής ιδιότητας, παρακάμπτεται το πιστοποιητικό πολυτεκνικής 

ιδιότητας της ΑΠΕ και κατά τον κ. Τπουργό αρκεί μόνο η προσκόμιση 

του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως. 

 Θαυμάστε λοιπόν το σκεπτικό συνταγματολόγου Τπουργού, ο 

οποίος είναι υποτίθεται θεματοφύλακας του υντάγματος και των νόμων 

της Πολιτείας να προσκομίζει κάποιος πιστοποιητικό οικογενειακής 

καταστάσεως με οκτώ παιδιά,  γεννηθέντα π.χ. προγενέστερα του 1959 

και να επικαλείται το άτομο αυτό την πολυτεκνική ιδιότητα, 

καταλαμβάνοντας τη θέση την οποία δικαιούται ο πραγματικά 

πολύτεκνος!!! 

 

-Ε - 

ΤΝΔΡΟΜΕ ΣΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΠΕ  

ΓΙΑ ΣΟ ΣΡΕΦΟΝ ΕΣΟ 2014 

1. Η ΑΠΕ με την υπ’ αριθμ. 5/23-12-2013 Εγκύκλιό της, προς όλες τις 

Πολυτεκνικές Οργανώσεις, τους γνωστοποίησε πως το Γενικό υμβούλιο 

της ΑΠΕ, στη υνεδρίασή του στις 14/12/2013, αποφάσισε όπως οι 

συνδρομές των ωματείων προς την ΑΠΕ, για το  έτος 2014, θα 

υπολογισθούν και θα καταβληθούν με βάση τον αριθμό των πολυτέκνων 

οικογενειών – μελών κάθε ωματείου, πολλαπλασιαζόμενου του αριθμού 

των μελών επί 2 ευρώ, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. 
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Προς διευκόλυνση των ωματείων, οι συνδρομές τους για το έτος 

2014 θα καταβληθούν, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους, σε πέντε 

(5) ισόποσες δόσεις ως ακολούθως:  

 Η πρώτη μέχρι τέλος Μαρτίου 2014 

 Η δεύτερη μέχρι τέλος Μαΐου 2014 

 Η τρίτη μέχρι τέλος Ιουλίου 2014 

 Η τετάρτη μέχρι τέλος επτεμβρίου 2014 και  

 Η πέμπτη μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2014. 

 

2. Παρακαλούνται όλα τα ωματεία να εκπληρώσουν έγκαιρα τις 

συνδρομές τους προς την ΑΠΕ προς αποφυγή των συνεπειών που 

προβλέπονται από το καταστατικό της. 

 

-Σ- 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩ ΣΗ Ε.Ε. 

Για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε ότι: 

1. τον κανονισμό 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, προβλέπεται η ίδρυση «Σαμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας», για 

τη διανομή τροφίμων και παροχή βασικών υλικών πρώτης ανάγκης (π.χ. 

ένδυση, υπόδηση, είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής) στους 

απόρους της Ε.Ε., με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και την 

πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.  

 Κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. καλείται να θεσπίσει Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, που να καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 

31 Δεκεμβρίου 2012, το οποίο να καταθέσει στην Ε.Ε. προς έγκριση. 

 Για την εκπόνηση του ως άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει 

ήδη αρχίσει η συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Τπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων, με το Τπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

 Για την εφαρμογή του κανονισμού της Ε.Ε., την εκπόνηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και την έγκαιρη κατάθεσή του στην Ε.Ε. 

αρμόδιο πλέον θα είναι το Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας.  

2. Η ΑΠΕ δραστηριοποιείται για να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό 

οι πολύτεκνες οικογένειες με τις, όσο το δυνατόν, καλλίτερες 

προϋποθέσεις, ωστόσο το όλο θέμα που αφορά τα προϊόντα της Ε.Ε. 

βρίσκεται εν αναμονή ολοκληρώσεως και εγκρίσεως του αναφερομένου 

ως άνω προγράμματος χορήγησης προϊόντων.  
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3. Ως αντιλαμβάνεσθε, με τους ρυθμούς που λειτουργεί αυτό το 

κράτος! το τρέχον έτος δεν θα χορηγηθούν προϊόντα παρεμβάσεως της 

Ε.Ε. και είναι αμφίβολο πότε αυτά θα χορηγηθούν, ευτυχώς όμως είμαστε 

σε προεκλογική περίοδο...  

 

-Ζ- 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΙΔΙΩΝ 

Ε ΠΟΛΤΣΕΚΝΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ 

 Με βάση τις υπ’ αριθμ. 33012/29-9-2014 και Δ28/οικ./23670/1868/1-9-

2014 αποφάσεις των Τπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας αντίστοιχα, τα ωματεία πολυτέκνων 

αποτελούν Υιλανθρωπικά ωματεία, παρότι δεν έχουν συνταθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1111/1972 «Περί Υιλανθρωπικών 

ωματείων». 

 Ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 4361/125752/8-

10-2014 αποφάσεως του Τπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων, 

τα ωματεία Πολυτέκνων, ως Υιλανθρωπικά ωματεία, μπορούν να 

ενταχθούν στους Υορείς εκείνους, για την παραλαβή και δωρεάν διάθεση 

στις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη τους μήλων και ακτινιδίων.  

 

Προϋποθέσεις:  

Για να ενταχθεί κάποιο ωματείο πολυτέκνων στους παραπάνω 

Υορείς θα πρέπει: 

α. Να πάρει σχετική έγκριση από την Περιφέρεια στην οποία 

υπάγεται διοικητικά και 

β. Να υπογράψει σχετική σύμβαση με έναν Αγροτικό υνεταιρισμό, 

ερχόμενο προς τούτο σε συνεννόηση με την Κοινοπραξία υνεταιρισμών 

στο τηλέφωνο 23310-76488. 

 

Τποχρεώσεις: 

Σα ωματεία που θα παραλάβουν τα παραπάνω προϊόντα 

υποχρεούνται:  

α. Να τηρούν βιβλίο διακινήσεως των προϊόντων αυτών (εισερχόμενες 

– εξερχόμενες ποσότητες) το οποίο θα είναι θεωρημένο από την 

Περιφέρεια.  

β. Να χορηγούν τα προϊόντα αυτά με ενυπόγραφες ονομαστικές 

καταστάσεις στις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη τους.  
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γ. Να διατηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των μελών τους που παρέλαβαν 

τα προϊόντα, καθώς επίσης και των ποσοτήτων που διανεμήθησαν 

στα μέλη τους δωρεάν και  

δ.  Να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να υποστούν έλεγχο από τις 

εντεταλμένες προς τούτο υπηρεσίες.  

 

Δικαιούμενες ποσότητες:  

 Με βάση την υπ’ αριθμ. 3715/110509/5-9-2014 Εγκύκλιο του 

Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων η ποσότητα που 

δικαιούται κάθε φυσικό πρόσωπο ανέρχεται σε 1 κιλό σε ημερήσια βάση.  

  

-Η 

ΘΕΩΡΗΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΩΝ ΕΙΠΡΑΞΕΩ ΔΩΡΕΩΝ – ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΩΝ 

1. Επειδή διαπιστώθηκε διχογνωμία μεταξύ ορισμένων Οργανισμών 

Σοπικής Αυτοδιοίκηση και Περιφερειών ως προς τη δικαιοδοσία 

θεωρήσεως των γραμματίων εισπράξεως δωρεών – επιχορηγήσεων από 

τους υλλόγους Πολυτέκνων, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Τπηρεσιών, προς την οποία η ΑΠΕ διατύπωσε σχετικό ερώτημα, με το 

υπ’ αριθμ. 33012/22-9-2014 έγγραφό της, μάς διαβίβασε το υπ’ 

αριθμ.Δ28/οικ/23670/1868/1-9-2014 έγγραφο του Τπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με βάση το οποίο:  

«Σα ωματεία πολυτέκνων αποτελούν Υιλανθρωπικά 

ωματεία, παρότι δεν έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.Δ. 1111/1972 (ΥΕΚ 23/Α/11-2-1972) : «Περί Υιλανθρωπικών 

ωματείων» Ως εκ τούτου, τα ωματεία Πολυτέκνων υπάγονται 

στη δικαιοδοσία των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/7-6-2010), γεγονός που 

σημαίνει ότι η θεώρηση των Διπλοτύπων Γραμματίων 

Εισπράξεως δωρεών – επιχορηγήσεων τους γίνεται από τους 

οικείους Δήμους».  

2. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας και ενδεχόμενη χρήση, σάς 

επισυνάπτουμε τα παραπάνω σχετικά έγγραφα (χετικό 2 α, β). 

 

-Θ- 

ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ ΣΗ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ» 

 Ως γνωστόν η Εφημερίδα το «ΠΑΡΟΝ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ» δημοσιεύει 

δωρεάν, σχεδόν κάθε Κυριακή,  άρθρο του Προέδρου της ΑΠΕ κ. 

Θεοτοκάτου Βασιλείου, που αναφέρεται σε επίκαιρα θέματα που 
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απασχολούν τους πολυτέκνους και στο δημογραφικό πρόβλημα 

γενικότερα.  

 Πρόκειται περί πραγματικής συνεισφοράς της Εφημερίδας προς 

τους πολυτέκνους και τούτο γιατί να δημοσιευθεί άρθρο του Πρόεδρου ή 

άλλου μέλους του Προεδρείου της ΑΠΕ σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο 

ευρείας κυκλοφορίας, το κόστος είναι απαγορευτικό για την ΑΠΕ.  

Είναι επιτακτική ανάγκη τα μέλη του Δ. κάθε υλλόγου, να 

παρακολουθούν καθημερινώς την ιστοσελίδα της ΑΠΕ και να 

προτρέπεται προς τούτο και τους πολύτεκνους – μέλη σας, όπου συνεχώς 

δημοσιεύονται έγγραφά μας με παρεμβάσεις στα διάφορα υπουργεία και 

απαντήσεις αυτών, Νόμοι και Τπ. Αποφάσεις, αποκόμματα ημερησίων 

εφημερίδων, προκηρύξεις προσλήψεων κλπ θέματα που ενδιαφέρουν τους 

πολύτεκνους αλλά και σχετικές ειδήσεις με σχολιασμούς από διάφορα 

blogs. 

 

 

Πρωθυπουργός κ. Αντώνιος αμαράς:  

Δ/νση: Μέγαρο Μαξίμου - Ηρώδου Αττικού 19, Σ.Κ. 106 74  

Σηλ.: 210-33.85.424  

Fax: 210-67.15.799  

Email: secretariat@primeminester.gr, asamaras@parliament.gr 

 

Προέδρος του ΠΑΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος:  

Δ/νση: Φαριλάου Σρικούπη 50 

Σηλ.: 210 36.65.375,36.65.376 

Fax: 210-36.65.092 

Email: pasok@pasok.gr 
 

Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος:  

Δ/νση: Λεωφόρος υγγρού 340, Σ.Κ. 176 73 Καλλιθέα  

Σηλ.: 210-94.44.000, 94.44.535 

Fax: 210-94.44.810 

Email: gram_pe@nd.gr  
 

Τπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Φαρδούβελης 

Δ/νση: Νίκης 5-7, Σ.Κ. 101 80  

Σηλ.: 210-32.44.924, 33.32.606, 32.21.511  

Fax: 210-33.32.608  

Email: minister@minfin.gr 

 

mailto:secretariat@primeminester.gr
mailto:asamaras@parliament.gr
mailto:pasok@pasok.gr
mailto:gram_pe@nd.gr
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Αναπληρωτής Τπουργός Οικονομικών κ. Φρήστος ταϊκούρας   

Δ/νση: Πανεπιστημίου 37, Σ.Κ. 101 65  

Σηλ.: 210-32.49.867 Fax:210-32.38.783  

Email: alternate.minister@glk.officegate.gr 

 

Τφυπουργός Οικονομικών  κ. Γεώργιος Μαυραγάνης: 
Δ/νση: Καρ. ερβίας 10, Σ.Κ. 101 84 

Σηλ. 210-33.75.000, 33.75.719 

Fax: 210-32.32.524 

Email: secr.dep@mofadm.gr  

  

Τπουργός Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης:  

Δ/νση: ταδίου 29, (8ος όροφος) Σ.Κ. 101 10  

Σηλ. 210-33.68.354, 32.11.200, 32.13.333  

Fax: 210-32.44.377, 33.68.355, 32.11.300  

Email: vroutsis@ivroutsis.gr, ypourgos yeka.gr 

 

Τφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  

κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου: 

Δ/νση: ταδίου 29, Σ.Κ. 101 10 Αθήνα 
Τηλ: 210-33.68.291, 33.68.292  

Fax: 210-33.68.210, 52.02.669 

Email: gramif@yeka.gr 

 

Τπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος  

Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Σ.,Κ. 151 80 Μαρούσι  

Σηλ.: 210-34.43.505, 34.43.508  

Fax: 210-34.43.865, 34.42.887  

Email: minister@minedu.gov.gr , protocol@minedu.gov.gr (όπου γίνεται και 

ηλεκτρονική πρωτοκόλληση των εγγράφων σας) 
   

Τφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Αλεξ. Δερμετζόπουλος: 

Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Σ.,Κ. 151 80 Μαρούσι  

τηλ. 210-3443523, 3443654 

Fax: 210- 3442882  

Email:  yfgramadem@minedu.gov.gr , protocol@minedu.gov.gr ,  
  

Τφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος τύλιος :   

Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Σ.,Κ. 151 80 Μαρούσι  

τηλ. 210-34.43.460 

mailto:alternate.minister@glk.officegate.gr
mailto:secr.dep@mofadm.gr
mailto:vroutsis@ivroutsis.gr
mailto:ypourgos%40yeka.gr
mailto:gramif@yeka.gr
mailto:minister@minedu.gov.gr
mailto:protocol@minedu.gov.gr
mailto:yfgramadem@minedu.gov.gr
mailto:protocol@minedu.gov.gr
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Fax: 210-34.43.383 

Email: gstylios@minedu.gov.gr, protocol@minedu.gov.gr  
  

Τπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

κ. Κυριάκος Μητσοτάκης: 

Δ/νση: Βασ. οφίας 15, Σ.Κ. 106 74 
τηλ. 213 13 13 590 
Fax: 210-36.41.048 
Email: kyriakos@parliemant.gr , ypourgos@ydmed.gov.gr  

 

Τπουργός Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Φρυσοχοϊδης: 

Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Σσιγάντε, Σ.Κ. 101 91 Παπάγου  

τηλ. 210- 65.08.040, 65.08.000 
Fax: 210-65.08.040 

Email: mxgram@otenet.gr , secmin@ggde.gr  

 

Τπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων κ. Γεώργιος Καρασμάνης:   

Δ/νση: Αχαρνών 2, Σ.Κ. 101 76 
Τηλ: 210-212 42 80, 210-212 43 92, 210-212 41 81 

Fax: 210-52.37.904 

Email: minister-mailbox@hq.minagric.gr  

 

Αναπλ. Τπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων  

κ. Πάρις Κουκουλόπουλος: 

Δ/νση: Αχαρνών 2, Σ.Κ. 101 76 Αθήνα  
Τηλ: 210-212 42 20, 210-212 41 28, 210-212 43 77 

Fax: 210-52.30.472 

Email: depminister@hq.minagric.gr  

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Για την ΑΠΕ 

 

    Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                 Ο Διευθυντής 

 

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Φρυσόγελος     Φαράλαμπος Παύλος 

mailto:gstylios@minedu.gov.gr
mailto:protocol@minedu.gov.gr
mailto:kyriakos@parliemant.gr
mailto:ypourgos@ydmed.gov.gr
mailto:mxgram@otenet.gr
mailto:secmin@ggde.gr
mailto:minister-mailbox@hq.minagric.gr
mailto:depminister@hq.minagric.gr

