ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε)

Αθήνα: 1-2-2021
Αρ. Πρωτ: 72
Προς
Τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Κοινοποίηση : 1.- Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
2.- Υφυπουργό Εργασίας
κα Μαρία Συρεγγέλα
3.- Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου
4.- Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή υπαλλήλων στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 162 του
Ν. 4662/2020 (Α΄27)».
ΣΧΕΤ:ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 33429 Φ.202.3/10.6.2020 & 33709 Φ.202.3/11-6-2020 Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ & κ. Υπουργέ, χρόνια πολλά & καλή Χρονιά .
Σε αυτή τη κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και για όλη την κοινωνία, η κυβέρνηση κάνει
προτάσεις στο καίριο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξαιρώντας τους Τρίτεκνους
Πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος δεν υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4662/2020 πυροσβεστικοί
υπάλληλοι του Π.Σ. με ενήλικα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή σε αναγνωρισμένα
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εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς σύμφωνα με την
ερμηνεία του Α.Π.Σ. ( Αποφάσεις 33429Φ.202.3/10.6.2020 & 33709 Φ.202.3/11-6-2020
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος) δεν πληρούν τις διατάξεις του ως άνω νόμου, ως
προς την κατηγορία του «Τρίτεκνου-1β».
Τιμωρία για τους Τρίτεκνους; Αυτή είναι η επιβράβευση της συνεισφοράς τους στην
κοινωνία που συρρικνώνεται συνεχώς; Σήμερα που το δημογραφικό πρόβλημα έχει
λάβει διαστάσεις κατάρρευσης, όταν έχουν καταργηθεί ΟΛΑ τα μέτρα στήριξης των
Τριτέκνων, όταν η ποιότητα ζωής τους έχει φτάσει στο απροχώρητο!
Περιμένουμε από την Πολιτεία τη στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας για λόγους
κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση των
προβλημάτων των τριτέκνων αποτελεί σημαντικό εργαλείο άσκησης δημογραφικής
πολιτικής. Για αυτό τον λόγο επανερχόμαστε στο θέμα των μεταθέσεων των στελεχών
του Πυροσβεστικού Σώματος που είναι γονείς τριών (3) τέκνων.
1. Σύμφωνα με τον νόμο 4662 /2020 «περί πολιτικής προστασίας» όπου ανήκουν ως
πυροσβεστικό προσωπικό στο άρθρο 158 περίπτωση (β), «Η οικογενειακή κατάσταση
του υπαλλήλου»: για τον υπολογισμό των μορίων των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής,
οι τριτέκνοι και πολύτεκνοι μοριοδοτούνται κανονικά όπως γνωρίζαμε έως τώρα.
Δηλαδή για τα παιδιά μας έως τα 18 και εφόσον σπουδάζουν έως τα 25. Στο ίδιο πνεύμα
κινείται και η παρ. 3.2. της υπ’ αριθμ. 79149 Φ.202.1/14.12.2020 διευκρινιστική Δγή
Α.Π.Σ. με θέμα: «Οδηγίες και παροχή διευκρινήσεων για την ορθή εφαρμογή του τρόπου
μοριοδότησης».
Στον ίδιο Νόμο στο άρθρο 162 παρ. 1 αναφέρει ότι εξαιρούνται των μεταθέσεων και
αποσπάσεων οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων.
Κύριε Πρωθυπουργέ & κ. Υπουργέ, το ανωτέρω άρθρο δεν ορίζει τα όρια ηλικίας των
παιδιών και όπως ορίζει και ο Ν. 3454 /2006:
«Σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον
ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός
γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο
(23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους
και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα
τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
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ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης». Αποτελεί παγκόσμια
πρωτοτυπία τον ίδιο νόμο , ίδια κυβερνητικά Υπουργεία , διαφορετική εφαρμογή.
2.- Ο
Νόμος 4590/2019 (Α΄ 17) – «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες
διατάξεις» : ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4590/2019: « Β. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 64
προβλέπεται ότι όπου στις διατάξεις του ν. 2190/ 1994 αναφέρεται η ιδιότητα τρίτεκνου
γονέα και η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :
α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών
παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή
υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%)
και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί
τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής
κατάστασης των λοιπών τέκνων.
Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω ρύθμιση εισάγονται οι ορισμοί του τρίτεκνου γονέα
και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ειδικά και μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων
του ν.2190/1994, που αφορούν τις προσλήψεις προστατευόμενων ατόμων στο Δημόσιο
Τομέα, με σκοπό να προσαρμοστούν τα ισχύοντα όρια ηλικίας στα σύγχρονα κοινωνικά
δεδομένα και να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στην τρίτεκνη οικογένεια, ως εκ τούτου
τα όρια ηλικίας, τα οποία ετίθεντο από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αυξάνονται
ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατό λιγότερο το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα
μέλη τρίτεκνης οικογένειας δύνανται να κάνουν χρήση των προστατευτικών διατάξεων
του ν.2190/1994» .
Ενόψει των ανωτέρω το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και οι φορείς της
παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να τις
εφαρμόσουν από την έναρξη ισχύος τους στις προκηρύξεις που θα εκδοθούν για την
πλήρωση θέσεων τακτικού και αορίστου χρόνου προσωπικού, καθώς και για την
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει .
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Η ανωτέρω νομοθεσία έχει τροποποιήσει και βελτιώσει την νομοθεσία περί πολυμελών
οικογενειών στο θέμα των τοποθετήσεων-μεταθέσεων των τριτέκνων οικογενειών,
ορίζει: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για δημόσιους υπαλλήλους
που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, που είναι
δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι». Δημόσιοι υπάλληλοι είναι και οι
στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, Λιμενικοί, Πυροσβέστες κ.λπ.
Κύριε Πρωθυπουργέ & κ. Υπουργέ, αν αυτοί δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον τότε
ποιοι το υπηρετούν; Και ορθά η πολιτεία το έχει αναγνωρίσει και το έχει ενσωματώσει
στο σύστημα μεταθέσεων των στρατιωτικών και των αστυνομικών. Με τους
Πυροσβέστες τι συμβαίνει; Θα γίνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο μόνος
κλάδος του Δημοσίου που δεν θα στηρίζει την τρίτεκνη οικογένεια αγνοώντας τα
προβλήματα του προσωπικού του και την δημογραφική πολιτική της κυβέρνησης;
Κάνουμε αυτή την αναφορά διότι δεν επιθυμούμε να υπάρξουν περιπτώσεις
πολυτέκνων και τριτέκνων οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν στο θέμα των τοποθετήσεων και
μεταθέσεων. Σε όλους τους χώρους εργασίας προέχει η προστασία της οικογένειας και
δεν δικαιούται η διοίκηση να κωφεύει.
Κύριε Πρωθυπουργέ & κ. Υπουργέ, εναπόκειται στην κρίση σας και στη θέλησή σας, στο
μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, να δώσετε λύσεις σε θέματα που
ταλανίζουν τις πολυμελείς οικογένειες της Πατρίδας μας.
Παρακαλούμε όπως ληφθεί σοβαρά υπόψη, η έγγραφη παρέμβαση για το ίδιο θέμα της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ)
με αρ. πρωτ. 142/08-07-2020.
Παρακαλούμε όπως επανεξεταστούν οι αιτήσεις των τριτέκνων, που απορρίφθηκαν με
τις Αποφάσεις 33429Φ.202.3/10.6.2020 & 33709 Φ.202.3/11-6-2020 Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος και μάλιστα παρακαλούμε όπως επανεξεταστούν σύμφωνα με
τις διευκρινήσεις που δίδονται στο υπ’ αριθ. 18870 Φ.200.1/2-4-2020 έγγραφο της
Διεύθυνσης Ανθρωπίνων πόρων του Α.Π.Σ. και σαφώς με την ισχύουσα κείμενη
νομοθεσία.
Έτσι θα αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται μόνο οι τρίτεκνοι μόνιμοι υπάλληλοι
του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς το Πυροσβεστικό Σώμα είναι η μοναδική Δημόσια
Υπηρεσία που κάνει τέτοιου είδους διάκριση και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη ειδικής
σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στις διατάξεις που το διέπουν.
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Τέλος, παρακαλούμε όπως ορίσετε ημερομηνία για συνάντηση μαζί σας.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ
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