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 Συνάδελφοι οι διορισμοί των πολυτέκνων έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στις μεταθέσεις, 
στις οργανικές θέσεις και στις υπεραριθμίες   αρκετών συναδέλφων με πολύ περισσότερα χρόνια 
υπηρεσίας . Αυτή η ανισότητα πρέπει να λυθεί ώστε κανένας από τους συναδέλφους να μην είναι σε 
μειονεκτική θέση αλλά και να ισχύει και η Συνταγματική επιταγή  ότι όλοι είναι ίσοι και έχουν τα 
ίδια δικαιώματα. Η ΟΛΤΕΕ απέστειλε την παρακάτω καταγγελία στην πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΠΘ.  
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Η ΑΓΑΘΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΗ ΕΞΑΓΙΑΣΜΕΝΗ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
 

 Ιστορικά επιβεβαιώθηκε ότι «ο σκοπός δεν εξαγιάζει τα μέσα επιβολής του», 
ιδιαίτερα όταν παραβιάζεται η θεμελιώδης συνταγματική αρχή της ισονομίας και 
δημιουργούνται κατάφορες διακρίσεις μεταχείρισης εις βάρος μελών της κοινωνίας 
και εις βάρος απασχολούμενων ατόμων σε κοινό εργασιακό περιβάλλον. Οι 
διακρίσεις αυτές είναι συνταγματικά απαράδεκτες όταν στρέφονται εν τέλει κατά των 
εργαζόμενων εκείνων, που στερούνται μιας στοχευμένης και ειδικής ιδιότητας, η 
οποία ουδεμία σχέση έχει με τα θεσμικώς απαιτούμενα προσόντα της κατεχόμενης 
θέσης και που πρέπει να αποτελούν το κυρίαρχο κριτήριο διατήρησης της θέσης 
αυτής, σ’ ένα συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, όπως των εκπαιδευτικών στο Δημόσιο 
σχολείο. 
 Η αρχή της παραβίασης της ισονομίας και το γεγονός της δυσμενούς διακριτής 
μεταχείρισης εις βάρος εκπαιδευτικών που δεν κατέχουν τη στοχευμένη και ειδική 
ιδιότητα της πολυτεκνίας, προκύπτει από μια σειρά ρυθμίσεων διοικητικού 
χαρακτήρα από μέρους του ΥΠΕΠΘ, που εσφαλμένα θεσμοθέτησε, έμμεσα εις βάρος 
των υπόλοιπων, αλλά μη προσοντούχων ως προς την ιδιότητα της πολυτεκνίας, 
εκπαιδευτικών της Δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι όμως συγκεντρώνουν όλα τα 
απαραίτητα θεσμικά προσόντα και διοικητικά κριτήρια (μόρια μετάθεσης, πολυετής 
υπηρεσιακός βίος, αρχαιότητα στο σχολείο) για τη διασφάλιση του στοιχειώδους 
εργασιακού δικαιώματος, που είναι η οργανική θέση τους στη σχολική μονάδα που 
υπηρετούν. 
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 Η αγαθή σκοπιμότητα της πολυτεκνίας, απολύτως θεμιτή και αποδεκτή, μπορεί 
να στοχευθεί με μια δέσμη μέτρων κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, όπως: 
 
– Να προηγούνται στους διορισμούς και τις τοποθετήσεις στην περιοχή μετάθεσης, 
εφ’ όσον καλύπτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και μόνο σε περίπτωση 
ισοβαθμίας στις μοριοδοτούμενες διαδικασίες. 
– Να προηγούνται έναντι των τελευταίων τοποθετηθέντων εκπαιδευτικών με 
διάφορες πράξεις ΠΥΣΔΕ εντός του αυτού σχολικού έτους, για την κρίση 
υπεραριθμιών εντός σχολικής μονάδας. 
– Να τυγχάνουν μείωσης διδακτικού ωραρίου 
– Να λαμβάνουν ειδικό πολυτεκνικό επίδομα κ.λ.π.  
 
 
 
 

Από το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ 
         
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΤΑΣ                      ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ  ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                    
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