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ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις πολυτέκνων 
 
Κυρία Υπουργέ, 
 
Το θέµα των πολύτεκνων οικογενειών και ειδικότερα των πολύτεκνων 

εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερης σηµασίας, αν συνδυαστεί µάλιστα µε το οξύ  
δηµογραφικό πρόβληµα. Πρωτίστως, όµως, είναι θέµα γενναίων οικονοµικών και 
κοινωνικών κινήτρων και παροχών, που οφείλει  να σχεδιάσει και να προωθήσει η 
Πολιτεία. Είναι εσφαλµένη η αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων µε διοικητικές 
ρυθµίσεις που θίγουν εργασιακά δικαιώµατα άλλων συναδέλφων. Το τελευταίο 
διάστηµα εµφανίστηκαν σοβαρά προβλήµατα, όπως:  

- συνάδελφοι που υπηρετούν επί χρόνια στην περιφέρεια για να 
συγκεντρώσουν τα απαιτούµενα  µόρια όταν θελήσουν να έλθουν στο κέντρο 
αδυνατούν, γιατί τυχόν οργανικά κενά καλύπτονται από νεοδιόριστους ή 
µετατιθέµενους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς,  καθώς αυτοί οι συνάδελφοι 
τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. 

- συνάδελφοι µε προσωρινή τοποθέτηση σε κάποια σχολεία δεν έχουν 
καµία ελπίδα να πάρουν οργανική θέση, αφού για την κατάληψή της  θα προηγηθούν 
τυχόν πολύτεκνοι. Συνέπεια αυτού είναι ότι εκπαιδευτικοί µε πολυετή προσωρινή 
τοποθέτηση σε κάποιο σχολείο να έχουν καταστεί ή να κινδυνεύουν να καταστούν  
την επόµενη σχολική χρονιά υπεράριθµοι, 

- συνάδελφοι µε οργανική θέση για χρόνια σε κάποιο σχολείο 
κινδυνεύουν να καταστούν υπεράριθµοι, αν τυχόν τοποθετηθεί στο σχολείο τους 
άλλος συνάδελφος πολύτεκνος ( καθώς ο τελευταίος εξαιρείται από υπεραριθµίες). Η 
περίπτωση αυτή αφορά όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς.  
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Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων απαιτείται να ληφθούν 
υπόψη δύο βασικά στοιχεία:  

 
1) η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων όλων των συναδέλφων. Η 
οργανικότητα αποτελεί κατάκτηση του κλάδου,  διασφαλίζει την ισορροπία των 
εργασιακών µας σχέσεων έχει θετικές συνέπειες στην άσκηση του έργου µας. 
 
2)  η οικονοµική και κοινωνική στήριξη  των πολύτεκνων συναδέλφων και των 
οικογενειών τους. 
 
Με το παραπάνω σκεπτικό προτείνουµε: 
 
1. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί  να προηγούνται στους διορισµούς. Εντός της 

περιοχής µετάθεσης όταν δίνονται οργανικές θέσεις, δεν πρέπει να 
προηγούνται  έναντι όλων των συναδέλφων της αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Η ρύθµιση της υπεραριθµίας να εφαρµόζεται  µε τον ίδιο τρόπο για όλους  
τους συναδέλφους (και τους πολύτεκνους). Για το σκοπό αυτό απαιτείται και 
τροποποίηση της σχετικής διάταξης που αφορά την ειδική κατηγορία 
πολυτέκνων, του Π.∆. 50/96). 

3. Οι διευκολύνσεις των πολύτεκνων συναδέλφων ως προς τις εξωδιδακτικές 
υποχρεώσεις δεν µπορεί να γίνονται σε βάρος των υπόλοιπων συναδέλφων 
και σε βάρος της ίδιας της λειτουργίας της σχολικής µονάδας. 

4. Θεωρούµε επίσης, απόλυτα αναγκαία την ενίσχυση των πολύτεκνων 
συναδέλφων µε όλα εκείνα τα ουσιαστικά µέτρα, που θα αποδεικνύουν στην 
πράξη την δέουσα ευαισθησία της πολιτείας απέναντί τους (µείωση 
διδακτικού  ωραρίου κ.λπ).  

 
 
      

 
 


