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 Αμηόηηκε Κύξηε Υπνπξγέ,  

 

     Πξόζθαηα ζηελ ηζηνζειίδα ησλ νηθνλνκνιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο,  δηαβάζακε κία 

επηζηνιή πνπ ζαο θνηλνπνηήζεθε, ζρεηηθή κε ηνπο δηνξηζκνύο θαη ηα 

δηθαηώκαηα ησλ πνιύηεθλσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

     Οη πνιύηεθλνη εθπαηδεπηηθνί γηα άιιε κηα θνξά ζην ζηόραζηξν. 

     Σηελ επηζηνιή, πνπ πηζηεύσ όηη δελ απερεί απόςεηο ηνπ ζπλόινπ 

ησλ νηθνλνκνιόγσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο, γίλεηαη παξνπζίαζε 

ζέζεσλ ελαληίνλ ησλ πνιύηεθλσλ εθπαηδεπηηθώλ δηαρσξίδνληάο ηνπο 

κάιηζηα από ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο θάηη πνπ είλαη αληίζεην 

ζην θαηαζηαηηθό ηεο Έλσζεο Οηθνλνκνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αθνύ ζηνπο ζθνπνύο ηεο Έλσζεο είλαη ε 

κειέηε θαη ππόδεημε ιύζεσλ γηα ηηο θνηλέο επηδηώμεηο ησλ κειώλ, ε 

ηόλσζε ηνπ θύξνπο ηνπ ιεηηνπξγήκαηόο ηνπο θαη ε αλάπηπμε πλεύκαηνο 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη απέλαληη ζηνπο 

άιινπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο.  

     Η εκθάληζε αηηεκάησλ πξνο ηελ πνιηηεία ηνπ ηύπνπ «εθαξκόζηε 

ηνπο λόκνπο…» ή «πξνζηαηέςηε ηελ Παηδεία…» εμ αθνξκήο ηνπ 

δηνξηζκνύ πνιπηέθλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξώ όηη είλαη ην ιηγόηεξν 

άθνκςε θαη επηζεηηθή θίλεζε εηδηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνζπαζνύλ λα 

ηελ ηεθκεξηώζνπλ. 

     Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξόζιεςε πνιπηέθλσλ ζηηο άιιεο Γεκόζηεο 

Υπεξεζίεο ή Φνξείο, ραξαθηεξίδνπλ καδηθό ηνλ δηνξηζκό ησλ 

πνιπηέθλσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ελώ αλαθέξνπλ σο κνλαδηθό θξηηήξην 

δηνξηζκνύ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. Θα έπξεπε όκσο νη 

ζπλάδειθνη λα γλσξίδνπλ όηη ζύκθσλα κε ην Νόκν 3260/2004 ην 20% 

ησλ πξνθεξπζζόκελσλ ζέζεσλ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 



επξύηεξνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαηαιακβάλεηαη από πνιύηεθλνπο θαη ηέθλα 

απηώλ. Σηελ Γεκόζηα Δθπαίδεπζε ην πνζνζηό ησλ ζέζεσλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ πνιύηεθλνη είλαη πνιύ κηθξόηεξν (δελ έρεη ππάξμεη πνηέ 

δηςήθην πνζνζηό). Καη βέβαηα ην θξηηήξην δηνξηζκνύ δελ είλαη απιά κηα 

αίηεζε αιιά ην πηπρίν όπσο ζε όινπο ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

θαη επηπιένλ ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα.  

     Η πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζέκαηνο επάξθεηαο ησλ πνιπηέθλσλ 

εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν αιιά θαη ηελ 

παηδαγσγηθή ηνπο θαηάξηηζε, πηζηεύσ όηη είλαη ιάζνο από κέξνπο ησλ 

ζπλαδέιθσλ Οηθνλνκνιόγσλ ηεο Βνξείνπ Διιάδαο, δηόηη γλσξίδνπλ 

πνιύ θαιά όηη ην 80% ησλ εθπαηδεπηηθώλ (πεξίπνπ 130000) πνπ 

ππεξεηνύλ ζήκεξα ζε Σρνιηθέο Μνλάδεο δηνξίζηεθαλ κε ην πηπρίν ηνπο 

εθηόο ΑΣΔΠ (επεηεξίδα, εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηώλ, 30κελν, θηι). Σε 

όινπο απηνύο ππάξρεη ζέκα επάξθεηαο; Ή κήπσο όινη νη Οηθνλνκνιόγνη 

πνπ ππεξεηνύλ ζηε Βόξεηα Διιάδα έρνπλ δηνξηζηεί κέζσ ΑΣΔΠ; Γηαηί νη 

ζπλάδειθνη αλαθέξνληαη κόλν ζηνπο πνιύηεθλνπο ζαλ λα είλαη νη κόλνη 

πνπ δηνξίζηεθαλ ή δηνξίδνληαη εθηόο ΑΣΔΠ; Η ζηάζε απηή 

δηθαηνινγεκέλα δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά ζηνπο πνιύηεθλνπο 

ζπλαδέιθνπο. Δπηπιένλ πνηνο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη όηη κνξθσκέλνη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ δηάζεζε πξνζθνξάο θαη ζπζίαο (ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ην ιεηηνύξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ) θαη πνπ αγαπνύλ, 

απνθηνύλ θαη κεγαιώλνπλ πνιιά παηδηά ζηεξίδνληαο ην ζεζκό ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ Διιάδα, δελ έρνπλ απνδείμεη 

εκπξάθησο ηελ παηδαγσγηθή ηνπο επάξθεηα; 

     Δπηπξνζζέησο, ελώ νη ζπλάδειθνη δεκηνπξγνύλ ζέκα γηα λόκηκα 

δηθαηώκαηα ησλ πνιπηέθλσλ, γηα ηα πξνλόκηα απηώλ πνπ θάζε ρξόλν 

κεηαθηλνύληαη ζηε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε από ηελ Ιδησηηθή ή γηα όζνπο 

παίξλνπλ κόξηα παξακεζνξίσλ πεξηνρώλ ελώ έρνπλ απνζπαζηεί ζε 

ππεξεζίεο κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ, ζε ππνπξγηθά θαη βνπιεπηηθά 

γξαθεία, θηι δελ αλαθέξνπλ ηίπνηα ή κήπσο έρνπλ ζηείιεη επηζηνιή ζην 

ΥΠΔΠΘ; 

    Αθόκα νη ζπλάδειθνη ηεο Βνξείνπ Διιάδαο αλαθέξνπλ ζηελ 

επηζηνιή ηνπο όηη αθαηξνύληαη νξγαληθέο ζέζεηο από ζπλαδέιθνπο γηα λα 

δνζνύλ ζε λενδηόξηζηνπο πνιύηεθλνπο εθπαηδεπηηθνύο. Βέβαηα, νη 

νξγαληθέο ζέζεηο δελ αθαηξνύληαη κε θαλέλα ηξόπν, αιιά  κεηώλνληαη 

ζπλερώο κε απνηέιεζκα λα πξνθύπηνπλ ππεξαξηζκίεο ή δπζθνιίεο ζηηο 

κεηαζέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ. Δίλαη όκσο εληειώο παξάινγν λα 

θαηεγνξνύληαη νη πνιύηεθλνη εθπαηδεπηηθνί γηα απηό ην θαηλόκελν. Όινη 

γλσξίδνπκε όηη ε νινέλα απμαλόκελε κείσζε ησλ νξγαληθώλ είλαη 

απόξξνηα ηνπ δεκνγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο. Τν πξόβιεκα ινηπόλ δελ 

είλαη ε πνιπηεθλία αιιά ε ππνγελλεηηθόηεηα. Σηελ παηξίδα καο πνπ ηα 

παηδηά από 0 σο 14 εηώλ απνηεινύλ κόιηο ην 12% ηνπ πιεζπζκνύ, ν 

δείθηεο γελλήζεσλ ησλ Διιήλσλ είλαη ζην 0,9 ελώ κε βάζε ζηνηρεία ηεο 



Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ηεο Διιάδαο ηελ ηξηεηία 2005 – 2007 νη 

γελλήζεηο μεπέξαζαλ ηνπο ζαλάηνπο κόλν ζε έμη λνκνύο από ηνπο 

πελήληα δύν ηεο ρώξαο, είλαη εύθνιν λα θαηαλνήζνπκε αιιά θαη λα 

δνύκε παληνύ πιένλ ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο ηεο ππνγελλεηηθόηεηαο 

(νηθνλνκία, αζθαιηζηηθό, άκπλα ηεο ρώξαο, ζπληαμηνδνηηθό, θηι). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξσ όηη ν δείθηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο από 25% πνπ 

είλαη ζήκεξα αλακέλεηαη ηα επόκελα ρξόληα λα θζάζεη ην 57% ιόγσ ηνπ 

δεκνγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο. Από ηνλ εθηάιηε ηεο ππνγελλεηηθόηεηαο 

δελ ζα κπνξνύζε λα κείλεη αλεπεξέαζηε ε εθπαίδεπζε αθνύ ε δξακαηηθή 

κείσζε ησλ καζεηώλ επηθέξεη κείσζε ηκεκάησλ, θιείζηκν ζρνιείσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα απώιεηα νξγαληθώλ ζέζεσλ. Πνηνο επζύλεηαη ινηπόλ γηα 

ηελ απώιεηα ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ; Οη πνιύηεθλνη εθπαηδεπηηθνί; Αο 

κηιήζνπκε ηε γιώζζα ηεο αιήζεηαο. Οη πνιύηεθλνη θέξλνληαο ζηε δσή 

πνιιά θαη θαιά παηδηά δίδνπλ πνιύηηκε βνήζεηα ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε αθνύ είλαη αηκνδόηεο ησλ 

ειιεληθώλ ζρνιείσλ δεκηνπξγώληαο πνιύ πεξηζζόηεξεο νξγαληθέο ζέζεηο 

από απηέο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πνιύηεθλνη εθπαηδεπηηθνί. Γελ είλαη 

δπλαηόλ απηνί πνπ έρνπλ θάλεη ηα πάληα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

δεκνγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο λα ηηκσξεζνύλ ράλνληαο λόκηκα θαη 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηώκαηά ηνπο δηόηη θάπνηνη δελ κπνξνύλ 

ή δελ ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ ηηο αηηίεο ύπαξμεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηό 

πάλησο πνπ δελ θαηαλννύλ θάπνηνη θάλνληαο κάιηζηα επίζεζε ζηνπο 

πνιπηέθλνπο ην έρεη θαηαλνήζεη ζε πιήζνο απνθάζεώλ ηνπ ην 

Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο πνπ έρεη αλαγλσξίζεη όηη ην αηνκηθό 

ζπκθέξνλ ησλ πνιπηέθλσλ εμνκνηνύηαη κε ην δεκόζην ζπκθέξνλ, πξν 

ηνπ νπνίνπ ππνρσξεί ε αξρή ηεο ηζόηεηαο ιόγσ ηνπ δεκνγξαθηθνύ 

πξνβιήκαηνο.  

 

Κύξηε Υπνπξγέ, 

 ν δηαρσξηζκόο πνπ επηρεηξείηαη από ηνπο ζπλάδειθνπο 

νηθνλνκνιόγνπο ζε θνηλσληθέο νκάδεο πνιπηέθλσλ θαη κε 

εθπαηδεπηηθώλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ αηπρήο δηόηη δηράδεη θαη ζπέξλεη ηελ 

θαρππνςία κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ. Θα ζπκίζσ όκσο  όηη νη πνιύηεθλνη 

αλήθνπλ ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ελώ πξνζηαηεύνληαη από ην 

Σύληαγκα (άξζξν 21) πνπ ζηελ νπζία επηβάιιεη ζην λνκνζέηε ηε ιήςε 

λνκνζεηηθώλ κέηξσλ εηδηθήο δειαδή εμαηξεηηθήο θξνληίδαο γηα απηνύο. 

            Όζνλ αθνξά ην ζπκπέξαζκα όηη ν δηνξηζκόο ησλ πνιπηέθλσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρνιεία ηεο επηινγήο ηνπο θάζε ρξόλν δελ είλαη 

απνηέιεζκα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Κξάηνπο, αιιά αθνύζηαο 

παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ ηνπ ζπλόινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, 

ηη κπνξεί λα πεη θαλείο όηαλ όινη γλσξίδνπλ όηη από ην 1944 (επνρή πνπ 

δελ ππήξρε δεκνγξαθηθό πξόβιεκα αιιά απιά αλζξσπηά) ν λνκνζέηεο 

πξνέβιεςε γηα όινπο ηνπο πνιύηεθλνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Γεκνζίνπ λα 



θαηαιακβάλνπλ ζέζε εξγαζίαο ζηνλ ηόπν ζπκθεξόλησλ ηνπο θαη λα κελ 

κεηαθηλνύληαη παξά κόλν αλ νη ίδηνη ην επηζπκνύλ; Πξνο ελεκέξσζε, ν 

δηνξηζκόο ησλ πνιπηέθλσλ εθπαηδεπηηθώλ όπσο αλαθέξεηαη θαη ζε 

πξόζθαηε Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

εληάζζεηαη ζηελ πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο ππνγελλεηηθόηεηαο, 

ζπληζηά εθδήισζε θνηλσληθά επαίζζεηνπ Κξάηνπο, γίλεηαη ζύκθσλα κε 

ην Σύληαγκα, ελώ ν λνκνζεηηθόο ιόγνο έγθεηηαη ζηε δηαζθάιηζε 

ζπληήξεζεο ηεο πνιπκεινύο νηθνγέλεηαο. Αλάινγεο αλαθνξέο ζε ζέκαηα 

ππεξαξηζκηώλ, κεηαζέζεσλ, θηι πνπ αθνξνύλ πνιύηεθλνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γίλνληαη θαη ζε άιιεο πξνγελέζηεξεο Γλσκνδνηήζεηο. 

Τν θνηλσληθό Κξάηνο απνηειεί ζεκειηώδε αξρή ηνπ Σπληάγκαηνο 

θαη πξνάγεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ελώ ε απαζρόιεζε θνηλσληθά 

εππαζώλ νκάδσλ όπσο νη πνιύηεθλνη απνηειεί πξόθιεζε ηόζν γηα ηε 

θύζε όζν θαη γηα ηελ πνηόηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο.  

     Δκείο σο πνιύηεθλνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπκε δηάζεζε 

αληηπαξάζεζεο κε θαλέλαλ. Γελ κπνξνύκε όκσο ζε θακηά πεξίπησζε λα 

ζπλαηλέζνπκε ζε πξαθηηθέο πνπ καο πξνζβάιινπλ θαη δηράδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο θαη ζηελ ακθηζβήηεζε λνκηθά θαηνρπξσκέλσλ 

δηθαησκάησλ καο. 

 Ο θιάδνο καο, νη Οηθνλνκνιόγνη, έρεη πξνβιήκαηα όπσο π.ρ. ην 

όηη είλαη ν κνλαδηθόο θιάδνο εθπαηδεπηηθώλ ν νπνίνο δηδάζθεη δύν 

παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα ζηε Γ  ́ ηάμε ηνπ ΓΔΛ ελώ δελ 

δηδάζθεη θαλέλα νηθνλνκηθό κάζεκα ζηε Β΄ ηάμε. Ννκίδσ όηη πξέπεη λα 

ζπληνληζζνύκε ώζηε κε επηζηνιέο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο αξκόδηνπο 

θνξείο λα πεηύρνπκε πξνζζήθε δηδαθηηθώλ σξώλ ζην Λύθεην αιιά θαη 

ζην Γπκλάζην, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ θαη ηελ δηάδνζε θαη 

πξναγσγή ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. 

  Κιείλνληαο, ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ παξαηήξεζε ησλ ζπλαδέιθσλ 

Οηθνλνκνιόγσλ όηη ν ξόινο ηνπ γνλέα είλαη ζεκαληηθόο γηα όια ηα 

παηδηά. Γελ είλαη όκσο ην ίδην λα κεγαιώλεηο έλα παηδί κε ην λα 

κεγαιώλεηο ηέζζεξα, επηά, δέθα αθόκα θαη δώδεθα παηδηά. Πώο ζα 

κπνξνύζαλ λα ζηεξηρζνύλ όινη ην ίδην όηαλ ν πνιύηεθλνο γνληόο έρεη 

πνιιαπιάζηεο ππνρξεώζεηο θαη αλάγθεο; Δμάιινπ, εκείο νη 

Οηθνλνκνιόγνη γλσξίδνπκε θαιά ηε δύλακε ησλ αξηζκώλ…       
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                                          Υθσποσργό Εζληθής Παηδείας 
 
                                      2. θ. Νίθε Γθοηζοπούιοσ 
                                          Γεληθή Γρακκαηέα Υποσργείοσ Παηδείας 

                                      
                                      3. Γεληθή Δ/λζε Δηοίθεζες Πρωηοβάζκηας &     
                                           Δεσηεροβάζκηας Εθπ/ζες ηοσ ΥΠΕΠΘ /Δηεύζσλζε   
                                           Προζωπηθού 
                                      
                                      4. θ.  Απόζηοιο Παπαθωλζηαληίλοσ 
                                          Δηεσζσληή Δηεύζσλζες Δεσηεροβάζκηας Εθπ/ζες 
                                          Αλαηοιηθής Αηηηθής 
 
                                      5. Οκοζπολδία Λεηηοσργώλ Μέζες Εθπ/ζες  (Ο.Λ.Μ.Ε.) 
 
                                      6. Περηθερεηαθό Τκήκα Μαθεδολίας – Θράθες ηες  
                                          Έλωζες Οηθολοκοιόγωλ Εθπαηδεσηηθώλ Δ/ζκηας 
                                          Εθπ/ζες (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.) 
 
                                      7. Αλωηάηε Σσλοκοζπολδία Ποισηέθλωλ Ειιάδος  
                                          (Α.Σ.Π.Ε.) 
 
                                      8. Παλειιήληα Έλωζε Εθπαηδεσηηθώλ Ποισηέθλωλ  
                                          (Π.Ελ.Ε.Π.) 
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* Πιεξνθνξίεο: θ. Δπαγγειία Φξηζηνδνύινπ (ηει. 6972 386434). 


