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Πνιύ κεγάιε ηθαλνπνίεζε ζα έλνησζαλ νη ζπλδηθαιηζηέο ηεο ηνπηθήο ΔΛΜΔ, 

κε ηελ απνζηνιή ζε όια ηα ζρνιεία ηεο Λάξηζαο, ηεο επηζηνιήο πνπ έρεη ηνλ ηίηιν: 

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΟΛΜΔ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΔΙ ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ. 

Μηα επηζηνιή πνπ ζπκίδεη μαλαδεζηακέλν θαγεηό. Κη απηό γηαηί  νη 

ζπλδηθαιηζηέο θξόληηζαλ λα μαλαζηείινπλ ηελ επηζηνιή, επεηδή ζεώξεζαλ όηη θάηη 

δελ ηνπο πήγε θαιά ζηηο πξόζθαηεο εθινγέο πνπ έγηλαλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ηνπηθώλ ζπλδηθαιηζηηθώλ καο νξγάλσλ.Γελ κπόξεζαλ θαίλεηαη λα αληέμνπλ ηελ 

πίεζε ησλ ςεθνθόξσλ ηνπο! 

Αθνύ αλαγλσξίδνπλ (πξνο ηηκήλ ηνπο) ην νμύ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα κα, ζέηνπλ  ππόςε ηεο ζεκεξηλήο 

θπβέξλεζεο πνπ ζέζπηζε ηνλ δηνξηζκό ησλ πνιπηέθλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζεηξά κέηξσλ 

ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκνζζνύλ γηα λα ΜΗΝ  ζίγνληαη εξγαζηαθά δηθαηώκαηα 

άιισλ ζπλαδέιθσλ. 

Οη ζπλδηθαιηζηέο αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα, όπσο: 

1. ….ζπλάδειθνη πνπ ππεξεηνύλ επί ρξόληα ζε ζρνιεία ζηελ πεξηθέξεηα 

,αδπλαηνύλ λα έιζνπλ ζην θέληξν γηαηί ηπρόλ νξγαληθά θελά 

θαιύπηνληαη από λενδηόξηζηνπο ή κεηαηηζέκελνπο πνιύηεθλνπο….: ε 

απάληεζε είλαη απιή: δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ππεξεηείο επί ρξόληα 

ζηελ πεξηθέξεηα θαη λα κελ δηθαηνύζαη απόζπαζε, ηελ νπνία ηειηθά 

παίξλνπλ ΟΛΟΙ αθόκα θαη όηαλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηα 

ζρνιεία.Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη ζέζε Φπζηθνύ ζηε Λάξηζα πνπ 

ππεξεηεί ζηελ Καξδίηζα θη όκσο απηόο απνζπάηαη!!Γηαηί θσλάδεη ε 

ΟΛΜΔ; 

2. …..αξραηόηεξνη ζπλάδειθνη κε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ζε ζρνιείν δελ 

έρνπλ θακηά ειπίδα λα πάξνπλ νξγαληθή ζέζε, αθνύ γηα ηελ θαηάιεςε 

ηεο ζα πξνεγεζνύλ νη πνιύηεθλνη…..Σν bonus απηό ηζρύεη γηα ηνπο 

πνιύηεθλνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ  αλήιηθα παηδηά, δει. θάησ 

ησλ 18 εηώλ. Αλαθέξεζηε επνκέλσο γηα κηα κεξίδα ζπλαδέιθσλ, νη 

νπνίνη ζην θάησ – θάησ έρνπλ πνιύ πην απμεκέλεο αλάγθεο από 

απηνύο πνπ έρνπλ κελ παηδηά αιιά, ε ειηθία ηνπο είλαη άλσ ησλ 18 

εηώλ.Παξάδεηγκα, ζπλαδέιθνπ Μαζεκαηηθνύ πνπ έρεη δπν παηδηά ηα 

νπνία ζπνπδάδνπλ.Γελ κπνξεί λα πάξεη νξγαληθή ζέζε ζηε Λάξηζα 

από θάπνηα πεξηνρή πνπ ππεξεηεί.Κύξηνη ζπλδηθαιηζηέο έρνπκε ηηο 

ίδηεο αλάγθεο;Ο πνιύηεθλνο εθπαηδεπηηθόο κόιηο ηειεηώζεη ηελ 

ππεξεζία ηνπ ζην ζρνιείν, ζα ηξέμεη ζην ζπίηη ηνπ γηα λα αζρνιεζεί κε 

ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηώλ ηνπ θη όρη λα πάεη ζηελ θεληξηθή πιαηεία 

γηα λα απνιαύζεη ηνλ θαθέ ηνπ!! 

3. ….ζπλάδειθνη κε νξγαληθή ζέζε γηα ρξόληα ζε θάπνην ζρνιείν 

θηλδπλεύνπλ λα θαηαζηνύλ ππεξάξηζκνη………Γηαηί δελ θσλάδαηε ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα;Σν Π.Γ 50/96 θαη ην Π.Γ 100/97 δελ είλαη 



ρζεζηλό! Απιώο ην επηθαιείζζε ηώξα γηαηί κε ηελ κείσζε ηνπ 

καζεηηθνύ δπλακηθνύ ην θαηλόκελν θαζίζηαηαη πην έληνλν. 

4. …………ζεσξνύκε επίζεο αλαγθαία ηελ ελίζρπζε ησλ πνιπηέθλσλ 

ζπλαδέιθσλ ……..δένπζα επαηζζεζία ηεο πνιηηείαο απέλαληη ηνπο…. 

Η θάζε θπβέξλεζε ιέεη όηη δελ έρεη ρξήκαηα.Γηαηί  δελ ζηεξίδεηε ηελ 

πξόηαζή πνπ ρξόληα δεηνύκε από ηελ πνιηηεία λα πινπνηήζεη: λα 

θάλνπκε ειεύζεξα 2ε εξγαζία. Ή κήπσο κε ην πξόζρεκα ησλ 

απμήζεσλ ησλ δηθώλ καο απνιαβώλ επσθειεζείηε θαη ζεηο! 

Αλαθέξεζηε ζηελ πξνηεξαηόηεηα ησλ πνιπηέθλσλ ε νπνία δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα <<ζνβαξά πξνβιήκαηα>>.εβόκαζηε  θαη απηόλ ηνλ γνλέα πνπ 

έρεη έλα ή θαλέλα παηδί.Κάλεη θαη απηόο ηνλ αγώλα ηνπ.Γελ ζα ηνλ 

ζπγθξίλνπκε  όκσο κε ηνλ πνιύηεθλν. Η πξνζθνξά πξέπεη λα ακείβεηαη. Καη 

απηό έθαλε ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε. 

Ήηαλ ρξένο ηεο Πνιηηείαο  απέλαληη καο ε δεκηνπξγία απηνύ  λόκνπ 

θαη πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε ,  όηη από ηνπο πνιύηεθλνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

δηνξίζζεθαλ ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα,  ε πιεηνλόηεηα απηώλ ζε πνζνζηό άλσ 

ηνπ 95%  ήηαλ λένη πνιύηεθλνη δει. πνπ  είραλ 3 παηδηά θαη κεηά ηελ ηζρύ ηνπ 

λόκνπ απέθηεζαλ θαη ην 4ν παηδί ηνπο. Δπηηέινπο, έγηλε θαη έλαο λόκνο από 

ηελ Πνιηηεία  πνπ  ιεηηνπξγεί κε θαζαξά δεκνγξαθηθά θίλεηξα!. πγρξόλσο 

ν δηνξηζκόο απηόο, έθεξε αθελόο εθπαηδεπηηθνύο κε αξρέο θαη αμίεο ζηα 

ζρνιεία   θαη αθεηέξνπ, έδσζε  λέεο γελλήζεηο ζηελ παηξίδα καο. 

  Γηα λα δώζεη ε Πνιηηεία απηά ηα κέηξα ζηήξημεο ζηνπο πνιύηεθλνπο, 

ζηεξίρζεθε ζην άξζξν 21 ηνπ πληάγκαηνο:  <<…νη πνιύηεθλνη έρνπλ 

δηθαίσκα εηδηθήο θξνληίδαο από ην Κξάηνο>> θαη ζε απνθάζεηο ηνπ ηΔ πνπ 

έρεη θξίλεη, όηη: <<…ε εμππεξέηεζε ηνπ αηνκηθνύ ζπκθέξνληνο ησλ 

πνιπηέθλσλ απνηειεί εμππεξέηεζε ηνπ γεληθόηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

πξν ηνπ νπνίνπ θαη απηή ε αξρή ηεο ηζόηεηαο ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο 

λόκνπο δελ ηζρύεη, ιόγσ ηνπ δεκνγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο>>.  

ε εξώηεζε γηαηί ΜΟΝΟ ην ΤΠΔΠΘ πξνρώξεζε ζε απηνύο ηνπο 

δηνξηζκνύο, απαληάκε όηη ε ελέξγεηα απηή έπξεπε λα βξεη θη άιινπο κηκεηέο.   

Σν μέξεηε όηη ζε ιίγα ρξόληα κε ηνλ θαηήθνξν πνπ έρνπκε πάξεη 

δεκνγξαθηθά ζα θάλεηε κάζεκα κε ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ θαη ηα παηδηά 

ησλ πνιπηέθλσλ;Αληί λα πείηε κπξάβν πνπ γελλνύλ νη πνιύηεθλνη θαη έρνπκε 

δνπιεηά, απελαληίαο ηα βάδεηε κ’απηνύο πνπ ζην θάησ-θάησ νύηε ηνπο 

δηνξίζαηε ,νύηε ηνπο πιεξώλεηε από ηελ ηζέπε ζαο. 

Κάηη ηειεπηαίν.Θέινπκε λα εθθξάζνπκε κηα απνξία.Γηαηί ε πνιηηεία 

λα ιακβάλεη κέηξα (απηά πνπ ιακβάλεη) γηα ηελ ηόλσζε ηνπ δεκνγξαθηθνύ 

πξνβιήκαηνο θη εζείο κε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο   λα θαηεπζύλεηε 

εθπαηδεπηηθνύο ελαληίνλ εθπαηδεπηηθώλ;Μάιινλ ελεξγείηε ςεθνζεξηθά γηαηί 

βιέπεηε όηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ πεξηκέλνπλ ηίπνηα από ζαο θαη πξέπεη λα 

βξείηε έλα ζέκα γηα λα ην έρεηε ζαλ δόισκα. 

Δπρόκαζηε ζε όινπο ΚΑΛΗ ΑΡΑΚΟΣΗ. 

 

 

                                                Γηα ην Γ. 
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