
ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ  

 

Α) ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των 

οικονοµολόγων (ΠΕ09), σύµφωνα µε τις οποίες έγινε µόνο µία (εξαιρουµένων, βέβαια, 

των µεταθέσεων ειδικών κατηγοριών) µετακίνηση συναδέλφου στις 5 περιοχές της 

Θεσσαλονίκης, κρίνεται σκόπιµο να τονιστούν οι διαστάσεις αλλά και να αναζητηθούν 

άµεσα λύσεις για το µεγάλο πρόβληµα της άνευ όρων κατάληψης οργανικών 

θέσεων µεγάλων αστικών κέντρων από πολυτέκνους. Το θέµα αυτό απασχολεί 

κυρίως την ειδικότητα των οικονοµολόγων εκπαιδευτικών, αλλά πολύ σύντοµα θα 

αποτελέσει πρόβληµα και όλων των άλλων ειδικοτήτων. 

Πριν περιγραφεί το πρόβληµα πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει 

καµία διάθεση αντιπαράθεσης µε τον κλάδο των πολυτέκνων. Απλώς, ζητούνται από 

την πολιτεία:  

α) να εφαρµόσει τους νόµους και τις διατάξεις που η ίδια έχει ψηφίσει 

(κατανοώντας ότι παρέχοντας σε µία κοινωνική οµάδα κάτι το οποίο ουσιαστικά 

υφαρπάζει από άλλη κοινωνική οµάδα, προκαλεί –εκ του µη όντως- ρήξη του 

κοινωνικού ιστού) και  

β) όχι µόνο να προστατέψει αλλά και να προάγει ένα από τα βασικότερα αγαθά, 

αυτό της Παιδείας. 

Αρχικά θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: 

α) µε εξαίρεση τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση, ο διορισµός πολυτέκνων σε οποιαδήποτε 

άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Φορέα (όπως Νοµαρχίες, Ι.Κ.Α., Υπουργείο 

Οικονοµικών κλπ) προϋποθέτει την επιτυχή δοκιµασία τους από κάποιο σύστηµα 

αξιολόγησης (π.χ. εξετάσεις), ενώ αντίθετα, 

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού  πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ∆ηµόσιο 

Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής 

αίτησης εκ µέρους του!!!, τη στιγµή, µάλιστα, που ο µη πολύτεκνος υποψήφιος 

καλείται να δώσει µία σειρά από εξετάσεις προκειµένου να αποδειχθεί η 

επιστηµονική του κατάρτιση και η παιδαγωγική του επάρκεια ή/και να έχει 

εργασθεί επί σειρά ετών σε ακριτικές –συνήθως- περιοχές της χώρας µας ως 

αναπληρωτής.  

 

 



Ο µαζικός και µάλιστα επαναλαµβανόµενος κάθε έτος διορισµός πολυτέκνων στη 

∆ηµόσια Εκπαίδευση, σε απροσδιόριστο αριθµό!!! και ουσιαστικά χωρίς κανένα 

κριτήριο επιλογής τους, θίγει όχι µόνο ολόκληρη την υπόλοιπη ειδικότητα των 

οικονοµολόγων εκπαιδευτικών αλλά και τη ∆ηµόσια Παιδεία γενικότερα. 

Συγκεκριµένα: 

1. µε το υφιστάµενο σύστηµα διορισµού πολυτέκνων στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση όχι 

µόνο δεν αξιολογείται αλλά και δεν λαµβάνεται υπόψη η επάρκεια του 

υποψήφιου πολύτεκνου εκπαιδευτικού όσον αφορά τόσο στο γνωστικό 

αντικείµενο όσο και στην παιδαγωγική του κατάρτιση (βλέπε Παραποµπή 

Νο1),  

2. αφαιρούνται από αρχαιότερους συναδέλφους οργανικές θέσεις που κατέχουν επί 

σειρά ετών και δίνονται σε νεοδιόριστους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (βλέπε 

Παραποµπή Νο2), 

3. σε συναδέλφους µε πολλά χρόνια υπηρεσίας σε Σχολικές Μονάδες της 

Ελληνικής Περιφέρειας, δε δίνεται η ευκαιρία µετάθεσής τους σε Σχολεία 

µεγάλων αστικών κέντρων, λόγω της κατάληψης των όποιων θέσεων 

παρουσιάζονται από νεοδιόριστους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς  (βλέπε 

Παραποµπή Νο3).  

4. ως επακόλουθο του προαναφερθέντος γεγονότος, νεοδιοριζόµενοι και έχοντες 

λίγα χρόνια υπηρεσίας συνάδελφοι που υπηρετούν –στην µεγάλη τους 

πλειοψηφία- σε ακριτικές περιοχές της χώρας, δεν έχουν καµία ελπίδα 

µετάθεσης ούτε καν σε θέσεις λιγότερο αποµακρυσµένες από τον τόπο της 

µόνιµης κατοικίας τους, διότι οι τελευταίες κατέχονται και θα εξακολουθούν να 

κατέχονται από τους συναδέλφους της προηγούµενης παραγράφου λόγω της 

αδυναµίας µετακίνησής τους σε περιοχές της επιλογής τους. (βλέπε 

Παραποµπή Νο3). 

Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι κάθε ενέργεια της πολιτείας που αποσκοπεί στην 

ενίσχυση µιας κοινωνικής οµάδας, επικροτείται και βρίσκει θερµούς υποστηρικτές σε 

όλες τις λοιπές οµάδες κάθε σύγχρονης, ευνοµούµενης και πολιτισµένης κοινωνίας, υπό 

µία προϋπόθεση: ότι η ενέργεια αυτή δε θίγει τα κεκτηµένα επίπεδα οικονοµικής, 

κοινωνικής κλπ ευηµερίας οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής οµάδας. Στην περίπτωση 

που η προαναφερθείσα προϋπόθεση δεν τηρείται, όχι µόνο δεν επιτυγχάνεται ένας από 

τους βασικότερους στόχους κάθε σύγχρονου κράτους που είναι η βελτίωση του 

επιπέδου ευηµερίας του συνόλου των πολιτών του, αλλά δηµιουργούνται ρήγµατα στη 

συνοχή της κοινωνίας. ∆ιότι, στην πραγµατικότητα, γίνεται µία αναδιανοµή 



κοινωνικοοικονοµικής ευηµερίας κατά την οποία µία κοινωνική οµάδα (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί) επωφελείται σε βάρος κάποιας 

άλλης (στη συγκεκριµένη περίπτωση το σύνολο των µη πολύτεκνων εκπαιδευτικών).  

Συµπερασµατικά, ο διορισµός κάθε έτος µερικών εκατοντάδων πολυτέκνων ως 

εκπαιδευτικών σε Σχολεία της επιλογής τους δεν είναι αποτέλεσµα κοινωνικής 

πολιτικής του Κράτους άλλα ακούσιας παραχώρησης δικαιωµάτων του συνόλου της 

εκπαιδευτικής κοινότητας που αριθµεί εκατοντάδες χιλιάδες µέλη, σηµαντικό µέρος 

των οποίων είναι αναγκασµένοι να ζουν για πολλά έτη µακριά από τις οικογένειές τους 

µε όσα αυτό συνεπάγεται (σε επίπεδα οικογενειακής συνοχής, οικονοµικό κλπ).  

 

Β) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Από τα προαναφερόµενα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η κατάσταση έχει φτάσει 

στο απροχώρητο. Ωστόσο, πιστεύουµε ότι µπορεί να δοθεί λύση ακόµη και την ύστατη 

αυτή στιγµή. Αρκεί η πολιτεία και τα αρµόδια όργανα να εφαρµόσουν τους νόµους και 

τις διατάξεις που ψήφισαν. Ειδικότερα, η εκάστοτε εγκύκλιος διορισµού των 

πολυτέκνων αναφέρει «Από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 

138/22-7-2004 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής οι 

πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί µε τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 

θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται µέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και 

διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. Για το σκοπό αυτό 

συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο αριθµός 

των διοριζοµένων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς 

διορισµού των υποψηφίων».  

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων προτείνονται: 

1. η εγγραφή, µέσα στις οριζόµενες κάθε έτος προθεσµίες, των υποψηφίων 

πολύτεκνων εκπαιδευτικών σε ειδικό πίνακα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 

ειδικότερα κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο: «Σύµφωνα 

µε την αρ.πρ. 84772/∆2/29-8-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1255/τ. Β΄/7-9-2005) τα κριτήρια της 

σειράς διορισµού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ. 3 του άθρου 6 του Ν.3255/2004, καθορίζονται ιεραρχικά ως εξής: 

1. Αριθµός τέκνων, 2. Ηµεροχρονολογία κτήσης πτυχίου και σε περίπτωση ταυτόχρονης 

κτήσης, βαθµός πτυχίου.». 

2. ο καθορισµός, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 

και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων των αναγκαίων θέσεων εκπαιδευτικών 



κατά κλάδο και ειδικότητα, σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες των Σχολικών 

Μονάδων. Αυτονόητο ότι σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν οργανικά κενά και πολύ 

περισσότερο στις περιοχές εκείνες που αρκετοί συνάδελφοι είναι στη διάθεση των 

τοπικών ΠΥΣ∆Ε (όπως π.χ. στη Θεσσαλονίκη όπου υπάρχουν στη διάθεση της 

υπηρεσίας 35 πολύτεκνοι), δε θα πρέπει να διορίζονται πολύτεκνοι. 

3. ο διορισµός εκείνου και µόνον εκείνου του αριθµού των πολυτέκνων (µε βάση 

τη σειρά τους στον ειδικό πίνακα) που καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες της 

εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα και όχι όλων –αδιακρίτως- των 

πολυτέκνων, όπως γίνεται µέχρι και σήµερα. Αυτό πρέπει να είναι, άλλωστε, 

το νόηµα της εγγραφής των πολύτεκνων στον ειδικό πίνακα, όπως ορίζεται από 

την εκάστοτε εγκύκλιο. Οι υπόλοιποι –µη διορισθέντες πολύτεκνοι- θα 

παραµένουν στον ειδικό πίνακα ο οποίος θα ανανεώνεται κάθε έτος και θα 

διορίζονται όταν προκύψουν θέσεις, σε επόµενες χρονιές. 

Επιπρόσθετα: 

I. θεωρούµε ως προαπαιτούµενο βελτίωσης της παρεχόµενης ∆ηµόσιας 

Εκπαίδευσης την πιστοποίηση της επάρκειας (γνωστικού αντικειµένου και 

παιδαγωγικής) οποιουδήποτε υποψηφίου εκπαιδευτικού, µέσω κάποιου 

συστήµατος αξιολόγησης,    

II. λόγω της αδικίας που προέκυψε (κατά την τελευταία πενταετία) για το σύνολο 

των µη πολυτέκνων οικονοµολόγων από την ως τώρα παρερµηνεία των 

εγκυκλίως προβλεποµένων στο θέµα διορισµού πολυτέκνων στη ∆ηµόσια 

Εκπαίδευση, προτείνουµε να δοθούν -ανά περιοχή µετάθεσης- επιπλέον θέσεις 

(στις επόµενες 2 περιόδους των µεταθέσεων) ισάριθµες µε τον έως σήµερα 

συνολικό αριθµό των διοριζόµενων οικονοµολόγων πολυτέκνων στις περιοχές 

αυτές. 

Κλείνοντας και αναµένοντας άµεσες και ουσιαστικές λύσεις στο προαναφερθέν 

πρόβληµα, θεωρούµε ως κοινώς αποδεκτό ότι ο ρόλος του γονέα είναι εξίσου 

σηµαντικός τόσο για το µοναχοπαίδι όσο και για κάθε παιδί µιας πολύτεκνης 

οικογένειας και θα πρέπει να στηρίζεται εξίσου από την πολιτεία. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Παραποµπές: 

 

Παραποµπή Νο1:  

Παρατηρούνται περιπτώσεις διορισµού πολύτεκνων εκπαιδευτικών που απείχαν από το 

γνωστικό αντικείµενο ακόµη και από την εποχή λήψης των πτυχίων τους και 

καλούνται, σήµερα, να το διδάξουν στις αίθουσες των Σχολικών Μονάδων. 

 

Παραποµπή Νο2:  

Αρχαιότεροι συνάδελφοι κάτοχοι οργανικών θέσεων σε σχολεία µεγάλων αστικών 

κέντρων (π.χ. Θεσσαλονίκη), χάνουν τις θέσεις τους µε την εξής ακολουθία γεγονότων. 

Συγκεκριµένα, έστω ότι: 

 Α) σε µία Σχολική Μονάδα, κατά το Σχολικό Έτος t υπάρχουν 38 ώρες 

οικονοµικών µαθηµάτων που καλύπτονται από 2 συναδέλφους, οι οποίοι κατέχουν 

αντίστοιχες οργανικές θέσεις στο εν λόγω Σχολείο, 

 Β) κατά το Σχολικό Έτος t+1, ένας πολύτεκνος επιλέγει να διορισθεί στο 

συγκεκριµένο Σχολείο και µοιράζεται τις 38 ώρες διδασκαλίας µε τους 2 αρχαιότερους 

συναδέλφους, 

 Γ) κατά το Σχολικό έτος t+2, για διάφορους λόγους (ενδεικτικά αναφέρεται ο 

περιορισµός του αριθµού των τµηµάτων του Σχολείου), µειώνονται οι ώρες των 

οικονοµικών µαθηµάτων από 38 σε 28. Οι  28 ώρες –ως γνωστόν- δε δικαιολογούν  3 

αλλά 2 οργανικές θέσεις. Ως εκ τούτου προκύπτει θέµα υπεραριθµίας και µε δεδοµένο 

το καθεστώς των  τοποθετήσεων, ως υπεράριθµος θα κριθεί ένας εκ των δύο 

αρχαιότερων συναδέλφων, µε συνέπεια να χάσει την επί χρόνια κατεχόµενη οργανική 

θέση του. 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι: «Είναι κοινωνικά αποδεκτό και ηθικά δίκαιο ένας 

συνάδελφος µε 15 και πλέον χρόνια υπηρεσίας (τα περισσότερα εκ των οποίων 

πιθανότατα υπηρετήθηκαν σε παραµεθόριες και ακριτικές περιοχές) να χάνει τη θέση 

του από έναν νεότερο συνάδελφο µε 2 ή 3 το πολύ χρόνια υπηρεσίας το σύνολο των 

οποίων µάλιστα υπηρετήθηκαν στο τόπο της µόνιµης κατοικίας του;» 

 

Παραποµπή Νο3:  

Συνάδελφοι που ύστερα από πολλά χρόνια υπηρεσίας σε Σχολικές Μονάδες εκτός των 

µεγάλων αστικών κέντρων κατάφεραν να συγκεντρώσουν έναν σηµαντικό αριθµό 



µορίων (π.χ. πάνω από 100) βλέπουν, από χρονιά σε χρονιά, να µειώνονται δραµατικά 

οι πιθανότητες µετάθεσής τους σε περιοχές της µόνιµης κατοικίας τους λόγω της 

αθρόας πρόσληψης πολυτέκνων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν 

τουλάχιστον 35 πολύτεκνοι συνάδελφοι στη διάθεση της υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη 

και ως εκ τούτου οι πιθανότητες µετάθεσης ενός οικονοµολόγου στις 5 περιοχές της 

Θεσσαλονίκης έχουν πρακτικά µηδενιστεί, γεγονός που αποδείχθηκε περίτρανα µε την 

ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009. 

Παρατηρείται λοιπόν το εξής οξύµωρο σχήµα:  

Αρχαιότεροι συνάδελφοι (οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν παιδαγωγική 

κατάρτιση, που ήταν προαπαιτούµενο προσόν συµµετοχής τους στο διαγωνισµό των 

εκπαιδευτικών µέχρι το 2005), που διορίστηκαν έχοντας επιτύχει στις εξετάσεις του 

Α.Σ.Ε.Π. (ή/και έχοντας προϋπηρεσία, ως αναπληρωτές, σε διάφορες γωνιές της χώρας 

µας) και έχουν προσφέρει επί πολλά χρόνια τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική 

Περιφέρεια να µην µπορούν να µετακινηθούν στα αστικά κέντρα της επιλογής τους, 

λόγω του συνωστισµού σε αυτά µεγάλου αριθµού νεοδιορισθέντων υπεράριθµων 

πολυτέκνων εκπαιδευτικών που, µάλιστα, αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο.  

Αυτονόητο ότι µε αυτά τα δεδοµένα δεν τίθεται πλέον θέµα µετάθεσης σε 

περιοχές εκτός της Ελληνικής Περιφέρειας, όσων εκπαιδευτικών διοριστούν από εδώ 

και στο εξής, ενώ είναι εξαιρετικά αµφίβολο εάν συνάδελφοί µας µε ως 10 ή 15 χρόνια 

υπηρεσίας θα µπορέσουν ποτέ να µετακινηθούν σε αστικά κέντρα ενδιαφέροντός τους, 

διότι προηγούνται οι νεοδιοριζόµενοι πολύτεκνοι και οι συνάδελφοι µε 15 και πλέον 

χρόνια υπηρεσίας. 

 

 

 


