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Αξιότιμη κυρία Υπουργέ 

 Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων (Π.Ε.Τ.Ε.Τ.) ως  επιστημονική, επαγγελματική 

ένωση και επίσημο συλλογικό όργανο των Ελλήνων Τεχνολόγων Τροφίμων Ανώτατης Εκπαίδευσης και ως 

μέλος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων έχει ως πρωταρχικό σκοπό την 

προάσπιση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Τροφίμων όλης της χώρας, 

αλλά και την διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των πτυχίων τους. Η ειδικότητα ΠΕ 88.04 διατροφής 

είναι ένας ενοποιημένος κλάδος που αποτελείται από 4 επιμέρους ειδικότητες (τεχνολογίας τροφίμων, 

διατροφής, οινολογίας και τεχνολογίας ποτών). Στην Ειδική Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

έχουν μεταπτυχιακές σπουδές, ετήσια σεμινάρια εξειδίκευσης από κρατικά Πανεπιστήμια και μεγάλη 

προϋπηρεσία. Έτσι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απασχόληση τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Εξάλλου εδώ και πολλά χρόνια ασκούν τα καθήκοντά τους με μεγάλη επιτυχία, 

τόσο στη Γενική εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Εκπαίδευση. 

 Στην Ειδική Εκπαίδευση ειδικότερα, οι διορισμοί  ως αναπληρωτών, υπερκαλύπτουν τον αριθμό των 

πινάκων από την Α΄ κιόλας φάση διορισμών. 

Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η ειδικότητα έχει μεγάλη ζήτηση και 

απορρόφηση, πράγμα που κερδίζεται με την καθημερινή προσπάθεια, προσήλωση, κατάρτιση, αγάπη 

προς το αντικείμενο και συνεργασία με την διεύθυνση του σχολείου και τους γονείς των παιδιών αυτών.  

Θεωρούμε θετική την απόφαση σας για τον διορισμό εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης .Γνωρίζουμε την οικονομική πραγματικότητα της χώρας μας και την ανάγκη για 

στοχευόμενες κινήσεις για πρόσληψη προσωπικού. Κατανοούμε επίσης ότι οι ανάγκες για διορισμούς 

εκπαιδευτικών ειδικά στην ειδική αγωγή είναι πολύ περισσότερες από 4500, καθώς ο αριθμός αυτός 
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οφείλει να συμπεριλάβει και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, δασκάλους, 

νηπιαγωγούς. Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε:   

Να λάβετε υπόψη σας τους αριθμούς διορισμών αναπληρωτών την τελευταία τουλάχιστον τετραετία, και 

τις αναθέσεις μαθημάτων όπως έχουν προταθεί από το ΙΕΠ και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο, έτσι ώστε 

να καθοριστούν με ορθό τρόπο τα οργανικά κενά για τους επερχόμενους διορισμούς. Σας καλούμε να 

μην μπείτε σε διαδικασία συμβιβασμών και να μην υποκύψετε σε λογικές πιέσεων από οπουδήποτε αυτές 

ασκηθούν.  

Κλείνοντας την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 

88.04 (Διατροφής) καθώς και η ΠΕΤΕΤ που τους εκπροσωπεί, βρίσκονται στην ίδια πλευρά στην κοινή 

προσπάθεια για ανάδειξη του υψηλού εκπαιδευτικού έργου που υλοποιούν τα ΕΕΕΚ και του 

αναντικατάστατου ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ανάπτυξη και την ευημερία της 

Ελληνικής Κοινωνίας. Τον ανωτέρω στόχο θα ενισχύσει η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων 

εκπαιδευτικών διατροφής ειδικά στην Βόρειο Ελλάδα που απουσιάζουν παντελώς από τα 

προγράμματα των σχολείων οι ειδικότητες μαγειρική, ζαχαροπλαστικής και τροφίμων εν γένει και η 

αυστηρή τήρηση της αναλογικότητας στις αναθέσεις από τους διευθυντές των σχολείων. 

Με εκτίμηση 

                                        

 


