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Προς: 

Υπουργό Παιδείας 

κ. Νίκη Κεραμέως  

 

Κοινοποίηση: 
Υφυπουργό Παιδείας 
κ. Ζέτα Μακρή  
 
Γενικό Γραμματέα Α΄, Β΄ βαθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής 
κ. Αλέξανδρο Κόπτση.  

 
ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 

04.05».  

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την 

κατάφωρη αδικία στον κλάδο των Γεωλόγων ΠΕ04.05 σχετικά με τις μειωμένες προλήψεις 

αναπληρωτών γεωλόγων (31) που ανακοινώθηκαν στις 26/08/2021 για την κάλυψη λειτουργικών 

κενών του τρέχοντος σχολικού έτους.  

Δυστυχώς, παρατηρούμε πως πρόκειται για συνέχιση της εις βάρος μας τακτικής καθώς 

μετά τις περικοπές των ωρών μας στα μαθήματα Γυμνασίου - Λυκείου, ακολούθησε ένα από τα 

χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης οργανικών κενών με διορισμούς, μόλις 58% (προκήρυξη 2ΓΕ/2019, 

87 διορισμοί γεωλόγων σε 149 οργανικά κενά) και την μετέπειτα καταγραφή 39 λειτουργικών 

κενών, όταν τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τους διορισμούς, ήταν 62. 

Επίσης, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολυπληθείς περιφέρειες, όσον 

αφορά σχολεία και μαθητές, διευθύνσεις, όπως η Β΄, Γ΄ Αθήνας  και η Α-Β Ανατολικής Αττικής, στις 

οποίες καταγράφηκαν οργανικά κενά που δεν καλύφθηκαν με διορισμούς, δεν προχώρησαν σε 

καμία πρόσληψη γεωλόγου αναπληρωτή.  
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Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στις προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ-

παράλληλη στήριξη) με μόλις 16 προσλήψεις γεωλόγων. Υπενθυμίζουμε πως για τα τμήματα 

ένταξης, τα οποία λειτουργούν κατά κύριο λόγο σε Γυμνάσια, η αναλογία των ωρών των 

μαθημάτων φυσικών επιστημών είναι: 5 ώρες Φυσική, 2 ώρες Χημεία, 3 ώρες Βιολογία και 3 ώρες 

Γεωλογία-Γεωγραφία. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται ακόμα ένα παράδοξο, να μην 

υπάρχει ούτε μια πρόσληψη γεωλόγου αναπληρωτή σε ολόκληρη την περιφέρεια της Αν. 

Μακεδονίας - Θράκης. 

Σε καμία περίπτωση δε ζητάμε εύνοια έναντι οποιουδήποτε άλλου κλάδου, αλλά  ισότητα 

και ισονομία με δικαιοσύνη και διαφάνεια μεταξύ των ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Ζητάμε παροχή ίσων ευκαιριών και αξιοκρατία, διερεύνηση της δυσαναλογίας οργανικών  - 

λειτουργικών κενών όσον αφορά την ειδικότητά μας και περισσότερες προσλήψεις γεωλόγων 

αναπληρωτών στις επόμενες φάσεις προς αποκατάσταση της εις βάρος μας αδικίας.  

Ευελπιστούμε άμεσα, μέσα από τις επόμενες φάσεις προσλήψεων να επανορθωθεί η 

καταγγελλόμενη στρέβλωση ώστε να σταματήσει το μάθημα της Γεωλογίας -Γεωγραφίας να έχει 

από τα μικρότερα ποσοστά διδασκαλίας με Α΄ ανάθεση. Άλλωστε δεν πρόκειται για ζήτημα που 

θίγει μόνο τους υποψήφιους αναπληρωτές ΠΕ04.05 μιας και η υποβάθμιση του μαθήματος ως 

αποτέλεσμα της διδασκαλίας του από ειδικότητες που δεν έχουν την απαραίτητη επιστημονική 

κατάρτιση, αποβαίνει εις βάρος των μαθητών. Κάθε μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται από 

ειδικευμένους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας 

παιδείας. 

Οτιδήποτε αντιβαίνει στα παραπάνω, οδηγεί σε σημαντικά και ασήμαντα μαθήματα, σε 

σημαντικά και ασήμαντα σχολεία, σε σημαντικές και ασήμαντες περιοχές και τελικά σε 

σημαντικούς και ασήμαντους μαθητές. 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Η Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. 

Μαρία Τζίμα 


