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ΠΡΟΣ:   

Υπουργό  Παιδείας  

κ. Νίκη Κεραμέως 

 

Θέμα: Μόνιμοι διορισμοί Γεωλόγων Εκπαιδευτικών και κάλυψη οργανικών 
κενών.   

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, 

Εν όψει των εξελίξεων όσο αφορά τους επικείμενους, νέους διορισμούς στην 

εκπαίδευση θα θέλαμε να σας θέσουμε τους προβληματισμούς μας.  

Μετά από πολλά χρόνια μηδαμινών διορισμών, οι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών 

που πραγματοποιηθήκαν τα δύο τελευταία χρόνια ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα. 

Ωστόσο σε αρκετές ειδικότητες, όπως αυτή των γεωλόγων ΠΕ04.05, δεν καλύφθηκε 

το σύνολο των οργανικών τους κενών. Λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα τα νέα κενά 

που προέκυψαν από τις συνταξιοδοτήσεις, κρίνεται επιτακτική πλέον η άμεση και 

ολοκληρωτική κάλυψη του συνόλου τους. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις 149 οργανικές θέσεις ΠΕ04.05 του 2021, στη γενική 

αγωγή καλύφθηκαν με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών μόνο οι 87,  δηλαδή 

μόλις το 58,4% των κενών, κάτι που κατατάσσει τον κλάδο μας σε εκείνους με τη 

μικρότερη κάλυψη. Η αίσθηση μας είναι ότι η κατανομή έγινε με αδιευκρίνιστο και 

ενδεχομένως αδιαφανή, μεροληπτικό τρόπο εις βάρος των γεωλόγων. Η αδικία 

αυτή ήρθε να συμπληρώσει τους μόλις 6 διορισμούς γεωλόγων εκπαιδευτικών στην 

ειδική αγωγή με την 197948/Ε1/14-12-2019 Υ.Α., αριθμό προσβλητικό και 

απαξιωτικό απέναντι στα Τμήματα Γεωλογίας, στους αποφοίτους και το ερευνητικό 
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τους προσωπικό, αλλά και την κατάργηση του μαθήματος επιλογής της Α΄ Λυκείου, 

Γεωλογία και Διαχείριση φυσικών πόρων και την περικοπή στις ώρες του 

μαθήματος «Γεωλογία-Γεωγραφία» της Α΄ Γυμνασίου.  

Η διδασκαλία των γεωεπιστημών στη β/θμια εκπαίδευση πρέπει να σταματήσει 

να παραμένει υποβαθμισμένη, η γεωλογία δεν είναι ο «φτωχός συγγενής» των 

υπολοίπων θετικών επιστημών. Η επιστήμη που αφορά τη σεισμική δράση και την 

αντιμετώπιση των σεισμικών κινδύνων, την ηφαιστειότητα, τη γεωθερμική 

ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο και τους υδατικούς πόρους, παραμένει εκτοπισμένη 

από το ωρολόγιο πρόγραμμα των λυκείων της χώρας, ενώ στα γυμνάσια κατέληξε 

να διδάσκεται συνολικά μόλις τρεις ώρες (στην Α´ και Β´ Γυμνασίου) αφού με την 

93381/Δ2/7-6-2016 Υ.Α. μειώθηκε κατά μια ώρα.  

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διδασκαλία των μαθημάτων μας από άλλες 

ειδικότητες με Β΄ και Γ΄ ανάθεση σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα της μη κάλυψης 

των κενών μας με μόνιμους διορισμούς, στο σύνολό τους, όπως έγινε με τις 

περισσότερες ειδικότητες της β/θμιας, κρατούν τους μαθητές μας και αυριανούς 

πολίτες, στο σκοτάδι όσον αφορά την πρόληψη και προστασία από τις φυσικές 

καταστροφές, τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορία, 

γνώσεις που υποστηρίζουν το στόχο για την ευημερία του ανθρώπου αλλά και την 

διατήρηση των μνημείων της φύσης. 

Επαναλαμβάνουμε τέλος την πάγια θέση μας, αυτήν της ισότητας, όπως 

διατυπώνεται στο το άρθρο 4§1 του Συντάγματος που αποτελεί νομικό κανόνα, ο 

οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες και ο οποίος δεσμεύει άπαντα τα συντεταγμένα όργανα της 

Πολιτείας. Ειδικότερα, ζητούμε μόνιμους διορισμούς σε γενική και ειδική, στα 

συνταγματικά κατοχυρωμένα και νομοθετημένα οργανικά κενά, και σε κάθε 

περίπτωση στο ίδιο ποσοστό κάλυψης επί των οργανικών κενών κάθε 

ειδικότητας, όπως ορίζει η αρχή της ισότητας. Τα οργανικά κενά αντιστοιχούν στις 

ώρες Α΄ ανάθεσης των μαθημάτων κάθε ειδικότητας  και οφείλεται οι διορισμοί 

εκπαιδευτικών να διασφαλίζουν αυτή τη συνθήκη ώστε να εξασφαλισθεί η 



ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να αποκατασταθούν αυθαιρεσίες που 

συντελέστηκαν κατά την κατανομή διορισμών στο παρελθόντος. 

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, 

μόνιμους διορισμούς σε οργανικά κενά, στο ίδιο ποσοστό για όλους. 

Ολοκληρώνοντας, δηλώνουμε για άλλη μια φορά τη διαθεσιμότητά μας για 

περισσότερες πληροφορίες και αναμένουμε συνάντηση μαζί σας ή με τους 

αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για να συζητηθούν τα θέματα των 

τελευταίων μας επιστολών - αιτημάτων. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση επί του θέματος.  

 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.    Η Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.  

 

 

  

 Ευάγγελος Σπυρίδωνος  Μαρία Τζίμα 

 


