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ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την κατανομή των θέσεων για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών
στη Γενική Αγωγή»
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ), χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση κατανομής των
θέσεων για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και συγχαίρει θερμά όλους τους
υπηρεσιακούς παράγοντες που έκαναν το καθήκον τους τηρώντας τη νομιμότητα - και το
αυτονόητο - την κατανομή δηλαδή των θέσεων κάθε ειδικότητας στα πλαίσια των
καταγεγραμμένων οργανικών κενών, όπως άλλωστε ορίζουν και οι κείμενες διατάξεις.
Αναμφισβήτητα αποτελεί ορόσημο το γεγονός πως μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια
αδιοριστίας, πρόκειται επιτέλους να πραγματοποιηθούν 11.700 διορισμοί στη γενική αγωγή.
Η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης των 87 θέσεων γεωλόγων για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019
άφησε ωστόσο γλυκόπικρη γεύση. Γλυκιά γιατί η ειδικότητα των γεωλόγων εκπαιδευτικών,
ΠΕ04.05, ήταν ανέκαθεν υποστελεχωμένη, ενδεικτικά αναφέρεται πως το 2015 είχαν
καταγραφεί 730 μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ04.05 για περισσότερες από 18.709 ώρες
μαθημάτων της ειδικότητας τους (Γεν. Δ/νση Προσωπικού Α΄θμιας & Β΄θμιας Εκπ/σης, Δ/νση
Διοίκησης Προσωπικού Β΄θμιαςΕκπ/σης, Τμήμα Γ΄, Αρ. Πρωτ. 124982/Ε2/04-08-2015), λόγω
διαχρονικών, συντεχνιακών αντιλήψεων, μεθοδεύσεων και στρεβλώσεων που επικρατούσαν
κατά τους προηγούμενους διορισμούς. Επομένως, το νούμερο αυτό αποτελεί αν μη τι άλλο,
θετική εξέλιξη.
Αφήνει όμως ταυτόχρονα και πικρή γεύση γιατί διαπιστώσαμε ό,τι το ποσοστό κάλυψης των
οργανικών μας κενών ήταν από τα χαμηλότερα μεταξύ των ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης! Πιο συγκεκριμένα, σε πολλούς άλλους κλάδους το Υπ. Παιδείας επέλεξε να
καλύψει σχεδόν το σύνολο των οργανικών κενών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καλύφθηκε:
 το 100% των 108 κενών της ειδικότητας ΠΕ01,
 το 97,9% των 1.379 κενών της ειδικότητας ΠΕ02,
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το 90,95% των 1.216 κενών της ειδικότητας ΠΕ03,
το 104% των 84 κενών της ειδικότητας ΠΕ04.01,
το 91,3% των 334 κενών της ειδικότητας των ΠΕ04.02 κλπ.
Για την ειδικότητα όμως των γεωλόγων ΠΕ04.05, καλύφθηκε μόλις το 58,4% των 149 κενών
τους. Σε προηγούμενες επιστολές μας, είχαμε ζητήσει να τηρηθεί η αρχή της ισότητας την
οποία καθιερώνει 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, ώστε να
κατανεμηθούν οι θέσεις στο ίδιο ποσοστό κάλυψης επί των συνταγματικά κατοχυρωμένων και
νομοθετημένων οργανικών κενών κάθε ειδικότητας.
Δυστυχώς αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι η κατανομή έγινε με
αδιευκρίνιστο και ενδεχομένως αδιαφανή, μεροληπτικό τρόπο εις βάρος των γεωλόγων.
Η άδικη, όσον αφορά το ποσοστό κάλυψης, κατανομή έρχεται να συμπληρώσει τους μόλις 6
διορισμούς γεωλόγων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, 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.
Υπενθυμίζουμε πως πλέον, με τα νέα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου-Λυκείου, οι μαθητές
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκονται: 33 ώρες Μαθηματικά, 17 ώρες Φυσική, 12
ώρες Χημεία, 13 ώρες Βιολογία, 13 ώρες Αγγλικά, 14 ώρες Πληροφορική και μόλις 03 ώρες
Γεωλογία!
Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε να λάβετε υπόψη τα κάτωθι αιτήματά μας :
 Επίσημη ανακοίνωση - διευκρίνιση από τα αρμόδια τμήματα για τα κριτήρια βάσει
των οποίων προέκυψε η κατανομή των θέσεων με τέτοιο τρόπο που σε κάποιες
ειδικότητες καλύφθηκε πάνω από το 100% των οργανικών κενών τους ενώ σε άλλες
σχεδόν το 50%.
 Προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη λειτουργικών κενών και των οργανικών
κενών που απέμειναν, εγκαίρως και στο ίδιο ποσοστό για όλες τις ειδικότητες, χωρίς
διακρίσεις που παραπέμπουν σε βασικές και μη βασικές ειδικότητες, σημαντικά και
ασήμαντα κενά. Τέτοιες λογικές οδηγούν σε σημαντικά και ασήμαντα μαθήματα, σε
σημαντικά και ασήμαντα σχολεία, σε σημαντικές και ασήμαντες περιοχές και τελικά σε
σημαντικούς και ασήμαντους μαθητές.
Τέλος, δηλώνουμε για άλλη μια φορά της 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.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
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