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Κύριε Υπουργέ  

 

Πρώτα απ’ όλα, ο Σύλλογος Ελλήνων γεωλόγων σας συγχαίρει για την ανάληψη της τόσο 
σημαντικής θέσης του Υπουργού Παιδείας και σας εύχεται επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. 

Αφορμή για αυτήν την επικοινωνία μας είναι η διαδικασία διορισμού αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2014-15, που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Οι συνάδελφοί μας πτυχιούχοι γεωλόγοι εντάσσονται στον ομαδοποιημένο κλάδο ΠΕ04, μαζί με 
τους Φυσικούς, Χημικούς και Βιολόγους. Όπως θα διαπιστώσετε και από τις συνημμένες 
επιστολές προηγουμένων ετών προς τους προκατόχους σας, η κατανομή των διορισμών μεταξύ 
των επί μέρους ειδικοτήτων του ομαδοποιημένου κλάδου ΠΕ04 συνιστά μια συνεχιζόμενη αδικία 
εις βάρος των πτυχιούχων γεωλόγων.  

Πάγιο αίτημα του ΣΕΓ είναι η κατανομή των διορισμών των ειδικοτήτων μονίμων και 
αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ04 να αντιστοιχεί στις ώρες των μαθημάτων Α’ ανάθεσης των 
ειδικοτήτων. Σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση, διεκδικούμε όμως δίκαιη 
αντιμετώπιση.  

Ειδικότερα την προηγούμενη σχολική χρονιά (2013-14), και ενώ είχε επανενταχθεί στην ύλη του 
Λυκείου, μετά από 18 χρόνια, το μάθημα της γεωλογίας, έστω και ως επιλογή, οι γεωλόγοι 
αντιμετώπισαν τη μεγαλύτερη απαξίωση. Οι διορισμοί αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ04 ήταν :  

185 Φυσικοί, 69 Χημικοί, 94 Βιολόγοι και μόλις 07 Γεωλόγοι, ενώ στους μόνιμους διορισμούς δεν 
υπήρχε ούτε ένας γεωλόγος. 

Ακόμη πιο παράλογο είναι το γεγονός ότι το νεοεισαχθέν μάθημα «Γεωλογία και Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων» δεν αποτελεί μάθημα Α΄ ανάθεσης για τους εκπαιδευτικούς Γεωλόγους!! 

Ο ΣΕΓ θεωρούσε αυτονόητο ότι η επαναφορά του μαθήματος της Γεωλογίας στο Λύκειο, που 
οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην παροχή γεωεπιστημονικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων προς τους μαθητές, θα συνοδευόταν και από την ικανοποίηση των 
χρόνιων αιτημάτων των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών για δίκαια και ισότιμη αντιμετώπιση με 
άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών που συμπεριλαμβάνονται στον κλάδο ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, 
Βιολόγοι, και Γεωλόγοι). Συγκεκριμένα, πιστεύαμε ότι οι τοποθετήσεις, οι αναθέσεις μαθημάτων 
αλλά και οι διορισμοί αναπληρωτών θα γίνονταν αναλογικά με τις ώρες διδασκαλίας που 
αντιστοιχούν στα μαθήματα Α΄ ανάθεσης της κάθε ειδικότητας και ότι πλέον οι συνάδελφοί μας 
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θα κατοχύρωναν το δικαίωμα για τοποθέτηση και στα λύκεια (τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της 
απουσίας του μαθήματος γεωλογίας οι συνάδελφοι μπορούσαν να πάρουν οργανικές θέσεις μόνο 
στα γυμνάσια). 

Σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα, οι αναλογίες των ωρών διδασκαλίας Α΄ ανάθεσης και των 
μονίμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Ειδικότητα 
Ώρες Α΄ ανάθεσης Μόνιμοι Συνταξιοδοτήσεις 

2014 Πλήθος Ποσοστό Πλήθος Ποσοστό 

Φυσικοί ΠΕ04.01 70140 43,14% 4667 52,70% 246 

Χημικοί ΠΕ04.02 33992 20,91% 2086 23,55% 102 

Βιολόγοι ΠΕ04.04 38175 23,48% 1266 14,30% 61 

Γεωλόγοι ΠΕ04.05 20293 12,48% 837 9,45% 67 

 
Επίσης, τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές (2012-2013 και το 2013-2014) απουσίαζαν οι 
Γεωλόγοι από την ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια. Τέλος, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι 
οργανικές θέσεις γεωλόγων που συνταξιοδοτούνται θα καλυφθούν πάλι από γεωλόγους.  
 
Κύριε Υπουργέ,  

Αν ζητήσετε από τις υπηρεσίες του υπουργείου σας το συνολικό αριθμό των λειτουργικών κενών 
της ειδικότητας των Γεωλόγων (ΠΕ04.05), στην Ελλάδα θα διαπιστώσετε άμεσα την αδικία που 
έχει συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια εις βάρος των υποψήφιων αναπληρωτών Γεωλόγων. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε να προχωρήσει το υπουργείο σας στις απαραίτητες 
ενέργειες για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ίσης αντιμετώπισης όλων των 
ειδικοτήτων για την κάλυψη των κενών. 

 Ακόμη, ζητάμε το μάθημα επιλογής της Α΄ Λυκείου «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών 
Πόρων» να αποτελεί μάθημα Α΄ ανάθεσης για τους γεωλόγους εκπαιδευτικούς. 

 Επίσης, ζητάμε στην πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε 
Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015 να συμπεριληφθούν ισότιμα όλες οι 
ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και αν κριθεί απαραίτητο και για 
συνάντηση μαζί σας ή με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για να ξεπεραστεί η αδικία 
σε βάρος των συναδέλφων μας που προέκυψε, θέλουμε να πιστεύουμε, κάτω από την πίεση των 
ομολογουμένως πολύ δυσχερών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλα τα 
υπουργεία. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 

Ξενοφών Σταυρόπουλος       Ευάγγελος Σπυρίδωνος 
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