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ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΠΕΘ
ΚΟΙΝ. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΔΕ

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ04-02/2018
Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά
Η ΔΕ της ΕΕΧ, ως θεσμοθετημένος Σύμβουλος του Κράτους εντεταλμένος για την διαφύλαξη
της ποιότητας της Χημικής Εκπαίδευσης έχει καθήκον και υποχρέωση τόσο έναντι των
μελών της, κυρίως όμως έναντι της κοινωνίας και των μαθητών να μεριμνά, ώστε η
διδασκαλία των μαθήματος της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να υλοποιείται
κατά τον βέλτιστο τρόπο, ο οποίος δεν μπορεί πάρα να επιτευχθεί παρά μόνο με τη
διδασκαλία της από Χημικούς.
Απευθυνόμαστε σε σας για μια ακόμη φορά, μετά από πολυάριθμες επιστολές
διαμαρτυρίας τις οποίες μας έχουν απευθύνει συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, σχετικά με τον
καθορισμό των θέσεων αναπληρωτών ΠΕΟ4 Γενικής και Ειδικής Αγωγής.
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει διορισμοί καθηγητών και οι ανάγκες
της διδασκαλίας «καλύπτονται» με αναπληρωτές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΧ:
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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1. Είναι προφανές ότι σε καμία εκπαιδευτική περίοδο τα οργανικά κενά χημικών που
έχουν δημιουργηθεί από τις αποχωρήσεις δεν καλύπτονται από τις τοποθετήσεις

αναπληρωτών, θέτοντας εν αμφιβόλω την ποιότητα της παρεχόμενης χημικής
εκπαίδευσης.
2. Η ΕΕΧ γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο και έχει γίνει και φέτος αποδέκτης διαμαρτυριών από
συναδέλφους χημικούς για διακριτική μεταχείριση:
Α. στον προσδιορισμό των κενών έναντι άλλων ειδικοτήτων, ακόμη και σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες οι ώρες της Χημείας υπερτερούν,
Β. στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά, για τις οποίες μας καταγγέλλεται ότι
δίνονται ώρες Χημείας σε β ανάθεση, ενώ υπάρχει διαθέσιμος αναπληρωτής χημικός,
ακόμη και στο Λύκειο.
Δυστυχώς η πολυνομία και ο μεγάλος αριθμός εγκυκλίων που διέπουν τους διορισμούς και
τις τοποθετήσεις αναπληρωτών δίνουν την δυνατότητα διαφορετικών και ευέλικτων
ερμηνειών που δεν σέβονται την αρχή της ίσης αντιμετώπισης των επιστημόνων, ούτε και
τις ανάγκες των μαθητών για ποιοτική εκπαίδευση.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Στις 27-08-2018 εστάλη από την ΕΕΧ έγγραφο στην ΔΔ Λέσβου με ΑΠ:6050/27-08-18 με
θέμα τον ορισμό των κενών και τις προσλήψεις αναπληρωτών, καθότι παρατηρείται το
φαινόμενο στην ΔΔ Λέσβου το μάθημα της Χημείας να αντιμετωπίζεται ως μάθημα
κάλυψης ωραρίου των μόνιμων καθηγητών από άλλους κλάδους με Β Ανάθεση.
Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Β. Αιγαίου τα κενά για την Γενική Αγωγή είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
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5
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ΠΕ04-04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4
4

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Από τον ΠΙΝΑΚΑ 1 είναι προφανής η διακριτική μεταχείριση σε ότι αφορά στο μάθημα της
Χημείας, για τα κενά του οποίου δεν προσλαμβάνεται κανένας αναπληρωτής, ο οποίος
προσλαμβάνεται μόνο με κριτήριο τα κενά της ειδικότητας. Είναι λοιπόν προφανές ότι η
κάλυψη των κενών γίνεται με Β Αναθέσεις από τους μόνιμους με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται συνεχώς λειτουργικά κενά για τους κλάδους ΠΕΟ4-01 ΚΑΙ 04.
Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάζονται στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, στην οποία ο τρόπος
προσδιορισμού των κενών και η πλήρωση τους από τις αντίστοιχες ειδικότητες είναι πιο
δυσδιάκριτος.
Τα κενά που ζητούνται από τα γυμνάσια στα οποία λειτουργούν τα τμήματα ένταξης της
ειδικής αγωγής διακρίνονται σε ώρες φιλολογικών και θετικών μαθημάτων. Από την
εκάστοτε ΔΔΕ μοιράζονται οι ώρες σε ΠΕ03.50 και ΠΕ04.50 και στη συνέχεια καθορίζεται αν
η ειδικότητα η οποία θα ζητηθεί από το υπουργείο θα είναι ΠΕ04.01.50 , ΠΕ04.02.50,
ΠΕ04.04.50 ή ΠΕ04.05.50. Η εγκύκλιος πρόσκλησης διορισμού αναπληρωτών ειδικής
αγωγής δεν κάνει καμία απολύτως διάκριση στην ειδικότητα με την οποία θα καλυφθούν τα
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κενά των θετικών μαθημάτων των τμημάτων ένταξης ειδικής αγωγής. Κατ’ επέκταση όλες οι
ειδικότητες είναι ισότιμες στην κάλυψη των κενών αυτών και οποιαδήποτε προτίμηση προς
κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα είναι αυθαίρετη.
Παρόλα αυτά στην ΔΔ Λέσβου προσελήφθησαν στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΕ04-01 ΦΥΣΙΚΟΙ
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ΠΕ04-02 ΧΗΜΙΚΟΙ
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ΠΕ04-04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1

Στις 05-09-2018 υπεβλήθη με ΑΠ:145537/06-09-2018 από το ΠΤ Β. Αιγαίου ένσταση κατά
των διορισμών αναπληρωτών σε ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ την οποία η ΕΕΧ
προσυπογράφει.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Στις 17-07-2018 αναρτήθηκαν τα λειτουργικά κενά ΔΔ Κορινθίας με βάση τα οποία το
μάθημα της Χημείας φαίνεται να μην υπάρχει, καθότι δεν εμφανίζεται κανένα λειτουργικό
κενό, προφανώς γιατί και πάλι τα λειτουργικά κενά καλύπτονται από Β Αναθέσεις ή σε
περίπτωση ίσου αριθμού ωρών ανατίθενται σε άλλους κλάδους, στοιχειοθετώντας
διακριτική μεταχείριση και υπονομεύοντας την ποιότητα της διδασκαλίας του μαθήματος
της Χημείας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Επίσης ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει σε καταγγελίες που έχουν έρθει σε γνώση της
ΕΕΧ για αυθαιρεσίες ορισμένων ΠΥΣΔΕ ( ΠΥΣΔΕ Αργολίδας , Μεσσηνίας) τα οποία ορίζουν
τα οργανικά και τα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ04 κατά παράβαση οποιασδήποτε
ισοτιμίας σε δύο στήλες, εκ των οποίων η μία αφορά στο σύνολο του κλάδου "κλάδος
ΠΕ04" στην οποία περιλαμβάνονται ΦΥΣΙΚΟΙ και ΧΗΜΙΚΟΙ και η άλλη αποκλειστικά την
ειδικότητα ΠΕ04.04., στην οποία περιλαμβάνονται ΒΙΟΛΟΓΟΙ.
Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις αιτιάσεις της ΕΕΧ και:
 να μας ενημερώσετε για τα λειτουργικά κενά ΠΕ04 στην επικράτεια, ώστε να
διαφυλάξουμε τα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως
επιβάλλει ο ιδρυτικός μας νόμος,
 να ενημερώσετε και εμάς και τα ΠΥΣΔΕ για το ισχύον σήμερα νομικό πλαίσιο που
διέπει τις τοποθετήσεις αναπληρωτών, ώστε να αρθεί κάθε αυθαιρεσία.
 να προβείτε σε διόρθωση των αδικιών που ήδη έχουν παρατηρηθεί σε βάρος του
μαθήματος της ΧΗΜΕΙΑΣ και του ΠΕ04-02.
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Στη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και τους πολίτες η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των
πολιτών σε ότι αφορά στις ευκαιρίες και στις δυνατότητες εργασίας δεν μπορεί παρά να
αποτελεί την μοναδική επιλογή.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Με εκτίμηση

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΛΕΝΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΜΠΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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