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ΘΕΜΑ : «Θζςεισ τθσ Πανελλινιασ  Ζνωςθσ Βιοεπιςτθμόνων για τουσ Διοριςμοφσ ςτθ Γενικι Αγωγι» 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ - ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΤΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Θ πραγματοποίθςθ 10.500 μόνιμων διοριςμϊν ςτθν Γενικι Αγωγι τθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μετά από περιςςότερα από 11 χρόνια παντελοφσ απουςίασ διοριςμϊν, 

είναι μια ςθμαντικι ςτιγμι που κα επθρεάςει τθν ποιότθτα του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

τα επόμενα χρόνια. 

Θ ειδικότθτα ΠΕ04.04 (Βιολόγοι) είναι ζνασ κλάδοσ μονίμωσ υποςτελεχωμζνοσ από τθν εποχι τθσ 

ίδρυςισ του. Οι αιτίεσ αυτισ τθσ πραγματικότθτασ πρζπει να αναηθτθκοφν ςτθν περίοδο κατά τθν 

οποία οι διοριςμοί γίνονταν μζςω επετθρίδασ, όμωσ θ ίδια κατάςταςθ ςυνεχίηεται με τισ (απαράδεκτα 

χαμθλζσ) ποςοςτϊςεισ ςτουσ διαγωνιςμοφσ ΑΣΕΠ τθσ περιόδου 2005-2009 και τισ ςυνταξιοδοτιςεισ 

τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. 

Τθν τελευταία δεκαετία οι ςυνταξιοδοτιςεισ ςτθν ειδικότθτα ΠΕ04.04, ςφμφωνα με υπολογιςμοφσ, 

ξεπερνοφν τισ 400 και ςε αυτζσ πρζπει να προςτεκοφν και οι περίπου 350 ςυνταξιοδοτιςεισ τθσ 

ειδικότθτασ ΠΕ04.03 (Φυςιογνϊςτεσ), οι οποίοι ςτο επίπεδο τθσ ανάκεςθσ μακθμάτων ταυτίηονταν με 

τουσ Βιολόγουσ. Σιμερα οι μόνιμοι Βιολόγοι, που είναι τοποκετθμζνοι ςτα 1.877 Γυμνάςια (198 εκ των 

οποίων με Λυκειακζσ Τάξεισ) και ςτα 1.060 Γενικά Λφκεια (ελάχιςτοι είναι τοποκετθμζνοι ςτα 508 

ΕΠΑΛ) τθσ χϊρασ, είναι περίπου 980 (377 ςε Γυμνάςια, 36 ςε Γυμνάςια με ΛΤ, 560 ςε ΓΕΛ, 7 ςε ΕΠΑΛ).  
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Στθ Γενικι Αγωγι τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ κενϊν και 

πλεοναςμάτων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ, τθ ςχολικι χρονιά 2018-2019 

υπιρχαν περίπου 800 οργανικά κενά Βιολογίασ πανελλαδικά. ε αυτά τα οργανικά κενά 

προςλιφκθκαν περίπου 500 αναπλθρωτζσ Βιολόγοι τθ ςχολικι χρονιά 2019-2020, κακϊσ τα 

υπόλοιπα οργανικά κενά Βιολογίασ καλφπτονται οργανικά ι λειτουργικά από άλλεσ ειδικότθτεσ. Θ 

αναλογία αυτι (2 μόνιμοι : 1 αναπλθρωτισ) είναι ενδεικτικι τθσ υποςτελζχωςθσ τθσ ειδικότθτασ 

ΠΕ04.04. 

Τα αποτελζςματα τθσ παραπάνω υποςτελζχωςθσ είναι τα εξισ: 

● Περίπου το 40% των ωρϊν του μακιματοσ τθσ Βιολογίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ δεν 

διδάςκεται από Βιολόγουσ, ποςοςτό πρωτοφανζσ για ευνομοφμενο κράτοσ και με ότι αυτό 

ςυνεπάγεται για τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ.  

● Πανελλαδικϊσ, ςχεδόν τα μιςά Λφκεια και περιςςότερα από τα μιςά Γυμνάςια δεν ζχουν  

μόνιμουσ Βιολόγουσ. Σε οριςμζνεσ επαρχιακζσ πόλεισ δεν υπάρχει οφτε ζνασ μόνιμοσ Βιολόγοσ 

(πχ. Σπάρτθ, Καρπενιςι, Άμφιςςα), ενϊ ακόμα και ςε κάποιουσ ολόκλθρουσ νομοφσ οι μόνιμοι 

Βιολόγοι είναι ελάχιςτοι.  

● Υπάρχουν δυςκολίεσ ςτθν ςτελζχωςθ των βακμολογικϊν κζντρων από βακμολογθτζσ για το 

μάκθμα τθσ Βιολογίασ. 

● Οι υπεράρικμοι του κλάδου ΠΕ04, βάςει τθσ διευκρινιςτικισ εγκυκλίου «111364/Ε2/3-7-2018», 

τοποκετοφνται ενιαία ςε οποιοδιποτε οργανικό κενό ΠΕ04, ςυχνότερα όμωσ ςε κενό Βιολογίασ 

λόγω φπαρξθσ πολλϊν κενϊν. Αυτό με τθ ςειρά του οδθγεί ςε ςυςςϊρευςθ πολλϊν 

εκπαιδευτικϊν τθσ ίδιασ ειδικότθτασ ςτο ίδιο ςχολείο, με αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ των μακθτϊν, ιδίωσ ςε ότι αφορά το βιολογικό εγγραμματιςμό τουσ. Το ίδιο 

(δθλαδι θ κάλυψθ οργανικϊν κενϊν Βιολογίασ από άλλεσ ειδικότθτεσ) γίνεται ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ βελτίωςθσ κζςθσ ι οριςτικισ τοποκζτθςθσ που νομικά προβλζπεται να γίνονται 

αυςτθρά κατά ειδικότθτα και όχι ενιαία ςτον κλάδο ΠΕ04.*   

*Για να ςταματήςουν αυτά τα φαινόμενα πρζπει να ανακληθεί η εγκφκλιοσ 111364/Ε2/3-7-2018 και ταυτόχρονα να 

εκδοθεί ςαφήσ οδηγία από το Υπουργείο που να  υποχρεώνει να γίνονται όλεσ οι τοποθετήςεισ με βάςη την 

Α΄ανάθεςη ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ, όπωσ είναι αυτονόητο για όλεσ τισ ειδικότητεσ εκπαιδευτικών άρα και για τισ 

ξεχωριςτζσ ειδικότητεσ του κλάδου ΠΕ04.    

● Υπολογίηουμε ότι, πανελλαδικά, περίπου 350 οργανικζσ κζςεισ Βιολόγων είναι ςιμερα 

καλυμμζνεσ από άλλεσ ειδικότθτεσ.  

 

ΠΡΟΣΑΕΙ – ΘΕΕΙ 

 

Το Υπουργείο Παιδείασ εμμζςωσ αναγνωρίηει τθν μεγάλθ υποςτελζχωςθ τθσ ειδικότθτασ ΠΕ04.04. Στθν 

πρόςφατθ (Αρ. Πρωτ. 59779/E2/20-05-2020) Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για μετατάξεισ 

εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ, Δ/κμιασ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ και 

μελϊν Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ ςχολικοφ ζτουσ 
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2020-2021 τα διακζςιμα οργανικά κενά Βιολογίασ τα οποία υπολογίηονται με βάςθ τισ ϊρεσ 

ΑϋΑνάκεςθσ είναι 685, τα περιςςότερα από κάκε άλλθ ειδικότθτα τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Η Πανελλινια Ζνωςθ Βιοεπιςτθμόνων κεωρεί το δικαίωμα ςτθν εργαςία ιερό και αυτονόθτο το 

γεγονόσ ότι θ ςτελζχωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ και ολόκλθρου του δθμόςιου τομζα, πρζπει να 

γίνεται βάςθ των πραγματικϊν αναγκϊν και όχι ςτθ βάςθ ςυντεχνιακϊν αντιλιψεων. το πλαίςιο 

αυτό δεν ηθτά τθν εφνοια ζναντι οποιουδιποτε άλλου κλάδου, αλλά τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ, με 

δίκαιεσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ. Δυςτυχϊσ, οι πρόςφατοι διοριςμοί ςτθν Ειδικι Αγωγι (εκεί οι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί ιταν ελάχιςτοι) μασ δθμιοφργθςαν προβλθματιςμό και ανθςυχία αφοφ:  

Παρά το γεγονόσ ότι θ αναλογία των ωρϊν Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτα Τμιματα Ζνταξθσ, με βάςθ το 

ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι: 38% Φυςικι, 16% Χθμεία, 23% Βιολογία, και 23% Γεωλογία-Γεωγραφία 

και ενϊ θ ψθφιςμζνθ από το Υπουργείο τροπολογία για τον κακοριςμό των οργανικϊν κζςεων ςτα 

Τμιματα Ζνταξθσ προβλζπει: 42% Φυςικοί, 20% Χθμικοί, 20% Βιολόγοι, 18% Γεωλόγοι, ςυνζβθ το 

παράδοξο θ τελικι κατανομι των οργανικϊν κζςεων διοριςμοφ να είναι θ εξισ: 56% Φυςικοί (73), 23% 

Χθμικοί (31), 16% Βιολόγοι (21), 5% Γεωλόγοι (6)! 

Θ αυτονόθτθ πρόταςθ και κζςθ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Βιοεπιςτθμόνων για τθν κατανομι των 

οργανικϊν κενϊν ανά ειδικότθτα για τθν προκιρυξθ 2ΓΕ/2019 για διοριςμοφσ ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ είναι θ κατανομι αυτι να γίνει με δίκαιο και διαφανι τρόπο ςτα ςυνταγματικά 

κατοχυρωμζνα και νομοκετθμζνα οργανικά κενά και ςε κάκε περίπτωςθ ςτο ίδιο ποςοςτό κάλυψθσ 

επί των οργανικϊν κενϊν κάκε ειδικότθτασ. Θ τιρθςθ διαφανϊν και δίκαιων διαδικαςιϊν είναι 

κρίςιμθ, κακϊσ αφορά δεκάδεσ χιλιάδεσ υποψιφιουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά - το κυριότερο - επιδρά 

καταλυτικά ςτθν προςφερόμενθ εκπαίδευςθ ςτο ελλθνικό ςχολείο ςε μια εποχι που ο ρόλοσ τθσ για 

τθν επιβίωςθ και τθν πρόοδο τθσ χϊρασ, ςε ζνα ολοζνα και πιο ανταγωνιςτικό διεκνζσ περιβάλλον, 

είναι κρίςιμοσ. 

 

Με τιμι, 

Για το ΔΣ τθσ ΠΕΒ 

 

Ο Πρόεδροσ         Ο Γεν. Γραμματζασ  

        

       

  

Απόςτολοσ Βανταράκθσ          Γεϊργιοσ Βζρροιοσ 

      Κακθγθτισ             Εκπαιδευτικόσ  
Τμ. Ιατρικισ Παν. Πατρϊν        Β/μιασ Εκπαίδευςθσ 


