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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως.  

Θέμα: «Άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών του κλάδου Βιολογίας ως προς την κάλυψη οργανικών κενών σε 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.» 

Κυρία Υπουργέ, 

Σοβαρό ζήτημα άνισης μεταχείρισης έχει προκύψει μετά την κατανομή των διορισμών εκπαιδευτικών Γενικής 

Αγωγής. Μετά την ανακοίνωση των οργανικών κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 

κατόπιν αρχικού καταμερισμού στις δύο βαθμίδες, οι 5.500 θέσεις στη Δευτεροβάθμια κατανεμήθηκαν στις 

διάφορες ειδικότητές της, με αποτέλεσμα να καλυφθεί στο σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων το 90-100% των 

οργανικών κενών, όπως είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Μάιο από το Υπουργείο. Εντούτοις, στην κατανομή 

ο κλάδος των βιολόγων δεν έτυχε όμοιας μεταχείρισης, αφού ως προς αυτούς καλύφθηκε μόλις το 53,8% 

(424 διοριστέτοι επί 788 οργανικών κενών). Έτσι, η συγκεκριμένη ειδικότητα διαχωρίστηκε δυσμενώς από τις 

υπόλοιπες ως προς το ποσοστό κάλυψης των οργανικών της κενών. 

Στην εποχή μας, το μάθημα της Βιολογίας πρέπει να αποτελεί πρωτεύον μέλημα του Υπουργείου, δεδομένης 

της αυτονόητης ανάγκης βιολογικού εγγραμματισμού της κοινωνίας. Επί παραδείγματι, οι γνώσεις που 

μπορεί να παράσχει το μάθημα συντελούν στην ορθολογική κοινωνική αντιμετώπιση υγειονομικών και 

περιβαλλοντικών κρίσεων, ενώ το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής το οποίο πρόκειται να συμπεριληφθεί 

στο νέο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα, μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικότατα από βιολόγους. Επιπλέον, η 

εξέταση στο μάθημα της Βιολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής σε πλήθος σχολών της 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το ίδιο το αντικείμενο καλύπτει ευρύ και σπουδαίο γνωστικό φάσμα.  

Το Υπουργείο πολύ πρόσφατα εξήγγειλε ότι οι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν επί των οργανικών κενών 

όλων των κλάδων και θα καλυφθεί ίσο ποσοστό μεταξύ αυτών. Δυστυχώς, η εξαγγελία δεν τηρήθηκε, με 

αποτέλεσμα ο κλάδος των βιολόγων να θιγεί κατά τον προαναφερθέντα τρόπο και να προκύψει άνιση 

μεταχείρισή τους σε σχέση με τους συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων.   

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου κατ’ εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης να 

καλυφθούν τα οργανικά κενά του σχετικού κλάδου κατά ποσοστό τουλάχιστον 90%, όπως συνέβη για τους 

εκπαιδευτικούς των υπολοίπων κλάδων; 
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