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ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΠΕ12.08) 

 

Το πρϊτο κουδοφνι ςτα ςχολεία χτφπηςε, αλλά κανείσ αναπληρωτήσ Χημικόσ 

Μηχανικόσ ΠΕ85 δεν το άκουςε. 

Με ζκπληξη και αγανάκτηςη είδαμε ότι η ειδικότητα ΠΕ85 (πρϊην ΠΕ1208) ζχει 

αποκλειςτεί από τισ προςλήψεισ αναπληρωτϊν τησ Δευτεροβάθμιασ Γενικήσ 

Εκπαίδευςησ, ςυμπεριλαμβάνεται όμωσ ςε αυτζσ τησ Ειδικήσ Εκπαίδευςησ. Η 

παραπάνω πρακτική  προκαλεί εφλογα ερωτηματικά για τα κριτήρια βάςει των 

οποίων γίνονται οι προςλήψεισ των αναπληρωτϊν. Τελικά ποιεσ ςκοπιμότητεσ 

εξυπηρετοφνται; 

Το φετινό παράδειγμα αποτελεί χαρακτηριςτικό τησ αυθαιρεςίασ που επικρατεί ςτο 

ςφςτημα προςλήψεων και ζχει ςαν αποτζλεςμα την ομηρία των ςυναδζλφων τησ 

ειδικότητασ εδϊ και τουλάχιςτον μια δεκαετία. Ειδικά φζτοσ που οι ϊρεσ του 

μαθήματοσ τησ Χημείασ αυξήθηκαν από 3 ςε 7 ςτη Γϋ Λυκείου. 

Συγκεκριμζνα: 

1. Η ειδικότητα ΠΕ85 ζχει αποψιλωθεί όςον αφορά τισ αναθζςεισ μαθημάτων, 

γεγονόσ που ζρχεται ςε ςφγκρουςη με κάθε λογική βάςει του προγράμματοσ 

ςπουδϊν των Χημικϊν Μηχανικϊν-Μεταλλειολόγων. 

2. Οι προςλήψεισ των αναπληρωτϊν γίνονται βάςει των κενϊν που 

προκφπτουν για τα μαθήματα Αϋ Ανάθεςησ. Τόςο οι ΠΕ04.02, όςο και οι 

ΠΕ85 ζχουν ωσ Αϋ Ανάθεςη το μάθημα τησ Χημείασ. Είναι λοιπόν απορίασ 

άξιο γιατί για τη ςχολική χρονιά 2019-2020 ανακοινϊθηκαν 141 προςλήψεισ 

αναπληρωτϊν ΠΕ04.02 και καμία (0) πρόςληψη ΠΕ85.  

Αιςθανόμαςτε την ανάγκη να επιςημάνουμε ότι οι ςυνάδελφοι τησ ειδικότητασ 

ΠΕ85 (πρϊην ΠΕ1208) ζχουν: 

Α. Σπουδζσ αναγνωριςμζνου κφρουσ τόςο ςτην Ελλάδα, όςο και ςτο εξωτερικό. 

Β. Επιτυχία ςτο διαγωνιςμό του ΑΣΕΠ και μάλιςτα με υψηλζσ βαθμολογίεσ. 

Γ. Πιςτοποίηςη Παιδαγωγικήσ κατάρτιςησ. 

Δ. Προχπηρεςία. 

Βάςει των παραπάνω είναι ςαφζσ ότι ζχουν όλα τα τυπικά και ουςιαςτικά 

προςόντα, τουλάχιςτον ιςάξια με τισ υπόλοιπεσ ειδικότητεσ, ϊςτε να διδάξουν ςτη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη. 



Ζητοφμε να μασ ανακοινωθοφν τα κριτήρια βάςει των οποίων η ειδικότητα των 

ΠΕ85 αποκλείςτηκε από τισ προςλήψεισ αναπληρωτϊν τησ Δευτεροβάθμιασ Γενικήσ 

Εκπαίδευςησ. 

Ζητοφμε να αρθεί η αδικία εισ βάροσ μασ και να ςυμπεριληφθεί η ειδικότητα ΠΕ85, 

κατά προτεραιότητα ςτη δεφτερη φάςη προςλήψεων. 
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