
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ' 6 : 24610-39803
Μπουσίου & Εστίας 3 24610-30103  : tee_koz@tee.gr [1]
501 00,  Κοζάνη. 24610-28030 Url : http://www.tdm.tee.gr

Κοζάνη , 23-07-2021

Πληροφορίες  : Μελενικιώτου Μαρία Προς: 
1. Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, υπόψη Υπουργού, 
κας Κεραμέως Νίκης 

               e-mail: minister@minedu.gov.gr

2. ΤΕΕ, υπόψη Προέδρου, κου 
Στασινού Γεωργίου

Κοινοποίηση:

- Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

- Β’θμια εκπαίδευση Κοζάνης

Τηλέφωνο       : 24610-28030

Θέμα : Αίτημα επανυπολογισμού θέσεων ΠΕ85 (Χημικών Μηχανικών) πριν τους 
διορισμούς.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στις 20/07/2021 εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί 

αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 - 

Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, 

υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., των 

κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, 

 ΤΕΕ ΔΜ-636-23/07/2021
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ΠΕ41 & ΠΕ78, σύμφωνα με τους οποίους για το σχολικό έτος  2021-22 οι κατανεμημένες 

θέσεις Χημικών - Χημικών Μηχανικών  είναι  αντίστοιχα 305 και 20.

Ο κλάδος ΠΕ85 (Χημικών Μηχανικών), σύμφωνα με τα ΦΕΚ που καθορίζουν τις αναθέσεις 

μαθημάτων, έχει ως πρώτη Ανάθεση τη Χημεία σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου, Γενικού 

Λυκείου και ΕΠΑΛ, όπως ακριβώς και οι Χημικοί του κλάδου ΠΕ04.02.

Επιπλέον έχει ως πρώτη ανάθεση ένα πλήθος άλλων μαθημάτων σε Γυμνάσια , Λύκεια και 

ΕΠΑΛ, 8 στον αριθμό, ενώ πρώτη ανάθεση του έχει δοθεί και για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

που προβλέπεται να λειτουργήσουν από τη νέα σχολική χρονιά. 

Οι θέσεις που προβλέπονται όμως για τους μόνιμους διορισμούς αλλά και που δίνονται ως 

λειτουργικά κενά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ85 είναι εντελώς δυσανάλογες 

με τις πρώτες αναθέσεις που ορίζει για τους ΠΕ85 το Υπουργείο.

Εδώ και 13 έτη, ο κλάδος των Χημικών Μηχανικών διαμαρτύρεται έντονα για τον ελάχιστο 

αριθμό Αναπληρωτών χημικών μηχανικών ΠΕ85 που προσλαμβάνονται, συγκριτικά με τον 

αριθμό των αντίστοιχων Χημικών ΠΕ04.02.

Το ίδιο συνέβη με την Αρ. Πρωτ.54/ΔΕΠΠΣ, 13-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3) προκήρυξη, 

που αφορούσε στις κενές προς πλήρωση θέσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της 

χώρας, με την οποία η διδασκαλία της Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου ανατέθηκε προς 

πλήρωση μόνο στους Χημικούς 04.02, αποκλείοντας αναίτια τους εκπαιδευτικούς ΠΕ85.

Για όλα τα παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που εδώ και πολλά 

χρόνια συντελείται εις βάρος του κλάδου των Χημικών Μηχανικών, ζητάμε να 

εξορθολογιστεί η κατανομή των θέσεων των εκπαιδευτικών στην εν λόγω προκήρυξη, 

καθώς και την άμεση προσθήκη των ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, σε όλα τα κενά Χημείας, σε 
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όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια τόσο για το τρέχον όσο και για τα 

επόμενα σχολικά έτη. 

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Συλλίρης 
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