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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία 

του για την αρνητική και μονομερή στάση του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τη 

διδασκαλία των μαθημάτων «Γεωλογία - Γεωγραφία» και «Γεωλογία και 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων» και τις προσλήψεις Γεωλόγων εκπαιδευτικών στη 
Β΄βάθμια εκπαίδευση.  

Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην υποβάθμιση των Γεωλογικών 
μαθημάτων, που συντελείται με την κατάχρηση της μεθόδου της Β΄ ανάθεσης, σε 
ειδικότητες που δεν έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να διδάξουν το γνωστικό 
αντικείμενο. Τα μαθήματα Γεωλογίας πρέπει να διδάσκονται σωστά και ολοκληρωμένα 
από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Γεωεπιστήμονες. Οι μαθητές πρέπει να διδαχθούν 
με άρτιο τρόπο τη γεωλογική δομή - ιστορία της χώρας μας, τη σεισμική δράση, την 
ύπαρξη ενεργών ηφαιστείων, τη γεωθερμική ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο (από τους 
κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας), τους υδατικούς πόρους αλλά και τις 
φυσικές καταστροφές, οι οποίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με γεωλογικά φαινόμενα. 

Εκ μέρους του Υπουργείου, ειδικά κατά το τρέχον σχολικό έτος, έχει υπάρξει μια 
άδικη και ακατανόητα αρνητική στάση απέναντι στους Γεωλόγους εκπαιδευτικούς που 
εκδηλώθηκε στη διαδικασία των προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών. Σύμφωνα με 
στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, για τις φετινές περίπου 20.000 ώρες Α΄ 
ανάθεσης των μαθημάτων της ειδικότητάς μας, υπάρχουν καταγεγραμμένα κενά 
τουλάχιστον 220 γεωλόγων εκπαιδευτικών. Τα κενά αυτά με διάφορες μεθοδεύσεις 

ψαλιδίστηκαν στα 102 και στη συνέχεια σε ακόμη λιγότερα με τελικό αποτέλεσμα μέχρι 

σήμερα στις 5-12-2014 να έχουν προσληφθεί μόλις 10 αναπληρωτές Γεωλόγοι.  

Έτσι, τα μαθήματα «Γεωλογία - Γεωγραφία» στο Γυμνάσιο και «Γεωλογία και 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων» στο Λύκειο θα διδάσκονται, σε πάρα πολλά σχολεία,  
όχι από Γεωλόγους, αλλά από ειδικότητες που έχουν μικρή ή και καθόλου σχέση με το 
αντικείμενο. 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Η περαιτέρω υποβάθμιση της διδασκαλίας της Γεωλογίας, όπως και άλλων 

βασικών επιστημών, αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά του «νέου 
σχολείου» που προωθεί το υπουργείο. Το «νέο» Γυμνάσιο - Λύκειο που σχεδιάζουν 
κυβέρνηση και υπουργείο, με κακοπληρωμένους «διαθέσιμους» και άνεργους 
εκπαιδευτικούς, με αποκλεισμό μεγάλων τμημάτων της μαθητικής νεολαίας, με διάλυση 
της Τεχνικής Εκπαίδευσης, υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τελικά 
συρρίκνωση των τελευταίων υπολειμμάτων της Δημόσιας Δωρεάν Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης, μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. 
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Καταγγέλλουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας: 

 για την αρνητική στάση απέναντι στα μαθήματα του ευρύτερου γνωστικού 
κύκλου της Γεωλογίας - Γεωεπιστημών, που υποβαθμίζει τη σημασία τους στην 
εκπαίδευση 

 για την απαξιωτική στάση απέναντι στους Γεωλόγους εκπαιδευτικούς με την 
προκλητική και άδικη μείωση του αριθμού τους στις προσλήψεις αναπληρωτών 
καθηγητών  

 για την περιφρονητική του στάση απέναντι στον επιστημονικό κλάδο των 
Γεωλόγων με την άρνηση διαλόγου και  επικοινωνίας μαζί μας παρά τις 
επανειλημμένες προσπάθειες και αιτήσεις των Συλλόγων μας. 

Ζητάμε: 

 Κάλυψη των οργανικών κενών στα σχολεία με μαζικούς διορισμούς μόνιμων 
εκπαιδευτικών.  

 Η διδασκαλία των μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου της Γεωλογίας να 
γίνεται από Γεωλόγους εκπαιδευτικούς. 

 Ισότιμη αντιμετώπιση των Γεωλόγων στις προσλήψεις αναπληρωτών 
καθηγητών ώστε η κάλυψη των λειτουργικών κενών να γίνεται σε αντίστοιχο 
ποσοστό με αυτήν στις υπόλοιπες ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, 
Χημικών, Βιολόγων).  

 Ισότιμη αντιμετώπιση των Γεωλόγων στα πλαίσια προκήρυξης μελλοντικού 
διαγωνισμού ΑΣΕΠ τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή. Συμμετοχή 
Γεωλόγων καθηγητών στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας / κοινωνικού 
φροντιστηρίου. 

 Πρόβλεψη για Α΄ ανάθεση σε όλες τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 της 
διδασκαλίας του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστήμων». Οι φυσικές 
επιστήμες είναι τέσσερις (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία) και καμία από 
αυτές δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποια άλλη.  

Καλούμε τους επιστημονικούς φορείς της χώρας, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τους 
πνευματικούς ανθρώπους που κατανοούν την αξία της Γεωλογικής παιδείας και της 
σημασίας της για τη φυσική προστασία αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική 
της χώρας, να ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας για την αποτροπή της υποβάθμισης 
που συντελείται σήμερα. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12 ΣΤΙΣ 11 πμ  

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. 

             Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας 

                                       

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 
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Κοινοποίηση 

Υπουργείο Παιδείας    

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης  

ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.   

Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων 

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία 

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.                         

Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. 

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

 


