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Αθήνα, 6 / 5 / 2015 
Προς:  Υπουργείο Παιδείας 

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τάσου Κουράκη  

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

Επικοινωνούμε μαζί σας ενόψει των επικείμενων νομοσχεδίων που θα ρυθμίζουν εκ νέου 

θέματα που αφορούν την δομή, το ρόλο και την λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέμα 

μας είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της υποβάθμισης της επιστήμης της γεωλογίας στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων Γυμνασίου-Λυκείου και της ελλιπούς εκπροσώπησής 

της στην εκπαίδευση, παρά την αναμφισβήτητη περιβαλλοντική σπουδαιότητά της.  

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ), έχοντας πάντα ως γνώμονα την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αρτιότερη, πολύπλευρη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των 

μαθητών, προτείνει: 

1. Το μάθημα της Α΄ Λυκείου «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» να γίνει από 

επιλογής, μάθημα γενικής παιδείας (υποχρεωτικό) με τροποποίηση του προγράμματος 

σπουδών του Γενικού Λυκείου. Η προτεινόμενη ενέργεια συμβάλλει στην αναβάθμιση της 

γεωλογικής και της περιβαλλοντικής παιδείας, της φυσικής προστασίας και της αναπτυξιακής 

προοπτικής της χώρας. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν επιφέρει οικονομικό 

κόστος στο Υπουργείο. 

2. Το μάθημα Γυμνασίου  «Γεωλογία - Γεωγραφία» να αφαιρεθεί ως δυνατότητα Β΄ 

ανάθεσης από την ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας. Το μάθημα ως γνωστικό αντικείμενο ανήκει 

στις φυσικές επιστήμες και η ανάθεση του, μάλιστα κατά προτεραιότητα, στην κατηγορία 

ΠΕ15 υποβαθμίζει την εκπαιδευτική αξία του. Σημειώνεται ότι οι ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας 

δεν έχουν εξεταστεί σε αντίστοιχη ύλη στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ αλλά και από τα προγράμματα 

σπουδών τους προκύπτει ότι δεν έχουν διδαχθεί ουδόλως στοιχεία γεωλογίας. 

3. Στις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών του κλάδου ΠΕ04 της Ειδικής Αγωγής να  

εφαρμοσθεί ποσόστωση με βάση τις ώρες της Α΄ ανάθεσης της δεδομένου ότι σε αυτόν τον 

ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης η κατάρτιση του εκπαιδευτικού είναι μέγιστης σημασίας σε 

σχέση με την ειδικότητα του.  Με το υπάρχον καθεστώς απόδοσης λειτουργικών κενών έχει 

παρατηρηθεί το παράδοξο φαινόμενο, για το ίδιο εκπαιδευτικό έργο σε σχολικές μονάδες 

Ειδικής Αγωγής, σε ορισμένες ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 να εξαντλείται ο πίνακας 

αναπληρωτών και να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί χωρίς προϋπηρεσία δημιουργώντας 

συνθήκες απόλυτης ευνοιοκρατίας. 

4. Οι διορισμοί να γίνονται με βάση τα στοιχεία Survey, δηλαδή με βάση τα οργανικά κενά με 

κριτήριο τις ώρες Α΄ ανάθεσης ανά ειδικότητα ΠΕ04 και ανά σχολείο. Τα στοιχεία αυτά 

συντάσσονται από κάθε σχολείο και αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 
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και δια αυτών στο Υπουργείο. Τα προηγούμενα χρόνια για διάφορους λόγους έγιναν 

διορισμοί στους ΠΕ04 που έφεραν αυτή την στιγμή κάποιες ειδικότητες να πλεονάζουν και 

κάποιες να έχουν κενά. Εάν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν όλοι οι διορισμοί που 

αντιστοιχούν στο σύνολο των οργανικών κενών ανά ειδικότητά ΠΕ04, ζητούμε να 

προβλέπεται το ίδιο ποσοστό διορισμών για κάθε ειδικότητά σε σχέση με το σύνολο 

των οργανικών κενών ανά ειδικότητά ΠΕ04, ώστε να μην ευνοείται κάποια ειδικότητα 

έναντι άλλης και να υπάρχει ίση μεταχείριση.  

5. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική θέση (νεοδιόριστοι, διάθεση ΠΥΣΔΕ, 

υπεράριθμοι κτλ) να λαμβάνουν οργανική με βάση το ίδιο κριτήριο που ισχύει για τους 

διορισμούς και τις μεταθέσεις  δηλαδή τις ώρες Α΄ ανάθεσης ανά ειδικότητα ΠΕ04. Με 

τον τρόπο αυτό σταδιακά σε κάθε σχολείο θα εκπροσωπούνται όλες οι ειδικότητες ΠΕ04, 

πράγμα το οποίο αποτελεί και την βούληση του Υπουργείου το οποίο θέσπισε ως κριτήριο 

διορισμών τις ώρες Α΄ ανάθεσης ανά ειδικότητα ΠΕ04.   

6. Την κατάργηση της παραγράφου 18 του άρθρου 36 του Νόμου 4186/13. Το αίτημα αυτό, 

λόγω της σπουδαιότητας του, έχει υποβληθεί με ειδική και εμπεριστατωμένη ανάλυση με 

έγγραφο που είναι στη διάθεση του Υπουργείου σας. 

Παρακαλούμε για ορισμό συνάντηση σας με το Προεδρείο του Συλλόγου μας προκειμένου να 

έχουμε ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων που ήδη σας θέσαμε αλλά και για να σας 

γνωστοποιήσουμε τις γενικότερες προτάσεις μας για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου της 

Γεωλογίας και των Γεωλόγων εκπαιδευτικών.  

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 

               Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                    Ο Γραμματέας Δ.Σ. 
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