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ΠΡΟΣ:   

Υπουργό  Παιδείας  

κ. Νίκη Κεραμέως 

 

Θέμα: Διορισμοί Γεωλόγων Εκπαιδευτικών και Προτάσεις για τη διδασκαλία των 
Γεωεπιστημών και του μαθήματος της Γεωλογίας στη Β/θμια εκπαίδευση.   

 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή χαιρετίζουμε καταρχάς το γεγονός των συνεχιζόμενων 

διορισμών σε γενική και ειδική αγωγή και ευελπιστούμε πως πλέον τα οργανικά κενά 

θα καλύπτονται με νέους διορισμούς σε συχνή βάση. 

Παρόλα αυτά δε μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι συγκεκριμένα στην 

ειδικότητα των Γεωλόγων ΠΕ04.05 δεν καλύφθηκε το σύνολο των οργανικών τους 

κενών. Με τους διορισμούς του 2021 στη γενική αγωγή το ποσοστό κάλυψης των 

οργανικών κενών έφτασε μόλις το 58,3% και με αυτούς του 2022 έφτασε το 81,3%. Η 

αίσθηση μας είναι ότι η κατανομή πραγματοποιήθηκε ευνοώντας κάποιες 

ειδικότητες και αδικώντας άλλες όπως αυτή των Γεωλόγων. Το ίδιο παρατηρήθηκε 

και στην ειδική αγωγή, με 6 διορισμούς γεωλόγων εκπαιδευτικών το 2021 και μόνο 8 

το 2022. 

Ο μικρός αριθμός διορισμών γεωλόγων εκπαιδευτικών και τα χαμηλά ποσοστά 

κάλυψης των οργανικών κενών ΠΕ04.05, σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες, 

εναρμονίζονται πλήρως με πρακτικές προηγούμενων ετών, όπως αυτές της 

κατάργησης του μαθήματος επιλογής της Α΄ Λυκείου, «Γεωλογία και Διαχείριση 
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Φυσικών Πόρων» και της περικοπής των ωρών του μαθήματος «Γεωλογία-

Γεωγραφία» της Α΄ Γυμνασίου. 

Υπενθυμίζουμε πως με τα νέα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου-Λυκείου, οι 

μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκονται: 33 ώρες Μαθηματικά, 17 

ώρες Φυσική, 12 ώρες Χημεία, 13 ώρες Βιολογία, 13 ώρες Αγγλικά, 14 ώρες 

Πληροφορική και μόλις 03 ώρες Γεωλογία. Θεωρούμε απαράδεκτο η διδασκαλία των 

γεωεπιστημών στη β/θμια εκπαίδευση συνεχώς να υποβαθμίζεται έναντι  των 

υπολοίπων θετικών επιστημών. Η επιστήμη που αφορά τη σεισμική δράση και την 

αντιμετώπιση των σεισμικών κινδύνων, την ηφαιστειότητα, τη γεωθερμική και όχι 

μόνο ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο, τους υδατικούς πόρους και το περιβάλλον, 

παραμένει εκτοπισμένη από το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων της χώρας. 

Ολοκληρώνοντας, για τα ζητήματα που θίγονται στην παρούσα επιστολή 

προτείνουμε τα εξής: 

● Δίωρη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωλογία-Γεωγραφία» στην Α΄ Γυμνασίου 

σύμφωνα και με την εισήγηση του ΙΕΠ (4799/24-06-2016). 

● Υποχρεωτικό μάθημα Γεωλογίας στα Γενικά Λύκεια ώστε οι μαθητές να έχουν 

την ευκαιρία της μελέτης και κατανόησης φαινομένων που αφορούν στις διεργασίες 

της λιθόσφαιρας, της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας, καθώς και τη σχέση τους 

με τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο Γεωλογικό χρόνο. Επίσης οι μαθητές των 

Γενικών Λυκείων θα πρέπει να αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις των αιτιών 

εκδήλωσης αλλά και προστασίας έναντι πλήθους γεωκινδύνων όπως σεισμοί, 

πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ. 

● Δημιουργία τομέα στα ΕΠΑΛ που θα οδηγεί τους αποφοίτους σε πτυχία 

ειδικοτήτων σχετικών με τη Γεωλογία όπως μαρμαροτεχνιτών, γεωτρυπανιστών, 

τεχνολόγων πετρελαίου κ.α. Με αυτό τον τρόπο θα αναβαθμιστεί παράλληλα και η 

επαγγελματική εκπαίδευση. 

● Νέοι διορισμοί σε γενική και ειδική αγωγή με ποσοστά κάλυψης που να  

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και στα οργανικά κενά που προκύπτουν 

από την εγκύκλιο κενών - πλεονασμάτων κάθε σχολικού έτους. Ισότιμη αντιμετώπιση 

όλων των ειδικοτήτων και όλων των εκπαιδευτικών με την κάλυψη οργανικών και 

λειτουργικών κενών, στο ίδιο ποσοστό για όλες τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04. 



 

● Αναβάθμιση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) ώστε να 

αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να 

θεσπιστούν υποχρεωτικά προγράμματα στα πλαίσια μαθημάτων σχετικών με το 

περιβάλλον, η υλοποίηση των οποίων θα γίνεται με τη συνδρομή των ΚΠΕ. 

Επιπρόσθετα, προτείνουμε την υποχρεωτική στελέχωση των Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με γεωλόγο, πέραν των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

Τέλος, δηλώνουμε για άλλη μια φορά τη διαθεσιμότητά μας για περισσότερες 

πληροφορίες και αναμένουμε συνάντηση μαζί σας ή με τους αρμόδιους 

υπηρεσιακούς παράγοντες για να συζητηθούν τα θέματα των τελευταίων μας 

επιστολών - αιτημάτων. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση επί του θέματος. 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 
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