
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (ΣΕΓ) 
Έτος ιδρύσεως 1961. 
Μέλος της European Federation of Geologists (EFG) 
Διδότου 26 - 106 80 Αθήνα 
Τηλ. 6974895326, www.geologist.gr, email: info@geologist.gr 

 
 

Αριθ. Πρωτ. 386 

Αθήνα, 26/10/22 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Την Τρίτη 25/10/2022, έπειτα από σχετικό αίτημα του ΣΕΓ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο 

Υπουργείο Παιδείας με την Υφυπουργό κ. Ζέττα Μακρή. Στη συνάντηση αυτή ο ΣΕΓ, στο πλαίσιο 

των κοινών δράσεων με τους άλλους γεωλογικούς φορείς ζήτησε τη συμμετοχή της ΕΓΕ και των 

προέδρων των Τμημάτων Γεωλογίας, με τους οποίους συντάχθηκε και το επισυναπτόμενο 

Υπόμνημα. Στη συνάντηση με την Υφυπουργό συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΓ κ. Ευάγγελος 

Σπυρίδωνος, η Γ. Γραμματέας κ. Μαρία Τζίμα, ο πρόεδρος της ΕΓΕ Δρ. Αθανάσιος Γκανάς, η 

πρόεδρος του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ Καθ. Ασημίνα Αντωναράκου 

και ο πρόεδρος του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Καθ. Πάρης Ξυπολιάς. Το 

υπόμνημα υπογράφει και ο Αν. Καθ. Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας 

του ΑΠΘ, ο οποίος λόγω σημαντικών υποχρεώσεων δεν παρέστη στη συνάντηση. 

Η συζήτηση διεξήχθη πάνω στους βασικούς άξονες του Υπομνήματος, το οποίο και δόθηκε στην 

Υφυπουργό, με κύρια αιτήματα την ανάγκη εκπόνησης ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Γεωλογίας 

– Γεωγραφίας Δημοτικού, Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου, τη δίωρη διδασκαλία του μαθήματος 

«Γεωλογία-Γεωγραφία» στην Α΄ Γυμνασίου, την εισαγωγή του μαθήματος Γεωλογία στα Γενικά 

Λύκεια και τη δημιουργία τομέα στα ΕΠΑΛ που θα οδηγεί τους αποφοίτους σε πτυχία ειδικοτήτων 

σχετικών με τη Γεωλογία όπως μαρμαροτεχνιτών, γεωτρυπανιστών, τεχνολόγων πετρελαίου κ.α., 

ειδικότητες που συνδράμουν στις δραστηριότητες των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών και είναι 

κρίσιμες για την οικονομική ανάπτυξη και την στήριξη της εθνικής οικονομίας. 

Τέλος, συζητήθηκε η ανάγκη νέων διορισμών σε γενική και ειδική αγωγή με ποσοστά κάλυψης που 

να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και στα οργανικά κενά με σκοπό τη διδασκαλία του 

μαθήματος της Γεωλογίας από Γεωλόγους Εκπαιδευτικούς.  

Το κλίμα ήταν εξαιρετικά θετικό και η κ. Υφυπουργός ενστερνίστηκε την ανάγκη ενδυνάμωσης των 

Γεωεπιστημών στο εκπαιδευτικό σύστημα δηλώνοντας τη στήριξη της στην προσπάθεια μας. 

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι για να προωθηθούν τα ανωτέρω θέματα απαιτείται θετική εισήγηση του 

ΙΕΠ και δεσμεύτηκε για μια νέα συνάντηση τις αμέσως επόμενες ημέρες, στην οποία θα συμμετέχει 

και το ΙΕΠ, με αντικείμενο τις δυνατότητες υλοποίησης των προτάσεων αυτών. 
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