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ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Την Τρίτη 22/06/2021, έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων στους 

Προέδρους των Τμημάτων Γεωλογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών 

πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με θέμα τόσο τις τρέχουσες εξελίξεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

Δημοτικού και Γυμνασίου και, την ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και τα μαθήματα 

Γεωλογίας – Γεωγραφίας Γυμνασίου και Γεωγραφίας Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2021-22, 

όσο και για την συσχέτιση της γεωλογικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών με την 

αγορά εργασίας. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του Σ.Ε.Γ. 

κ. Ευάγγελος Σπυρίδωνος και κ. Μαρία Τζίμα, η Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του 

Ε.Κ.Π.Α. κ. Ασημίνα Αντωναράκου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ κ. Κώστας 

Παπαζάχος και ο  Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας κ. Παρασκευάς Ξυπολιάς. 

Από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη μιας συνεχούς και στενής συνεργασίας του Σ.Ε.Γ. με τα 

Τμήματα Γεωλογίας με σκοπό ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό κοινών δράσεων και 

δραστηριοτήτων, τόσο για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, όσο και 

για την περαιτέρω ανάπτυξη του και τη διασφάλιση των μελλοντικών προοπτικών των 

γεωεπιστημόνων. Η κατοχύρωση και η ανάπτυξη του γεωλογικού επαγγέλματος περνάει μέσα 

από τη συνεχή ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της παρουσίας της γεωλογικής 

εκπαίδευσης.  

Ο Σ.Ε.Γ. μαζί με τους προέδρους των Τμημάτων Γεωλογίας θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με την 

Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, με σκοπό τη στήριξη του μαθήματος της Γεωλογίας στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενόψει και των επικείμενων αλλαγών στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Δημοτικού με την εισαγωγή του νέου μαθήματος 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων», τη συμμετοχή των Γεωλόγων εκπαιδευτικών ΠΕ04.05 σε αυτό, αλλά 

και την ανάγκη να συμπεριληφθούν σε αυτό θέματα περιβάλλοντος, γεωτόπων, υδατικών πόρων, 

φυσικών καταστροφών και ορυκτών πρώτων υλών. Επίσης θα θέσει και πάλι το θέμα της 

επαναφοράς του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» στο Λύκειο ως 

υποχρεωτικό. Τέλος αποφασίστηκε να συσταθεί μια διευρυμένη επιτροπή που θα αποτελείται 

από εκπροσώπους του Σ.Ε.Γ., του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. και των Τμημάτων Γεωλογίας, η οποία θα ασχολείται 

συστηματικά τόσο με τα θέματα εκπαίδευσης, όσο και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

Γεωλόγων.  
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