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Αξιότιμθ κ. Υπουργζ,  

Με τθν παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να εκφράςουμε τθ δυςαρζςκεια και 

διαμαρτυρία μασ για τθν χωρίσ παιδαγωγικι και επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ 

κατάργθςθ του μακιματοσ επιλογισ τθσ Α’ Λυκείου «Γεωλογία και Διαχείριςθ 

Φυςικϊν Πόρων» ςφμφωνα με τθν το υπ. αρικ. 74182/Δ2 ΦΕΚ Τεφχοσ B’ 

2338/15.06.2020 που εκδόκθκε από το Υπουργείο Παιδείασ.  

Όπωσ ιδθ μζχρι ςιμερα ςασ ζχουμε επιςθμάνει τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ 

διαβοφλευςθσ του νζου πολυνομοςχεδίου όςο και ςτισ μζχρι ςιμερα επιςτολζσ μασ 

τισ οποίεσ και επικαιροποιιςαμε με τθν ςυνάντθςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ που 

πραγματοποιικθκε με τθν Υφυπουργό κ. Ηαχαράκθ (27/04/2020) θ Γεωλογία κα 

πρζπει να αποτελεί βαςικό μάκθμα ςτα Λφκεια μιασ χϊρασ που θ κακθμερινότθτα 

τθσ επθρεάηεται αποφαςιςτικά από τθ Γεωλογία αλλά και θ οικονομικι τθσ 

ανάπτυξθ ςτθρίηεται και ςτο  Γεωλογικό τθσ πλοφτο, κακϊσ:  

 Θ Ελλάδα είναι θ πιο ςειςμογενισ χϊρα ςτθν Ευρϊπθ και από τισ πιο 

ςειςμογενείσ χϊρεσ ςτον κόςμο. 

 Οι φυςικζσ καταςτροφζσ είτε από ςειςμοφσ, είτε από κατολιςκιςεισ είτε 

από πλθμμφρεσ είναι όλο και πιο ςυχνζσ ςτθ χϊρα μασ και ζχουν δυςμενείσ 

επιπτϊςεισ τόςο ςτθ φφςθ όςο και ςτισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και 

υποδομζσ, ενϊ εκφράηονται αρκετζσ φορζσ και με απϊλεια ανκρϊπινων 

ηωϊν. 

 Τα εκτιμϊμενα αποκζματα φυςικϊν υδρογονανκράκων, φυςικοφ αερίου και 

πετρελαίου, αλλά και το γεωκερμικό δυναμικό ςτθ χϊρα μασ είναι τόςο 

μεγάλα και ςθμαντικά, ϊςτε να κεωρείται ότι θ εκμετάλλευςι τουσ μπορεί 



να γίνει ο ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ. 

 Θ ελλθνικι φφςθ είναι ζνασ απζραντοσ γεωλογικόσ πλοφτοσ με γεωτόπουσ 

απίςτευτθσ φυςικισ ομορφιάσ, με 5 ενεργά θφαίςτεια με κερμομεταλλικζσ 

και ιαματικζσ πθγζσ και εντυπωςιακά καρςτικά ςπιλαια. 

Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο το ενδιαφζρον του πρωκυπουργοφ κ. Κυριάκου 

Μθτςοτάκθ για τισ γεωλογικζσ ςυνκικεσ και τισ φυςικζσ καταςτροφζσ που μπορεί 

να προκφψουν ςτο νθςί τθσ Σαντορίνθσ ζπειτα από τθν ενθμζρωςθ που είχε από τθν 

αξιόλογθ επιςτιμονα και κακθγιτρια του τμιματοσ Γεωλογίασ του ΕΚΠΑ κ. Εφθ 

Νομικοφ.  

Ο ΣΕΓ πιςτεφει ότι θ ιςχυροποίθςθ τθσ Γεωλογίασ και των Γεωεπιςτθμϊν ςτθν 

ελλθνικι εκπαίδευςθ μπορεί να επζλκει μζςα από τθ ςυνεχι και διακριτι 

διδαςκαλία του αντικειμζνου, από το Δθμοτικό ζωσ και το Λφκειο, αφοφ αποτελεί 

γνωςτικό πεδίο αναγκαίο ςτθν κακθμερινι ηωι και τθν κοινωνία.  

Παράλλθλα, απαιτείται άμεςα θ ιςχυροποίθςθ του περιεχομζνου Γεωεπιςτθμϊν 

τόςο ςτθν πρωτοβάκμια όςο και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και ειδικότερα 

μζςα από τθ ςυγγραφι νζων ςφγχρονων ςχολικϊν εγχειρίδιων, με ζμφαςθ ςτθ 

διεπιςτθμονικότθτα τθσ γεωλογικισ επιςτιμθσ. 

Οι Γεωεπιςτιμεσ προςφζρουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςτουσ/ςτισ 

μακθτζσ/μακιτριεσ και αυριανοφσ πολίτεσ, για να διαχειριςτοφν ορκολογικά τουσ 

ενεργειακοφσ και περιβαλλοντικοφσ πόρουσ και να αναπτφξουν ορκι ςυμπεριφορά 

απζναντι ςτα γεωλογικά φαινόμενα, όπωσ θ ςφγχρονθ κοινωνία απαιτεί. 

Ο ΣΕΓ μαηί με όλουσ τουσ Γεωλογικοφσ φορείσ και τθν Γεωλογικι Εκπαιδευτικι 

κοινότθτα κα ςυνεχίςουν να αγωνίηονται και κα προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ όχι μόνο για τθν επαναφορά του μακιματοσ τθσ Γεωλογίασ ςτο Λφκειο 

αλλά και τθν ενίςχυςθ του ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ βακμίδεσ και αιτείται άμεςθ 

ςυνάντθςθ μαηί ςασ για τθν επαναφορά του μαθήματοσ Γεωλογία και Διαχείριςη 

Φυςικών Πόρων ςτην Α’ Λυκείου και τη θζςπιςή του ωσ υποχρεωτικό.  

 

 

Με εκτίμθςθ, 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 
 Ο Πρόεδροσ Δ.Σ.   Θ Γεν. Γραμματζασ Δ.Σ.  
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