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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 

 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 

 

Τα πεπραγμένα αφορούν στη χρονική περίοδο από 1/1/2010 έως και την 31/12/2010, ημέρα που 
τελειώνει το ημερολογιακό έτος της θητείας του Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρο 8 (8.3) του νέου 
καταστατικού της Ε.Γ.Ε. 

 

Μερικοί από τους βασικούς στόχους που τέθηκαν από το Δ.Σ. ήταν η επικαιροποίηση των 
διευθύνσεων των μελών, η αναμόρφωση του ιστότοπου, η οργάνωση Πανελλαδικά Ημερίδων με 
την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 ετών από της ιδρύσεως της Εταιρείας.  

 

Οι δραστηριότητες του Δ.Σ. συνοψίζονται στα παρακάτω. 

 Πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) συνεδριάσεις  

 Το Δ.Σ. φρόντισε με αποστολή επιστολών για τη μεταφορά της Βιβλιοθήκης της 
Εταιρείας σε άλλους χώρους (Πανεπιστήμιο-Ι.Γ.Μ.Ε.) ώστε να προστατευτούν τα βιβλία 
από την υγρασία που υπάρχει στον χώρο των γραφείων μετά την καταστροφή του 
αποχετευτικού δικτύου όλου του κτηρίου όπου βρίσκονται τα γραφεία. 

 Ενέκρινε την εγγραφή 8 νέων μελών. 

 Ενημέρωσε, στο μέτρο του δυνατού, το αρχείο των διευθύνσεων των μελών της 
Εταιρίας, μετά από διασταυρώσεις νέων διευθύνσεων που πήραμε από το 12ο Συνέδριο 
της Ε.Γ.Ε. και το 19ο Συνέδριο της Καρπαθαβαλκανικής Γεωλογικής Ένωσης. 

 Συμμετοχή στο 12ο Γεωλογικό Συνέδριο της Πάτρας με χαιρετισμό του Προέδρου. 

 Εστάλη ευχαριστήρια επιστολή στον κ. Κούκη, Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 
του 12ου Γεωλογικού Συνεδρίου για την άψογη διεξαγωγή του. 

 Αποφασίστηκε η διοργάνωση του 13ου Γεωλογικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί 
το 2013, να δοθεί στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Μετά από επιστολή που έστειλε η 
Εταιρία στο Πολυτεχνείο ορίστηκε Πρόεδρος του Συνεδρίου ο συνάδελφος Μ. 
Μανούτσογλου. 

  Εστάλη επιστολή στον Γενικό Δ/ντή του Ι.Γ.Μ.Ε. για παραχώρηση γραφείων για 
Βιβλιοθήκη-Εντευκτήριο της Ε.Γ.Ε στο Ολυμπιακό Χωριό. 

 Συμμετοχή του Δ.Σ. της Εταιρείας στο 19ο Συνέδριο της Καρπαθαβαλκανικής 
Γεωλογικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

 Ορίστηκε Εθνικός Εκπρόσωπος στην Καρπθαβαλκανική Γεωλογική Ένωση ο καθηγητής 
κ. Χριστοφίδης 



 Το Δ.Σ προέβη στις απαραίτητες διεργασίες για την οργάνωση το 2011 ημερίδων με την 
ευκαιρία συμπλήρωσης 60 ετών από της ιδρύσεως της Εταιρείας. Αποφασίστηκε να 
οργανωθούν οι παρακάτω Ημερίδες: 

o Στο Ηράκλειο Κρήτης στις 21 Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Τ.Ε.Ε. και την Περιφέρεια με θέμα «Οι 
μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης 
ΣΧΟΟΑΠ – Γ.Π.Σ: Προβλήματα και δυνατότητες». 

o Στην Αθήνα στις 18 Μαΐου 2011 στο Ε.Ι.Ε με θέμα «Ενεργειακές πρώτες ύλες 
– ορυκτός πλούτος νερά και περιβάλλον». 

o Στην Πρέβεζα, το Σεπτέμβριο του 2011 σε συνεργασία με την Περιφερειακή 
Μονάδα του Ι.Γ.Μ.Ε. 

o Στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2011 σε συνεργασία με την Περιφερειακή 
Μονάδα του Ι.Γ.Μ.Ε. με θέμα «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΣ-ΥΔΑΤΙΝΟΣ 
ΠΛΟΥΤΟΣ -ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ». 

o Στην Τρίπολη σε συνεργασία με την Περιφέρεια. 

o Στην Ξάνθη σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο. 

o Στη Λάρισα με το ΓΕΩΤΕΕ. 

 

Άλλες δραστηριότητες ήταν οι εξής: 

 Η Εταιρεία συνδιοργάνωσε Ημερίδα με τον δήμο Βοιών στη Νεάπολη Λακωνίας με θέμα 
«Γεωλογική κληρονομία του Δήμου Βοιών Λακωνίας», η οποία είχε μεγάλη επιτυχία. 

 Εστάλη επιστολή στην Υπουργό ΠΕ.Κ.Α. για συμπαράσταση στα προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι του Ι.Γ.Μ.Ε. 

 Εστάλη επιστολή στην Υπουργό Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος της 
«ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ», της Α΄και Β΄ τάξης του Γυμνασίου, αλλά και της 
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ γενικότερα. 

 Έγινε Παρέμβαση στον Υφυπουργό κ. Ντόλιο επί του Προσχεδίου Π.Δ/τος για τους 
οργανισμούς των Περιφερειών, με κατάθεση παρατηρήσεων για τη διόρθωση των 
σφαλμάτων που περιείχε το εν λόγω διάταγμα, τα οποία αφορούσαν τα καθήκοντα και 
τις αρμοδιότητες του κλάδου μας. Επιπρόσθετα καταθέσαμε και προτάσεις για την 
καλύτερη διάρθρωση των τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για μια αποτελεσματικότερη 
Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση. 

 Συμμετείχε στην διοργάνωση μαζί με το Ι.Γ.Μ.Ε. και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της ημερίδας για τον 
Ασωπό. 

 Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ετήσια Ομιλία της Ε.Γ.Ε. με την ενδιαφέρουσα 
ομιλία του Καθηγητή κ. Γ. Κούκη με τίτλο «Ο ρόλος της Γεωλογίας-Τεχνικής 
Γεωλογίας στην ανάδειξη, διατήρηση και προστασία των αρχαίων μνημείων και 
ιστορικών χώρων. Παραδείγματα από τον Ελληνικό Χώρο».  

 Συμμετοχή του Προέδρου της Εταιρίας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ι.Γ.Μ.Ε. 

 

 
      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   
 Α.  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                                                                      Ε.ΜΩΡΑΙΤΗ 

 


