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Τα πεπραγμένα αφορούν τη χρονική περίοδο από 1/1/2011, έως και την 29/2/2012, 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 της ιστοσελίδας, η οργάνωση Πανελλαδικά Ημερίδων 
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 ετών από της ιδρύσεως της Εταιρείας και η συμμετοχή της 
Εταιρίας σε πολλές δραστηριότητες του Γεωλογικού κόσμου τόσο πανελλαδικά όσο και στο 
εξωτερικό.  

 

Οι δραστηριότητες του Δ.Σ. συνοψίζονται στα παρακάτω: 
 
1. Πραγματοποιήθηκαν επτά συνεδριάσεις.  

2. Το Δ.Σ. φρόντισε με αποστολή επιστολών για την μεταφορά της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας 
σε άλλους χώρους (Πανεπιστήμιο-ΙΓΜΕ) ώστε να προστατευτούν από την υγρασία που 
υπάρχει στον χώρο των γραφείων μετά από την καταστροφή του αποχετευτικού δικτύου 
όλου του κτιρίου που βρίσκονται τα γραφεία . Υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον Γενικό 
Δ/ντή του ΙΓΜΕ κ. Κ. Παπαβασιλείου για παραχώρηση χώρου και σύντομα θα μεταφερθεί 
μέρος της Βιβλιοθήκης στο κτίριο του ΙΓΜΕ στο Ολυμπιακό Χωριό. Επίσης παραχωρήθηκε 
και ένας χώρος στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
που θα χρησιμοποιείται σαν Βιβλιοθήκη της Ε.Γ.Ε.  

3. Ενέκρινε την εγγραφή 8 νέων μελών. 

4. Ενημέρωσε, στο μέτρο του δυνατού, το αρχείο των διευθύνσεων των μελών της Εταιρίας, 
μετά από διασταυρώσεις νέων διευθύνσεων που πήραμε από το 12ο Γεωλογικό Συνέδριο και 
το Καρπαθοβαλκανικό. 

5. Συμμετείχε στο 17ο Συνέδριο της Ένωσης των Γεωλογικών Εταιριών της Ευρώπης που 
πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι με χαιρετισμό από την Γενική Γραμματέα της Εταιρίας. 

6. Ορίστηκε Εθνικός Εκπρόσωπος στην Καρπαθοβαλκανική Γεωλογική Ένωση ο καθηγητής κ. 
Χριστοφίδης 

7. Οργανώθηκαν με την ευκαιρία συμπλήρωσης 60 ετών από την ίδρυση της Εταιρίας οι 
παρακάτω Ημερίδες: 
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• Στην Κρήτη στο Ηράκλειο στις 21 Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, το ΓΕΩΤΕΕ, το ΤΕΕ και την Περιφέρεια με θέμα «Οι μελέτες 
Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ – ΓΠΣ: 
Προβλήματα και δυνατότητες». Σκοπός της Ημερίδας αυτής ήταν να αναδείξει ως 
κορυφαία αναγκαιότητα για την ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία των πάσης φύσεως 
τεχνικών έργων, το σωστό σχεδιασμό και την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών. 
Παράλληλα να καταδείξει ότι η αστικοποίηση και η ανάγκη για επέκταση των 
πολεοδομικών ιστών αφενός έχει εντείνει τις πιέσεις στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, 
αφετέρου όμως καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ορθολογικό σχεδιασμό και 
χωροθέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η Ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία και 
συμμετοχή 170 συνέδρων.  

Απονεμήθηκαν βραβεία σε συναδέλφους για την προσφορά τους στην Γεωλογική έρευνα 
της νήσου Κρήτης. 

• Στην Αθήνα στις 18 Μαΐου 2011 στο Ε.Ι.Ε με θέμα « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΥΛΕΣ – ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Η ημερίδα είχε 
μεγάλη επιτυχία, προβολή και συμμετοχή 270 συνέδρων. Στο πλαίσιο αυτής της 
Ημερίδας πέραν της ανάδειξης της συμβολής των Γεωλόγων στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της χώρας τα τελευταία 60 χρόνια αναπτύχθηκαν από ειδικούς Επιστήμονες 
μέλη της Εταιρίας μας τα σημερινά δεδομένα και οι προοπτικές της έρευνας και 
δυνατότητες αξιοποίησης του συνολικού δυναμικού του Ελλαδικού χώρου στο 
Πετρελαϊκό και Ενεργειακό Δυναμικό στα Μεταλλεύματα και Δομικά Υλικά, στα Νερά 
και στο Περιβάλλον και τη συμβολή της Γεωλογίας στον Πολιτισμό.  

• Στα Ιωάννινα τον Σεπτέμβριο του 2011 σε συνεργασία με την Περιφερειακή Μονάδα 
Ηπείρου του ΙΓΜΕ με την ευκαιρία συμπλήρωσης και 35 χρόνων από την ίδρυση της 
Περιφερειακής Μονάδας. Στην Ημερίδα αυτή αναδείχθηκε περίτρανα ότι στην δύσκολη 
για την χώρα μας περίοδο, η ενίσχυση της γεωλογικής έρευνας, η αξιοποίηση των 
ορυκτών πόρων, η ορθολογική διαχείριση και η προστασία του υδατικού δυναμικού και 
των γεωθερμικών πεδίων, η έρευνα των υδρογονανθράκων, η αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφικών φαινομένων, η ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς και η 
περιβαλλοντική παιδεία θα είναι πράγματι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την 
ανάπτυξη και την έξοδο από την οικονομική κρίση. 

• Στην Λάρισα στις 7 Μαρτίου 2011 σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ και θέμα «Γεωλογία 
Επιστήμη Ανάπτυξης: Τεχνικά Έργα- Ύδατα- Γεωθερμία και Περιβάλλον» 

Τα πρακτικά όλων των Ημερίδων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας με την 
βοήθεια του μέλους του Δ.Σ. κ. Χ. Κράνη, ο οποίος έχει και την όλη επιμέλεια της 
ιστοσελίδας.  

8. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ετήσια Ομιλία της Εταιρίας «Γ. Μαρίνος Ι. 
Παπασταματίου» με την ενδιαφέρουσα ομιλία του Ομ. Καθηγ. Γ.Φερεντίνου με τίτλο 
«Θαλάσσια Γεωλογία: Επένδυση στο Μέλλον». 

9. Η Εταιρία οργάνωσε σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Εκδήλωση με θέμα « Ημέρα Σταδιοδρομίας» με σκοπό την 
ενημέρωση των νέων γεωλόγων και των φοιτητών γεωλογίας επί της συμμετοχής της 
επιστήμης τους στις παραγωγικές δραστηριότητες, στην έρευνα, στην ανάπτυξη και το 
περιβάλλον. Η Εταιρία προσκάλεσε εκπροσώπους και στελέχη φορέων στους οποίους η 
γεωλογική επιστήμη αποτελεί ή στηρίζει το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους και που 
προσφέρουν ορίζοντες σταδιοδρομίας, για την παρουσίαση του αντικειμένου τους. 
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Ενδιαφέρουσα ήταν η συμμετοχή καθώς επίσης και οι παρεμβάσεις των φοιτητών. 

10. Συμμετοχή του Προέδρου με ομιλία στην Ημερίδα του ΙΓΜΕ με θέμα 60 Χρόνια ΙΓΜΕ 
(1951-2011) «Ερευνα αξιολόγηση και διαχείριση φυσικών πόρων με σεβασμό στο 
Περιβάλλον» 

11. Συμμετοχή του Προέδρου της Εταιρίας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΓΜΕ 

12. Εστάλη επιστολή στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. για συμπαράσταση στα προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι του Ι.Γ.Μ.Ε. 

13. Συγκροτήθηκε με βάση το άρθρο 10 του νέου Καταστατικού της Εταιρίας Συντακτική 
Επιτροπή των επιστημονικών Εκδόσεων της Εταιρίας. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από 
τον Αντιπρόεδρο της Εταιρίας και 4 μέλη που ορίστηκαν με γνώμονα την διασφάλιση της 
εκπροσώπησης στην σύνθεση των διαφόρων κλάδων των γεωεπιστημών και την ευρεία 
αποδοχή του επιστημονικού τους κύρους. 

14. Εστάλη επιστολή για εκπροσώπηση στο Φόρουμ για τα Γεωπάρκα από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Διατήρησης και Ανάδειξης της Γεωλογικής Κληρονομιάς. 

 


