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1. Ωσ γνωςτόν θ Επιτροπι δεν ζχει ςυνδρομι, οπότε και είχε μθδενικά ζςοδα το 2017. Η
εκπροςϊπθςθ τθσ Επιτροπισ ςε Διεκνι Συνζδρια & Εταιρίεσ καλφφκθκε με προςωπικά ζξοδα
απο τον Πρόεδρο και μζλθ.
2. Η Επιτροπι ςυμμετείχε και Προζδρευςε ςτθν ετιςια Γενικι Συνζλευςθσ τθσ Ελλθνικισ
Γεωλογικισ Εταιρίασ, πραγματοποιικθκε τθν Τετάρτθ 3 Μάιου 2017 ςτα γραφεία του
Παραρτιματοσ του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικισ Στερεάσ, ςτθν οδό Διδότου 26 ςτθν Ακινα, όπου
προςιλκαν 23 μζλθ τθσ ΕΓΕ.
3. Η Επιτροπι -άρα και θ Ε.Γ.Ε.- παραμζνει ςυνδεδεμζνθ ςτθν International Mineralogical
Association (https://www.ima-mineralogy.org/adhorg.htm).
4. Η Επιτροπι ςυμμετείχε, δια του Προζδρου, ςτο Goldschmidt 2017 ςτο Παρίςι και
εκπροςωπικθκε -ϊςτε να παραμείνει ςυνδεδεμζνθ- ςτθ ςυνάντθςθ τθσ European
Mineralogical Union (http://eurominunion.org/).
5. Η Επιτροπι ςυμμετείχε, δια του μζλουσ Δρ. Ευάγγελου Τηάμου, ςτο EGU 2018 ςτθ Βιζννθ
και εκπροςωπικθκε -ϊςτε να παραμείνει ςυνδεδεμζνθ- ςτθ ςυνάντθςθ τθσ European
Mineralogical Union.
Θα πρζπει να ςθμειωκεί οτι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διατθρεί θ ΕΓΕ, απο τουσ 100 και
πλεον ςυναδζλφουσ που ιταν μζλθ τθσ Επιτροπισ τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, φαίνεται να
υπιρχαν τα τελευταία χρόνια 23 ενεργά μζλθ, ενϊ απο τισ εκλογζσ του 2016 προζκυψε οτι
ςτθν πραγματικότθτα ιταν ενεργά -οικονομικϊσ τακτοποιθμζνα- 13 μζλθ. Τθ ςτιγμι αυτι
(πριν τισ εκλογζσ του Μαίου 2018, όπου και ευχόμεκα να ενιςχυκεί ο αρικμόσ των μελϊν) ςτθν
Επιτροπι υπάρχουν πλζον 9 -οικονομικϊσ τακτοποιθμζνα- μζλθ τθσ ΕΓΕ, και αυτό δυχεραίνει
ιδιαίτερα τθν λειτουργία τθσ. Η αιτία είναι οι ςυνταξιοδοτιςεισ πολλϊν μελϊν με παράλλθλθ
ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ, θ κατάςταςθ ςτο ΙΓΜΕ (όπου και υπιρχαν πολλά μζλθ), και κυρίωσ θ
απουςία πάρα πολλϊν νζων ςυναδζλφων, ςτο εξωτερικό για ςυνζχιςθ ςπουδϊν και
εργαςιακοφσ λόγουσ (λόγω κρίςθσ).

Ωσ απερχόμενοσ Πρόεδροσ, ζπειτα απο 2 ςυνεχόμενεσ κθτείεσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω
όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ για τθν αρωγι τουσ και να δθλϊςω ευτυχισ για το οτι θ Επιτροπι,
παρόλθ τθν γενικότερθ κρίςθ, διατθρικθκε -ςτα μζτρα του δυνατοφ- ενεργι και ςυνδεδεμζνθ
με διεκνείσ αντίςτοιχεσ Εταιρίεσ.
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