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Τα πεπξαγκέλα αθνξνύλ ηε ρξνληθή πεξίνδν από  19/6/2012, έσο θαη 2/4/2014,  

ζύκθσλα κε ηα άξζξν 8 (8.3) ηνπ λένπ θαηαζηαηηθνύ  ηεο Δ.Γ.Δ. 

Μεξηθνί από ηνπο  βαζηθνύο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ από ην Γ.Σ. ήηαλ ε αλακόξθσζε 

ηνπ ηζηόηνπνπ, ε ελεκέξσζε ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ κειώλ, ε νξγάλσζε 

επηζηεκνληθώλ νκηιηώλ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

γεσινγηθνύ θόζκνπ, ηόζν παλειιαδηθά όζν θαη ζην εμσηεξηθό.  

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Γ.Σ. ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

1) Πξαγκαηνπνίεζε  δέθα (10) ζπλεδξηάζεσλ. 

2) Δμαζθάιηζε ρώξν ζην ηκήκα Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ ΔΚΠΑ γηα ηε 

κεηαθνξά ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ αξρείνπ ηεο Δηαηξείαο, ώζηε λα πξνζηαηεπηνύλ  

από ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο θύιαμεο πνπ είραλ δηακνξθσζεί ζηνλ ηδηόθηεην ρώξν 

ησλ γξαθείσλ ηεο ΔΓΔ (Κσλζηαληηιιέξε 50 ζην Βύξσλα) κεηά ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ όινπ ηνπ θηηξίνπ, πνπ δηέξρεηαη κέζα από  ηα γξαθεία. 

Δπίζεο δξνκνιόγεζε ηε δηαθνπή όισλ ησλ παξνρώλ γηα κείσζε ησλ εμόδσλ, 

κέρξη λα απνθαζηζηεί ε νξηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ αθηλήηνπ. 

3) Απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ησλ κειώλ θαη ύπαξμε εηδηθήο 

ηηκήο γηα ηνπο θνηηεηέο. 

4) Έγηλε ε εηήζηα Δπηζηεκνληθή Σπλεδξία ηεο ΔΓΔ γηα ην έηνο 2013, όπνπ 

παξνπζηάζηεθαλ 6 πξσηόηππεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

5) Οξγαλώζεθε κε επηηπρία ε «Μεγάιε Δηήζηα Οκηιία Μαξίλνπ-Παπαζηακαηίνπ» γηα 

ην 2012 κε επίζεκν νκηιεηή ηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ 

Γξ. Γηάλλε Μαθξή κε ζεκα: "εισμική ταρτογράυηση και Δνεργός Σεκτονική 

τοσ Δλληνικού Υώροσ"  

6) Οξγάλσζε κε επηηπρία ηνπ 13νπ ζπλεδξίνπ ηεο Δ.Γ.Δ., πνπ έγηλε ζηα Φαληά, κε 

πξόεδξν ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνλ θαζεγεηή ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο Μ. 

Μαλνύηζνγινπ. 



7) Οξγαλώζεθε κε επηηπρία ε «Μεγάιε Δηήζηα Οκηιία Μαξίλνπ-Παπαζηακαηίνπ» γηα 

ην 2013 κε επίζεκν νκηιεηή ηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλ/κίνπ 

Θεζζαινλίθεο Γξ. Βαζίιε Παπαδάρν θαη κε ζεκα: "Η Πρόγνωση των εισμών" 

8) Έγθξηζε ηεο εγγξαθήο 16 λέσλ κειώλ. 

9) Δλεκέξσζε ηνπ αξρείνπ ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ κειώλ ηεο Δηαηξείαο, κεηά από 

δηαζηαπξώζεηο λέσλ δηεπζύλζεσλ πνπ πήξακε κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2012. 

10)  Αλαβαζκίζηεθε ε ηζηνζειίδα ηεο ΔΓΔ, πξνζθέξνληαο έλα αθόκα θηιηθόηεξν 

πεξηβάιινλ ζηνπο επηζθέπηεο ηεο. Η λέα ηζηνζειίδα απέθηεζε κεγαιύηεξε 

ρσξεηηθόηεηα θαη δπλαηόηεηα αλάξηεζεο πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ, κε ζηόρν 

ηελ αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο, ώζηε λα γίλεη ν θύξηνο ρώξνο ελεκέξσζεο ηνπ 

γεσινγηθνύ θόζκνπ. 

11)  Απόθαζε γηα αλάξηεζε ησλ ηόκσλ ησλ ζπλεδξηώλ ζηνλ ηζηόηνπν ζε κνξθή 

PDF, αξρήο γελνκέλεο από ηνλ ηόκν ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξίαο ηνπ 2012. 

12)  Απόθαζε γηα δηάζεζε όισλ ησλ ηόκσλ ησλ ζπλεδξίσλ. Οη ηόκνη ζα δηαηεζνύλ 

πξνο 2 επξώ ν έλαο, απεπζπλόκελνη θπξίσο ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο λένπο 

επηζηήκνλεο, ώζηε λα πξνσζεζνύλ εύθνια νη απνζεθεπκέλνη ηόκνη θαη λα 

εληζρπζνύλ ηα νηθνλνκηθά ηεο Δηαηξείαο. 

13)  Οκόθσλε απόθαζε γηα ζηήξημε κε ςήθηζκα ησλ Ιηαιώλ ζπλαδέιθσλ 

γεσεπηζηεκόλσλ, κεηά  ηελ πξσηόδηθε θαηαδίθε ηνπο γηα ηνλ θαηαζηξνθηθό 

ζεηζκό ηνπ 2009 ζηελ Aquila ηεο Ιηαιίαο. 

14)  Οκόθσλεο απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ γηα ζηήξημε ηνπ Οξγαληζκνύ Αληηζεηζκηθήο  

Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Ι.Γ.Μ.Δ., πνπ νδεγνύληαλ ζηελ απαμίσζε θαη ηελ θαηάξγεζε. 

15)  Οκόθσλε απόθαζε θαη ζηήξημε κε ςήθηζκα ηνπ θαζεγεηή ηνπ ΑΠΘ Σπύξνπ 

Παπιίδε κεηά ηελ επίζεζε θαη ηνλ πξνπειαθηζκό πνπ δέρηεθε ζην γξαθείν ηνπ 

ζην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

16)  Παξνπζίαζε Νέαο Κιίκαθαο Δληάζεσλ Tsunami (Integrated Tsunami Intensity 

Scale ITIS-2012) από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΓΔ Καζεγεηή Δπζύκε Λέθθα, ηνλ Μάξηην 

2013. 

17)  Γξνκνιόγεζε ζπληνληζκέλεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δ.Γ.Δ κε ηελ ΔΛ.ΔΤ.Ο (Διιεληθή 

Δηαηξεία Οξνινγίαο) γηα κηα ηππνπνηεκέλε επεμεξγαζία/επηινγή/αλάξηεζε ζην 

δηαδίθηπν ειιεληθώλ όξσλ ησλ γεσεπηζηεκώλ, ηζνδύλακσλ κε ηνπο ππάξρνληεο 

αγγιηθνύο θ.α., κε επηδίσμε ηελ απνθπγή ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηειηθά ηεο 

ζύγρπζεο ζηνλ ειιελόθσλν επηζηεκνληθό ιόγν. Η ελέξγεηα απηή έγηλε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ζπλάδειθν ηνπ ΙΓΜΔΜ Νίθν Καξξά. 



18)  Σπλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Λνθξώλ ζηελ Αηαιάληε εκεξίδαο κε ζέκα ην ξήγκα 

ηεο Αξθίηζαο (30-11-2013) όπνπ ζπκκεηείραλ ηξία κέιε ηνπ Γ.Σ. κε αλαθνηλώζεηο. 

19)  Σπκκεηνρή ηεο Δ.Γ.Δ ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγαλώζεθε από ην ηκήκα 

Γεσινγίαο ηνπ Α.Π.Θ πξνο ηηκή ηνπ Γεκνζζέλε Μνπληξάθε, νκόηηκνπ θαζεγεηή 

Α.Π.Θ θαη ηέσο πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ.Δ. 

20)  Έθαλε παξέκβαζε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Γεσινγίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηε ζηήξημε θαη ηνπ ηέσο 

πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ.Δ. θαη  βνπιεπηή Απόζηνινπ Αιεμόπνπινπ. 

21)  Γηνξγάλσζε ζην Αξηζηνηέιεην Παλ/κην Θεζζαινλίθεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 

εκεξίδα κε ζέκα ¨Ηκέξα ζηαδηνδξνκίαο¨ πνπ απεπζπλόηαλ θπξίσο ζε πξσηνεηείο 

θνηηεηέο. 
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