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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 19/6/2018
ΕΩΣ 28/3/2019
Η λογοδοσία πεπραγμένων αφορά στη χρονική περίοδο από 19/6/2018 έως 28/3/2019,
σύμφωνα με τα άρθρο 8 (8.3) του νέου καταστατικού της Ε.Γ.Ε.
Οι δραστηριότητες του Δ.Σ. συνοψίζονται στα παρακάτω:
1. Πραγματοποίηση οκτώ (8) συνεδριάσεων.
2. Εγγραφή νέων μελών: κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται ο παρών απολογισμός
εγγράφηκαν 11 νέα μέλη.
3. Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας (Γεωενημέρωση) αποστέλλεται σε πλέον
των 900 αποδεκτών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται
ο παρών απολογισμός, εστάλησαν συνολικά τέσσερα (4) ενημερωτικά δελτία, καθώς και
ενημερώσεις για εκδηλώσεις, κ.α.
4. Οργανώθηκε με επιτυχία η Ετήσια Ομιλία «Γ.Μαρίνου- Ι. Παπασταματίου» για το 2018 με
επίσημο ομιλητή τον Καθηγ. Ν. Ζούρο (Παν. Αιγαίου) με θέμα: "Μνημεία της Φύσης και
Βιώσιμη Ανάπτυξη - Μια νέα προσέγγιση για την ανάδειξη και αξιοποίηση της γεωλογικής
κληρονομιάς από το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της Unesco". Η ομιλία πραγματοποιήθηκε
στις 13/12/2018 στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5. Δελτίο Ε.Γ.Ε: (α) Εκδόθηκαν ο 52ος και ο 53ος τόμος. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την
έκδοση του ειδικού τόμου (αρ. 54) του Δελτίου “Tethyan tectonics and the Greek ophiolites”,
με Special Issue Associate Editor τους Dr. Anne Rassios, Dr Bob Myhill και Dr Π. Κουτσοβίτη.
(β) Το δελτίο της ΕΓΕ βρίσκεται στη διαδικασία ευρετηριασμού από μεγάλες διεθνείς
βιβλιογραφικές βάσεις (πχ. Scopus). Στην παρούσα φάση η πλατφόρμα που φιλοξενεί το
δελτίο της ΕΓΕ έχει 136 εγγεγραμμένα μέλη. Η δε ιστοσελίδα του δελτίου δέχτηκε πάνω από
55000 views κατά το 2018. (γ) Οι εκτεταμένες περιλήψεις του 15ου Συνεδρίου της ΕΓΕ θα
δημοσιευθούν σε Special Publication του δελτίου με Αριθμό Σειράς 7.
6. Το Δ.Σ. διατύπωσε θέσεις για το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ Α´ 187/05.11.2018) για τα επαγγελματικά
δικαιώματα των γεωλόγων.
7. Το Δ.Σ. εξέδωσε ψηφίσματα για τη διαφωνία της Ε.Γ.Ε. για τον επιχειρούμενο μετασχηματισμό
και συρρίκνωση του Κρατικού Γεωλογικού και Μεταλλευτικού Φορέα της χώρας.
8. Παρέμβαση του Προέδρου της ΕΓΕ Σπ. Παυλίδη, εκπροσωπώντας το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε., στην
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων για το νομοσχέδιο που
αφορά τη σύσταση του ΕΑΓΜΕ.
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