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Τα πεπραγμένα αφορούν τη χρονική περίοδο από 22/3/2009, ημερομηνία συγκρότησης σε σώμα του 

παρόντος Δ.Σ. μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 23/2/2009 έως και την 31/12/2009 (ημέρα που 
τελειώνει το πρώτο 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 εκ νέου προώθηση της διαδικασίας 
έγκρισης του Καταστατικού, η επικαιροποίηση των διευθύνσεων των μελών, η αναβάθμιση της έκδοσης της 
Γεωενημέρωσης, η αναμόρφωση της ιστοσελίδας, η οργάνωση εκδηλώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα και η 
πραγματοποίηση εκδρομών. 

Μέσα στους λίγους μήνες πραγματικής θητείας, λόγω της έγκρισης του νέου Καταστατικού στα μέσα της 
θητείας μας και της υποχρεώσής μας να προκηρύξουμε σύντομα εκλογές, οι δραστηριότητες του Δ.Σ. 
συνοψίζονται στα παρακάτω: 
• Πραγματοποιήθηκαν έξι συνεδριάσεις του Δ.Σ.  
• Το Δ.Σ. φρόντισε να παραμένουν τα γραφεία της Εταιρίας ανοικτά κάθε Δευτέρα από 3-6 μ.μ. 
• Ενέκρινε την εγγραφή σαράντα τεσσάρων (44) νέων μελών. 
• Ενημέρωσε, στο μέτρο του δυνατού, το αρχείο των διευθύνσεων των μελών της Εταιρίας, μετά τη 

διαπίστωση ότι αρκετά μέλη της δεν παρελάμβαναν τις επιστολές της Ε.Γ.Ε και την Γεωενημέρωση.  
• Αναθεώρησε τη δομή και τα περιεχόμενα της Γεωνημέρωσης, εμπλουτίζοντάς την με νέες στήλες, με 

φωτογραφίες από το παρελθόν, με γεωλογικά νέα, ενδιαφέρουσες διευθύνσεις στο διαδίκτυο και με 
επίκαιρα άρθρα. 

• Ανανέωσε, αναμόρφωσε, διεύρυνε και εμπλούτισε την ιστοσελίδα της Εταιρίας, η οποία πλέον 
ενημερώνεται σε τακτική βάση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας τετρα-
πλασιάστηκε τον τελευταίο χρόνο. 

• Απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Παν/μίου 
Αθηνών για την διάθεση χώρου στην Πανεπιστημιούπολη ώστε να λειτουργεί ως Γραφείο της ΕΓΕ. Το 
αίτημά μας έγινε κατ’ αρχάς δεκτό από το Δ.Σ του Τμήματος Γεωλογίας και πιστεύουμε ότι θα υλοποι-
ηθεί σύντομα. 

• Συμμετείχε στην διοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα: «Ορθολογική Διαχείριση του Νερού και 
΄Ερευνα - Ερευνητικά Ινστιτούτα». 

• Απέστειλε επιστολή προς τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη εκθέτοντας το πρόβλημα που θα 
προκύψει με την διάλυση των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, στηρίζοντας έτσι τους συναδέλφους που εργά-
ζονται σ΄αυτά. 

• Απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α, κ. Μπιρμπίλη, προωθώντας αίτημα της Επιτροπής 
Διατήρησης και Ανάδειξης Γεωλογικής Κληρονομιάς για προστασία του Καθρέφτη της Αρκίτσας, ζη-
τώντας και ταυτόχρονα και συνάντηση, μαζί με την Επιτροπή, για να την ενημερώσουμε και να της 
εκθέσουμε τις θέσεις μας για τους Γεώτοπους και τη Διατήρηση και Ανάδειξη της Γεωλογικής Κληρο-
νομιάς της χώρας μας. 

• Ενέκρινε την πραγματοποίηση Επιστημονικών Συνεδριάσεων στην Κρήτη, Ξάνθη, Πρέβεζα, και 
συζήτησε την διοργάνωση Συμποσίου με θέμα «Ορολογία Γεωλογικών όρων». 

• Πραγματοποίησε με επιτυχία την εκδήλωση «Ημέρα Σταδιοδρομίας» στην Πάτρα, στο Αμφιθέατρο 
του Γεωλογικού Τμήματος, με την θερμή υποστήριξη όλων των συναδέλφων μας, τους οποίους και 
ευχαριστούμε για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής. 

• Πραγματοποίησε την «Μεγάλη Ετήσια Ομιλία της Ε.Γ.Ε», με την ομιλία του Καθηγητή του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Παν/μιου Αθηνών, κ. Μ. Δερμιτζάκη με τίτλο: «Αιγαίο, Το Αρ-
χιπέλαγος που δεν επισκέφθηκε ο Δαρβίνος». 

• Αποφάσισε όπως ο ομιλητής στην επόμενη «Μεγάλη Ετήσια Ομιλία της Ε.Γ.Ε» να είναι ο Καθηγητής 
της Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γ. Κούκης.  

• Πραγματοποίησε Γεωλογική Εκδρομή στο Λαύριο με την υποστήριξη των συναδέλφων του ΙΓΜΕ, Α. 
Δημητριάδη, Ε. Δήμου, Α. Φωτιάδη, και Γ. Χελιώτη, στους οποίους το Δ.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες 
του για την ενδιαφέρουσα ξενάγηση. 
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