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28/3/2019	ΕΩΣ	6/4/2021	
	
Η	 λογοδοσία	 πεπραγμένων	 αφορά	 στη	 χρονική	 περίοδο	 από	 28/3/2019	 έως	 6/4/2021,	
σύμφωνα	 με	 τα	 άρθρο	 8	 (8.3)	 του	 νέου	 καταστατικού	 της	 Ε.Γ.Ε.	 Το	 χρονικό	 διάστημα	 της	
λογοδοσίας	 αυτής	 περιλαμβάνει	 και	 το	 έτος	 2020,	 δεδομένης	 της	 αδυναμίας	 διενέργειας	
εκλογών	 για	 την	 ανάδειξη	 νέου	 Δ.Σ.,	 λόγω	 των	 συνεχιζόμενων	 περιοριστικών	 μέτρων	 για	 την	
αντιμετώπιση	της	πανδημίας	COVID-19.	

	
Οι	δραστηριότητες	του	Δ.Σ.	συνοψίζονται	στα	παρακάτω:	
1. Πραγματοποίηση	 δέκα	 τακτικών	 συνεδριάσεων	 και	 τεσσάρων	 έκτακτων	 Οι	 τελευταίες	

κρίθηκαν	απαραίτητες	 	και	είχαν	ως	αποκλειστικό	θέμα	τον	προγραμματισμό	δράσεων	και	
την	 επικαιροποίηση	 των	 δεδομένων	 που	 προέκυψαν	 λόγω	 των	 περιοριστικών	 μέτρων,	 με	
σκοπό	την	δυνατότητα	διενέργειας	εκλογών,	μια	διαδικασία	η	οποία	είναι,	για	την	ώρα,	σε	
αναστολή.	 Επισημαίνεται	 ότι	 η	 προκήρυξη	 εκλογών	 για	 την	 ανάδειξη	 των	 οργάνων	
διοίκησης	 της	 Εταιρίας	 και	 των	 Επιτροπών	 της	 έγινε	 σύμφωνα	 με	 τα	 οριζόμενα	 στο	
καταστατικό	της	Εταιρία	και	έγινε	αποστολή	του	εκλογικού	υλικού	στα	Μέλη.	Στη	συνέχεια,	
το	Ταχυδρομικό	Γραφείο	Βύρωνα,	στο	οποίο	αποστέλλονται	οι	επιστολικές	ψήφοι	δήλωσε	
αδυναμία	 φύλαξής	 τους	 για	 μακρό	 χρονικό	 διάστημα.	 Προκειμένου	 να	 αντιμετωπιστεί	 το	
συγκεκριμένο	θέμα,	 το	Δ.Σ.	 σε	συνεδρίασή	 του	αποφάσισε	 τη	σύσταση	 ειδικής	 επιτροπής	
παραλαβής	 των	 επιστολικών	ψήφων,	 αποτελούμενη	από	 	 μέλη	 του	Δ.Σ.	 Η	 επιτροπή	αυτή	
παρέλαβε	 τις	 επιστολικές	 ψήφους,	 τις	 καταμέτρησε,	 συνέταξε	 και	 υπέγραψε	 το	 σχετικό	
πρωτόκολλο	 παραλαβής,	 το	 οποίο,	 μαζί	 με	 τις	ψήφους	 σφραγίστηκε	 και	 παραδόθηκε	 για	
φύλαξη	στον	Πρόεδρο	του	Τμήματος	Γεωλογίας	και	Γεωπεριβάλλοντος,	Ε.Κ.Π.Α.	Δεδομένης	
της	 συνεχιζόμενης	 εκκρεμότητας	 ως	 προς	 την	 εκλογική	 διαδικασία,	 υπάρχει	 ακόμα	 η	
δυνατότητα	αποστολής	επιστολικών	ψήφων,	σύμφωνα	με	τη	γνωστή	διαδικασία,	οι	οποίες	
θα	παραληφθούν	από	το	Ταχυδρομικό	Γραφείο	πριν	τη	διενέργεια	των	εκλογών.	

2. Εγγραφή	 νέων	μελών:	 κατά	 το	 χρονικό	 διάστημα	που	αναφέρεται	 ο	 παρών	απολογισμός	
εγγράφηκαν	28	μέλη	(εγγραφές	ή	επανεγγραφές).	

3. Το	ηλεκτρονικό	ενημερωτικό	δελτίο	της	Εταιρίας	 (Γεωενημέρωση)	αποστέλλεται	σε	πλέον	
των	 1400	 αποδεκτών,	 στην	 Ελλάδα	 και	 το	 εξωτερικό.	 Στο	 χρονικό	 διάστημα	 που	
αναφέρεται	ο	παρών	απολογισμός,	εστάλησαν	συνολικά	δώδεκα	(12	ενημερωτικά	δελτία,	
καθώς	και	ενημερώσεις	για	εκδηλώσεις,	κ.α.	

4. Για	το	2019,	Οργανώθηκε	με	επιτυχία	η	Ετήσια	Ομιλία	«Γ.Μαρίνου-	Ι.	Παπασταματίου»	για	
το	 2019	 με	 επίσημη	 ομιλήτρια	 την	 Καθηγ	 Καθηγ.	 Δ.	 Κοντοπούλου	 (Α.Π.Θ)	 με	 θέμα:	 "Το	
μαγνητικό	πεδίο	της	ΓΗΣ:	μια	διαχρονική	καταγραφή	της	ανθρώπινης	δραστηριότητας	από	
την	προϊστορία	μέχρι	σήμερα".	Η	ομιλία	πραγματοποιήθηκε	στις	5/12/2019	στο	αμφιθέατρο	
Βυζαντινού	και	Χριστιανικού	Μουσείου	.		

Το	2020,	η	ετήσια	ομιλία	έγινε	διαδικτυακά,	με	προσκεκλημένο	ομιλητή	τον	Ομ.	Καθηγητή	
ΕΚΠΑ	Δημήτρη	Παπανικολάου,	με	θέμα	“Οι	φυσικές	κλιματικές	αλλαγές	του	παρελθόντος	της	



Γης	και	η	σημερινή	ανθρωπογενής	επίδραση».	Η	εκδήλωση	σημείωσε	πρωτοφανή	επιτυχία,	
με	τον	αριθμό	των	συμμετεχόντων	να	υπερβαίνει	το	όριο	της	διαδικτυακής	πλατφόρμας	(300	
άτομα).	 Η	 ομιλία	 μαγνητοσκοπήθηκε	 και	 είναι	 διαθέσιμη	 στο	 διαδίκτυο	 (YouTube),	 στη	
διεύθυνση:	https://www.youtube.com/watch?v=n1sBnUD32T0.	

5. 	Δελτίο	Ε.Γ.Ε:	(α)	Εκδόθηκαν,	ο	54ος	55ος	,	55ος	και	56ος	τόμος.	Ο	54ος	ειδικός	τόμος	έχει	θέμα	
“Tethyan	 tectonics	 and	 the	 Greek	 ophiolites”,	 με	 Special	 Issue	 Associate	 Editor	 τους	 Dr.	
Anne	Rassios,	Dr	Bob	Myhill	και	Επ.	Καθηγ	Π.	Κουτσοβίτη	και	περιλαμβάνει	7	εργασίες.	Ο	
55ος	περιλαμβάνει	πλήρεις	εργασίες	από	τις	ανακοινώσεις	του	15ου	Συνεδρίου,	με	σύνολο	
15	εργασίες	.	Επίσης,	εκδόθηκε	ο	ειδικός	τόμος	(Special	 Issue)	No	7,	που	περιλαμβάνει	το	
σύνολο	των	εκτεταμένων	περιλήψεων	των	παρουσιάσεων	του	15ου	Συνεδρίου.	Ο	56ος	τόμος	
περιλαμβάνει	 16	 εργασίες	 από	 διάφορα	 θεματικά	 αντικείμενα,	 ενώ	 βρίσκεται	 σε	
διαδικασία	έκδοσης	και	ο	57ος	τόμος.		

Επίσης,	 αποφασίστηκε	 η	 έκδοση	 Ειδικού	 Τόμου	 με	 αντικείμενο	 την	 πρόσφατη	 σεισμική	
ακολουθία	στη	Βόρεια	Θεσσαλία.	

Υπεγράφη	 η	 ανανέωση	 της	 σύμβασης	 με	 το	 ΕΚΤ,	 για	 την	 ανάρτηση	 του	 Δελτίου	 στη	
συγκεκριμένη	πλατφόρμα.	

6. 15ο	Συνέδριο	ΕΓΕ	 (GSG2019):	Το	15ο	Συνέδριο	διεξήχθη	μεταξύ	22-24	Μάϊου	2019,	στους	
χώρους	 του	 Χαροκόπειου	 Πανεπιστημίου,	 με	 εξαιρετική	 επιτυχία.	 Συμμετείχαν	 708	
σύνεδροι	 από	 19	 χώρες,	 παρουσιάστηκαν	 392	 εργασίες	 (208	 προφορικά	 και	 184	 με	 τη	
μορφή	 αναρτημένης	 παρουσίασης	 –	 poster),	 ενώ	 παράλληλα	 οι	 σύνεδροι	 είχαν	 την	
ευκαιρία	 να	 παρακολουθήσουν	 13	 προσκεκλημένες	 ομιλίες	 (Keynote	 talks)	 από	
διακεκριμένους	 επιστήμονες	 σε	 διάφορα	 θεματικά	 αντικείμενα.	 Στα	 πλαίσια	 του	
Συνεδρίου	 διοργανώθηκαν	 και	 τρία	 θεματικά	 workshops,	 τα	 οποία	 προσέλκυσαν	 το	
ενδιαφέρον	 σε	 πάνω	 από	 200	 νέους	 επιστήμονες,	 στους	 οποίους	 κατά	 κύριο	 λόγο	
απευθύνονταν.	

7. Αναφορικά	 με	 τις	 παρεμβάσεις	 του	 Δ.Σ.	 σε	 θέματα	 που	 αφορούν	 την	 γεωεπιστημονική	
κοινότητα,	 το	 Δ.Σ.	 διατύπωσε	 θέσεις	 για	 το	 ΠΔ	 99/2018	 (ΦΕΚ	 Α´	 187/05.11.2018)	 για	 τα	
επαγγελματικά	δικαιώματα	των	γεωλόγων,		εξέδωσε	ψηφίσματα	για	τη	διαφωνία	της	Ε.Γ.Ε.	
για	 τον	 επιχειρούμενο	 μετασχηματισμό	 του	 Κρατικού	 Γεωλογικού	 και	 Μεταλλευτικού	
Φορέα	της	χώρας	και	έγινε	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.	

	
	

Ο	Πρόεδρος	 	 	 	 Ο	Γ.	Γραμματέας	
	
	

Σ.	Παυλίδης	 	 	 	 Χ.	Κράνης	
	
	
	
	
	 	



	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	

	
Νέα	Μέλη	2019-21	

	
1. Άννα	Φωκαεύς	(ΕΑΑ)	(επανεγγραφή)	(9ο	ΔΣ,	19/9/2019)	
2. Αλέξανδρος	Λιακόπουλος	(ΕΑΓΜΕ)	(9ο	ΔΣ,	19/9/2019)	
3. Rudolf	Stefec	(Ερευνητής,	Univ.	Wien)	(9ο	ΔΣ,	19/9/2019)	
4. Ολυμπία	Τριπολιτσιώτου	(Εκπαιδευτικός,	2ο	Γυμν.	Ν.	Σμύρνης)	(9ο	ΔΣ,	19/9/2019)	
5. Παύλος	Κοπαλίδης	(Συνταγματάρχης	(ΤΘ)	ε.α	Γεωλόγος)	(9ο	ΔΣ,	19/9/2019)	
6. Παρασκευόπουλος-Τσιακίρης	(12ο	ΔΣ,	6/3/2020)	
7. Καρασαντέ		Ηλέκτρα.	(12ο	ΔΣ,	6/3/2020)	
8. Χριστοπούλου	Μαρίνα	Μεταπτυχ.	Πανεπιστημιο	Πατρών	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
9. Βασιλειάδης	Κωνσταντίνος	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	 	
10. Παρασκευοπούλου	Χρυσοθέμις	University	of	Leeds	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
11. Παπαδόπουλος	Χρήστος	 Κανονικό,	Εκπαιδευτικός(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
12. Πετρίδου	Βαρβάρα,	Δνση	Β'βαθμιας	Β	Αθήνας	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
13. Πολυδώρου	Μιλτιάδης,	Υπ.Δρ.	ΕΚΠΑ		(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
14. Χατζηελευθερίου	Εμμανουήλ,	Εκπαιδευτικός	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
15. Καρασαντέ	Ηλέκτρα,	Μεταπτυχ.	 (13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
16. Γιαννόπουλος	Μιχαήλ,	Μεταπτυχ.	Παν.	Πατρών	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
17. Κούκουζα	Κωνσταντίνα,	Μεταπτυχ.,	ΕΜΠ	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
18. Καλπογιαννάκη	Μαρία,	GEOPLAN	Γεωτ.	Γραφείο	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
19. Γώγου	Μαρίλια,	Υπ.Δρ,	ΕΚΠΑ	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)		
20. Φαλαρας	Τριαντάφυλλος,	Μεταπτυχ.,	Χαροκόπειο	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
21. Ροδόπουλος	Χρήστος,	Μεταπτυχ.	Χαροκόπειο	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
22. Παπαδόπουλος	Ιωάννης,	Μεταπτυχ.	Χαροκόπειο	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
23. Καραλής	Σωτήριος-Θεοφάνης,	Σχ.	Μηχανικών	ΠΑΔΑ	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
24. Γρίβα	Διαμαντίνα,	Μεταπτυχ.	Χαροκόπειο	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
25. Ανδρέου	Μαρίνα.	Υπ.Δρ.	Χαροκόπειο	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
26. Κόμη	Αποστολία,	Μεταπτυχ.,	ΕΚΠΑ	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
27. Τζουξανιώτη	Μαρία,	Φοιτητής	ΕΚΠΑ	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	
28. Μπουγιούκος	Γεώργιος,	Μεταπτυχ.	ΕΚΠΑ	(13ο	ΔΣ,	15/5/2020)	

	


