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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 13/3/2015 ΕΩΣ 6/4/2016 

 

Η λογοδοσία πεπραγμένων αφορά τη χρονική περίοδο από 13/3/2015 έως 13/4/2016, 

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 οργάνωση 

επιστημονικών ομιλιών και η συμμετοχή της Εταιρείας σε δραστηριότητες του 

γεωλογικού κόσμου, τόσο πανελλαδικά όσο και στο εξωτερικό.  

Στο ίδιο διάστημα έγινε συνεχής ενημέρωση του ιστότοπου της εταιρίας καθώς και η 

ενημέρωση του αρχείου των μελών,  

Οι δραστηριότητες του Δ.Σ. συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1) Πραγματοποίηση  επτά (7) συνεδριάσεων. 

2) Υπάρχει διαρκής συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του 14ου συνεδρίου και 

ειδικά με τον πρόεδρο της οργανωτικής καθ. Σ. Παυλίδη. 

3) Οργανώθηκε με επιτυχία η ετήσια Επιστημονική Συνεδρία της Ε.Γ.Ε στις 13 Μαΐου 

2015. 

4) Αναρτήθηκε ο τόμος (XLIX δελτίο της ΕΓΕ) με εργασίες της ετήσιας συνεδρίας 2015 

αφού πέρασαν τη διαδικασία της κρίσης. 

5) Ελήφθη μέριμνα για την ασφάλεια του χώρου της βιβλιοθήκης και του αρχείου της 

Εταιρείας, μετά τη διευθέτηση και τακτοποίηση του υλικού της Εταιρείας σε χώρο του 

ΕΚΠΑ. 

6) Εγκρίθηκε  η εγγραφή 15 νέων μελών. 

7) Έγινε ενημέρωση του αρχείου των διευθύνσεων των μελών της Εταιρείας, μετά από 

διασταυρώσεις νέων διευθύνσεων κατόπιν συνεργασίας με το Σύλογο Ελλήνων 

Γεωλόγων. 

8) Αποφασίστηκε οι τόμοι των συνεδρίων να διατίθενται προς 2 ευρώ ο ένας, 

απευθυνόμενοι κυρίως σε φοιτητές και σε νέους επιστήμονες. Με τον τρόπο αυτό 

προωθούνται εύκολα οι αποθηκευμένοι τόμοι και μπορούν να ενισχυθούν τα 

οικονομικά της Εταιρείας. 

9) Ελήφθη ομόφωνη απόφαση και εκδόθηκε ψήφισμα του Δ.Σ της ΕΓΕ κατά της 

μεταφοράς του Μουσείου Γεωλογίας Απειράνθου (Μανώλη Γλέζου) και της τελικής 

κατάργησης του αφού θα συστεγαστεί με άλλες δραστηριότητες στην Νάξο. 



10)  Ορίσθηκε ο Επίκουρος Καθηγητής του Α.Π.Θ Αλέξανδρος Χατζηπέτρος ως 

Εκπροσώπος της Ελλάδας στο Carpatho-Balkan Geological Association in the 

Council of the CBGA. 

11)  Οργανώθηκε με επιτυχία η «Μεγάλη Ετήσια Ομιλία Μαρίνου-Παπασταματίου» για το 

2015 με επίσημο ομιλητή τον Δρ. Κωνσταντίνο Περισσοράτη τέως Διευθυντή και 

Τομεάρχη του Ι.Γ.Μ.Ε με θέμα: "Ερευνώντας τα ιζήματα του θαλάσσιου και 

παράκτιου χώρου: Εμπειρίες, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα" 

12) Έγινε διερεύνηση για τη δυνατότητα ανάρτησης των τόμων της Ε.Γ.Ε. στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης  

13) Στις εκδηλώσεις της ΕΓΕ μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται και η ¨Ημέρα 

Σταδιοδρομίας¨, όπου οι φοιτητές των γεωλογικών τμημάτων της χώρας 

ενημερώνονται για τα γεωλογικά δρώμενα και τις δυνατότητες απασχόλησής των 

μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους. Η ΕΓΕ, αυτή τη χρονιά, ανέθεσε στο 

Πανεπιστήμιο της Πάτρας να πραγματοποιήσει την εκδήλωση αυτή. 

14) Παρέμβαση με επιστολή προς την Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία της 

Βουλής με θέμα: Σημασία των Γεωεπιστημών στη σύγχρονη κοινωνία. Ανάγκη 

σωστής διδασκαλίας τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Προτάσεις 
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