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 Κατά το έτος 1999 η Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας 
πραγματοποίησε 5 συνεδριάσεις με τα παρακάτω θέματα: 
 
1. Αποφασίστηκε να καταγραφούν όλα τα μέλη της Επιτροπής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να 

διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία των μελών (διευθύνσεις, τηλέφωνα, fax, e-mail), γιατί πιθανόν να 
έχουν προκύψει μεταβολές. Για το σκοπό αυτό εστάλησαν επιστολές με τα στοιχεία σε όλα τα 
μέλη και ενημερώθηκε το αρχείο με τις αλλαγές που διαπιστώθηκαν. 

 
2. Λόγω της έλλειψης ενημέρωσης της οικονομικής κατάστασης των μελών της Επιτροπής, 

αποφασίστηκε να παραγραφούν τα χρέη έως και το 1996 και να αρχίσει η είσπραξη των 
συνδρομών από το 1997. Για το λόγο αυτό ενημερώθηκαν όλα τα μέλη για το χρηματικό ποσό 
που χρωστάνε στην Επιτροπή. 

 
3. Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκε τελικά να πραγματοποιηθεί 

Ημερίδα στις αρχές του 2000 στην Κοζάνη με θέματα σχετικά με αυτά της Επιτροπής που να 
αφορούν την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για το λόγο αυτό εστάλησαν ενημερωτικές 
επιστολές για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, σε δημόσιους 
οργανισμούς και φορείς όπως Πανεπιστήμια, ΙΓΜΕ, ΔΕΗ κ.ά., καθώς και σε επιχειρήσεις που 
δραστηροποιούνται στην εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου. 

 
4. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, η Επιτροπή αποφάσισε την 

πραγματοποίηση Συνεδρίου στην Κοζάνη το διήμερο 12 – 13 Φεβρουαρίου του 2000 στα 2 
αμφιθέατρα του ΤΕΙ Κοζάνης με τίτλο «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Τα θέματα του συνεδρίου θα αφορούν την περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας και θα είναι προσανατολισμένα στα αντικείμενα της επιτροπής, δηλαδή ορυκτός 
πλούτος, πετρολογία, γεωχημεία, επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στόχοι του συνεδρίου είναι η 
παρουσίαση πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών που αφορούν την περιοχή αλλά και η 
προβολή των δυνατοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας σε αυτό τον τομέα. 

 
5. Συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: 

Πρόεδρος: Καθηγ. Μ. Βαβελίδης (ΑΠΘ) 
Γραμματέας: Λέκτ.Α. Κορωναίος (ΑΠΘ) 
Ταμίας: Δρ. Β. Μέλφος (ΑΠΘ) 
Μέλη:  Καθηγ. Γ. Χαραλαμπίδης (ΤΕΙ Κ) 
Δρ. Α. Ράσσιου (ΙΓΜΕ Κ) 

 
6. Αποφασίστηκε η δημιουργία λογότυπου του Συνεδρίου και η εκτύπωση της 2ης ένημερωτικής 

εγκυκλίου σε τρίπτυχο φυλλάδιο σε καλαίσθητη έκδοση. 
 
7. Εστάλησαν επιστολές  για τον τρόπο συγγραφής των εργασιών σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

καθώς και όλα τα μέλη της επιτροπής και σε επιστήμονες που εργάζονται σε θέματα ορυκτού 
πλούτου και περιβάλλοντος σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς όπως Πανεπιστήμια, ΙΓΜΕ, 
ΔΕΗ κ.ά., σε μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις κ.ά.. 

 



8. Αποφασίστηκε να σταλούν ενημερωτικές επιστολές για χρηματοδότηση σε Πανεπιστήμια, 
Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς (ΔΕΗ, ΙΓΜΕ, ΕΟΤ, ΟΣΕ), Ερευνητικά Ινστιτούτα 
(ΚΤΕΣΚ, ΟΑΣΠ), Υπουργεία, Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή 
Διοίκηση, Μεταλλευτικές Εταιρίες και Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Συνδέσμους Μεταλλευτικών 
και Λατομικών Επιχειρήσεων καθώς και Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρίες 

 
9. Συνολικά υποβλήθηκαν 50 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, οι οποίες εστάλησαν για κρίση 

σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και θα ανακοινωθούν όσες αποσπάσουν θετική κρίση. Η 
πλήρης μορφή των εργασιών θα δημοσιευτεί σε ειδικό τόμο που θα εκδοθεί από την Ελληνική 
Γεωλογική Εταιρία. 

 
10. Συνολικά κατά το 1999 εγγράφησαν 4 νέα μέλη. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
της Εκτελεστικής Γραμματείας 

 
 
 

Καθηγ. Μ. Βαβελίδης 

Ο Γραμματέας 
της Εκτελεστικής Γραμματείας 

 
 
 

Λέκτ. Α. Κορωναίος 
 
 
  


