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 Κατά το έτος 2000 η Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και 

Γεωχημείας πραγματοποίησε το 1ο Συνέδριο στην Κοζάνη κατά 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 

αφορούσαν την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ήταν προσανατολισμένα στα 

αντικείμενα της επιτροπής, δηλαδή ορυκτός πλούτος, πετρολογία, γεωχημεία, επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

Στόχοι του συνεδρίου ήταν: 

� να συγκεντρώσει και να φέρει σε άμεση επικοινωνία Έλληνες (γεω)επιστήμονες που 

ασχολούνται με θέματα ορυκτού πλούτου, εκμετάλλευσης και περιβάλλοντος 

� η κοινωνική επαφή όλων αυτών των ανθρώπων που κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, 

των γευμάτων και της δεξίωσης είχαν την ευκαιρία να συσφίξουν τις σχέσεις τους και να 

ξεκινήσουν νέες συνεργασίες 

� να επισημάνει στην Ελληνική κοινωνία τη σημασία των ορυκτών πόρων στην ανάπτυξη 

της Δυτικής Μακεδονίας και γενικότερα της οικονομίας της χώρας μας και 

� να γνωστοποιήσει πρόσφατες ερευνητικές εργασίες σχετικά με την ορθολογική 

εκμετάλλευση και τις προσπάθειες στην εξεύρεση τρόπων για την προστασία και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Το Συνέδριο παρουσίασε μεγάλη επιτυχία, αφού οι στόχοι του επιτεύχθηκαν. Το 

παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 σύνεδροι και ανακοινώθηκαν 42 πρωτότυπες 

επιστημονικές εργασίες από 85 συνολικά συγγραφείς, έλληνες και ξένους. Στο τέλος του 

Συνεδρίου διοργανώθηκε συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας όπου οι Σύνεδροι κατέθεσαν τις 

απόψεις τους και εισηγήθηκαν προτάσεις σχετικές με τα αντικείμενα του Συνεδρίου στο χώρο 

της Δυτικής Μακεδονίας. 

Μετά τη λήξη του Συνεδρίου η Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και 

Γεωχημείας κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα όλες οι 

εργασίες και να παραδοθούν στο τυπογραφείο για εκτύπωση σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Έτσι εκτυπώθηκαν 400 τόμοι με τα Πρακτικά του Συνεδρίου και από τις αρχές Δεκεμβρίου 

2000 άρχισαν να μοιράζονται στους συνέδρους, καθώς και σε Βιβλιοθήκες, Ιδρύματα, 



Φορείς, Ινστιτούτα που έχουν άμεσο ενδιαφέρον με τα αντικείμενα του Συνεδρίου. Επίσης 

προετοιμάστηκαν και 15 ανάτυπα από κάθε εργασία που επίσης άρχισαν να μοιράζονται 

στους συγγραφείς. 

Η επιτυχημένη πραγματοποίηση και ολοκλήρωση του Συνεδρίου στην Κοζάνη ήταν 

αποτέλεσμα της άρτιας και εποικοδομητικής συνεργασίας της Οργανωτικής Επιτροπής του 

Συνεδρίου με την Επιστημονική Επιτροπή καθώς και τη Γραμματεία του Συνεδρίου. 
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