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 Κατά το έτος 2002 η Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και 
Γεωχημείας, μετά από τις Εκλογές της Ε.Γ.Ε., απέκτησε νέα Εκτελεστική Γραμματεία που 
απαρτίζεται από τους Γ. Χριστοφίδη (Πρόεδρος), Μ. Βαβελίδη (Γραμματέας), Β. Μέλφο 
Ταμίας), Α. Φιλιππίδη και Σ. Νταμπίτζια (Μέλη).  

Κατά τις τέσσερις συνεδριάσεις που έγιναν μέχρι το τέλος του 2002, η Εκτελεστική 
Γραμματεία αποφάσισε, για λόγους πρακτικούς, να διαγράψει τα χρέη των μελών της 
Επιτροπής μέχρι το 2001 και να μετατρέψει την ετήσια συνδρομή σε διετή, η οποία 
καθορίστηκε στο ποσό των €20,00. Για το λόγο αυτό στάλθηκε επιστολή για να τονιστεί η 
ανάγκη καταβολής των ετήσιων συνδρομών από όλους, ώστε να καλυφθούν οι πάγιες 
ανάγκες λειτουργίας της Επιτροπής, όπως συνδρομές στην «European Mineralogical Society» 
και την «International Mineralogical Association». 

Η Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας συμμετέχει ως 
συνδιοργανωτής στο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει η “Society for Geology Applied to 
Mineral Deposits” (SGA) τον Αύγουστο 2003 στην Αθήνα με θέμα: «Mineral Exploration 
and Sustainable Development». 

Οι άμεσες μελλοντικές δραστηριότητες της Επιτροπής αφορούν στη διοργάνωση δύο 
ημερίδων. Η πρώτη προγραμματίζεται το πρώτο 15μερο του Απριλίου του 2003, στη 
Θεσσαλονίκη και θα έχει ως αντικείμενο «Τα Αδρανή Πετρώματα και τους Δομικούς 
Λίθους». Θέματα που προγραμματίζεται να παρουσιαστούν θα είναι: συνήθη αδρανή στην 
κατασκευαστική βιομηχανία, σκληρά αδρανή, γρανίτες ως δομικά υλικά, δείκτες 
καταλληλότητας αδρανών πετρωμάτων, χρήση αδρανών στην τσιμεντοβιομηχανία, λατομικός 
κώδικας/άδειες εκμετάλευσης. Η δεύτερη εκδήλωση προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 
2003, επίσης στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των διδακτορικών 
διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Γεωλογικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της 
Ελλάδας, ώστε να υπάρξει μία σύνδεση των νέων ερευνητών συναδέλφων με τους Γεωλόγους 
των άλλων Πανεπιστημίων, των Ερυνητικών Ιδρυμάτων, των Εταιριών και των 
Επιχειρήσεων. 

 Τέλος, γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μία «Ομάδα Συζήτησης» (Discussion 
Group) για ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωση, ανάπτυξη θεμάτων, επίλυση αποριών και 
προβληματισμών στα αντικείμενα που απασχολούν την έρευνά μας. 
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