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Κατά το έτος 2003 η Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας, Γεωχημείας 
πραγματοποίησε 5 συνεδριάσεις με τα παρακάτω θέματα: 

1. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να διοργανωθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Ημερίδα με τίτλο «ΑΔΡΑΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ» 
τον Απρίλιο 2003.  η Επιτροπή ασχολήθηκε με τις θεματικές ενότητες, τους 
ομιλητές, την οικονομική ενίσχυση και οργανωτική προετοιμασία της Ημερίδας 
και με την έκδοση Ειδικού Τόμου με τα Πρακτικά.  λόγο αυτό επιλέχθηκε 
τυπογραφείο και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες στους ομιλητές. 

 Συγκεκριμένα
καθώς 
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2. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το Καταστικό αποφάσισε να κατασκευάσει νέα 
σφραγίδα με το λογότυπό της σ  και στην αγγλική γλώσσα με σύμβολο τον 
Θεόφραστο, αρχαίο συγγραφέα, θεμελιωτή της Ορυκτολογίας. Για το λόγο ατό 
ενημερώθηκε με επιστολή ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε. Καθηγητής Η. Μαριολάκος. 

3. H Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας, Γεωχημείας συμμετείχε ως 
συνδιοργανωτής στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η «Society for Geology Applied 
to Mineral Deposits» (SGA) τον Αύγουστο 2003 στην Αθήνα με θέμα: «Mineral 
Exploration and Sustainable Development». 

4. Συζητήθηκαν τα οικονομικά της Επιτροπής και αποφασίσητκε να γίνουν δύο 
διαφορετικοί ισολογισμοί, ένας με τα Έσοδα-Έξοδα της Επιτροπής και ένας με τα 
Έσοδα-Έξοδα της Ημερίδας. 

5. Αποφασίστηκε να διαγραφούν όλα τα μέλη που δεν ανταποκρίθηκαν στις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις μέχρι και το 2003. Για το λόγο αυτό θα γίνει ενημέρωση και 
ξεκαθάρισμα του αρχείου και μητρώου μελών της Επιτροπής στις αρχές του 2004. 

6. Συζητήθηκε η προοπτική μίας εκδήλωσης στα τέλη Φεβρουαρίου με θέμα την 
παρουσίαση Διδακτορικών Διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και είναι σχετικές με τα αντικείμενα της Επιτροπής. Μετά όμως από 
επικοινωνία με τα Πανεπιστήμια διαπιστώθηκε ότι υπάρχο , λόγω της 
διοργάνωσης του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ε.Γ.Ε. στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο 
2004. 

7. Συζητήθηκε η δυνατότητα εκπροσώπησης της Επιτροπής στις διεθνείς ενώσεις στις 
οποίες είναι μέλος, δηλαδή στην European Mineralogical Union (EMU) και στην 
International Mineralogical Association (ΙΜΑ). Αποφασίστηκε να ξανασυζητηθεί το 
θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρίαση, για να διερευνηθεί η οικονομική επιβάρυνση και η 
δυνατότητα κάλυψης των εξόδων από τα έσοδα της Επιτροπής. 

8. Κατά το 2003 εγγράφησαν 3 νέα μέλη. 
 

Κορυφαίο γεγονός στις δραστηριότητες της Επιτροπής για το 2003 υπήρξε η διοργάνωση 
της ημερίδας με τίτλο «ΑΔΡΑΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ». Η οποία  
πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2003 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και συνδιοργανώθηκε με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και το Ι.Γ.Μ.Ε., Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας. Στην 
Ημερίδα παρουσιάστηκαν από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και από στελέχη 
Εταιριών και Παραγωγικών Μονάδων με μακρόχρονη εμπειρία, εισηγήσεις σχετικά με τη 
χρήση των αδρανών υλικών και πετρωμάτων σε έργα οδοποιίας και κατασκευών. 



Συγκεκριμένα τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν τα συνήθη αδρανή στην 
κατασκευαστική βιομηχανία, τα σκληρά αδρανή, τους γρανίτες ως δομικά υλικά, τους 
δείκτες καταλληλότητας αδρανών πετρωμάτων, τη χρήση αδρανών στην 
τσιμεντοβιομηχανία, το λατομικό κώδικα καθώς και τη άδειω  εκμετάλευσης. Στο 
τέλος κάθε Συνεδρίας διοργανώθηκε συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις 
απόψεις τους και εισηγήθηκαν προτάσεις σχετικές με τα αντικείμενα της Ημερίδας. Η 
εκδήλωση που είχε πανελλήνιο χαρακτήρα, παρουσίασε μεγάλη επιτυχία, αφού την 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 επιστήμονες και φοιτητές από το χώρο των 
Γεωεπιστημών, Χημικών, Πολιτικών και Χημικών Μηχανικών, καθώς και στελέχη Εταιριών 
και Παραγωγικών Μονάδων σχετικών με το θέμα.  

ν έκδοση ν

Μετά τη λήξη της Ημερίδας η Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας, 
Γεωχημείας κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα οι 
εργασίες που παρουσιάστηκαν και να παραδοθούν στο τυπογραφείο για εκτύπωση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι εκτυπώθηκαν 200 τόμοι με τα Πρακτικά της Ημερίδας και 
από τις αρχές Δεκεμβρίου 2003 άρχισαν να μοιράζονται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και 
σε Βιβλιοθήκες, Ιδρύματα, Φορείς, Ινστιτούτα που έχουν άμεσο ενδιαφέρον με τα 
αντικείμενα του Συνεδρίου. 
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