ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
27η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,
Οίκημα Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου,
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2006

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στην αποψινή μας
συγκέντρωση, που αποτελεί την 27η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου μας. Στην έκθεση πεπραγμένων θα αναφερθώ στις δραστηριότητες του
Συνδέσμου μας για την δωδεκάμηνη περίοδο Μάρτιος 2005 - Μάρτιος 2006. Η
σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο
10 (α) του Καταστατικού του Συνδέσμου.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 12 τακτικές συνεδριάσεις, σύμφωνα με το
Άρθρο 21 του Καταστατικού του Συνδέσμου, καθώς επίσης και σε αριθμό εκτάκτων
συνεδριάσεων.
Το κλίμα στις συνεδριάσεις ήταν ομολογουμένως πολύ εποικοδομητικό και
συναδελφικό. Η προσπάθεια ήταν να παραχθεί το μέγιστο δυνατό έργο, στα πλαίσια
των σκοπών του Συνδέσμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, στόχος
που πιστεύω ότι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.

Όσον αφορά τα οικονομικά του Συνδέσμου θα έλεγα ότι εξακολουθούμε να είμαστε
σε καλή κατάσταση, με πλεόνασμα περιόδου £5,000. Περισσότερες λεπτομέρειες θα
αναφερθούν στην εξέταση του οικονομικού απολογισμού. Συνοψίζοντας, απλώς
αναφέρω ότι σήμερα το ταμείο του Συνδέσμου έχει ως εξής:




Μετρητά (petty cash)
Τρεχούμενος
Ταμιευτήριο

£66
£9,175
£8,136

ΣΥΝΟΛΟ

£17,377

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου ανέρχεται σε πέραν των
£105,000.
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Από τα πιο πάνω, καθώς και από το γεγονός ότι η διατήρηση του οικήματος θα
απαιτεί πλέον κάποια σταθερά έξοδα λειτουργίας και συντήρησης, γίνεται φανερή η
ανάγκη διατήρησης του σημερινού ρυθμού των εσόδων από την ετήσια
χοροεσπερίδα του Συνδέσμου, που αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος. Για τον
λόγο αυτό καλώ όλα τα μέλη του Συνδέσμου να συνεχίσουν να προσφέρουν, με τον
τρόπο που μπορεί ο καθένας, έτσι ώστε οι ετήσιες χοροεσπερίδες να συνεχίσουν να
έχουν οικονομική επιτυχία.
3.

∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Η οργάνωση διαλέξεων παραμένει ένα ακανθώδες πρόβλημα, αφού η εξεύρεση
δυνητικών ομιλητών είναι σχεδόν αδύνατη. Κατά την περίοδο που εξετάζουμε,
είχαμε μόνο μια διάλεξη από τον συνάδελφο Κώστα Χατζηπαναγιώτου, Λειτουργό
Περιβάλλοντος στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η διάλεξη δόθηκε στις 6 Απριλίου
2005 και αφορούσε στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα της
εξορυκτικής βιομηχανίας.
7ο Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο
Ο Σύνδεσμος συνδιοργάνωσε με την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας της
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υδρογεωλογίας, που
διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία τον Οκτώβριο του 2005 στην Αθήνα. Στην οργανωτική
επιτροπή του συνεδρίου συμμετείχε από Κυπριακής πλευράς ο συνάδελφος
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Υδρογεωλόγος στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.
Στο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν επτά μέλη του Συνδέσμου, έγινε
παρουσίαση δύο μελετών από την Κύπρο. Επίσης, κατά την εναρκτήρια τελετή
τιμήθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας οι συνάδελφοι Γεώργιος
Κωνσταντίνου, Γεώργιος Πετρίδης και Σωτήρης Αφροδίσης για τη συνεισφορά τους
στον θεσμό του Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου.
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
Το συνέδριο αυτό θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη μεταξύ 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου
2006. ∆ιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Ελληνική
Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων. Παράλληλα με τις
εργασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει και Τεχνική Έκθεση. Η εταιρεία M&M
EKDILOSIS LTD διοργανώνει την επίσκεψη μηχανικών μελών του ΕΤΕΚ στο εν
λόγω συνέδριο, η οποία έχει τεθεί υπό την αιγίδα του ΕΤΕΚ και πραγματοποιείται με
τη συνεργασία του Συνδέσμου μας.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, στην προσπάθειά του να ενθαρρύνει την ουσιαστική
συμμετοχή των μελών μας στο Συνέδριο αυτό, θα βοηθήσει οικονομικά τρία μέλη
μας με κάλυψη του κόστους μετάβασης, διαμονής και εγγραφής. Προτεραιότητα θα
δοθεί σε μέλη που θα παρουσιάσουν εργασία (προφορικά ή σε μορφή poster).
Σχετική εγκύκλιος έχει αποσταλεί σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου.
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4.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ο Σύνδεσμος μας εξακολουθεί να διατηρεί τις καλές σχέσεις που πάντοτε είχε με
τους άλλους επαγγελματικούς Συνδέσμους και Συλλόγους της Κύπρου, με
συμμετοχή μελών του ∆.Σ. και μελών του Συνδέσμου σε επιστημονικές
δραστηριότητες και σε επίσημες κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις.
Ε.Τ.Ε.Κ.
Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύτηκε μέσω του ΕΤΕΚ στις εκδηλώσεις «Σταδιοδρομία
2005», στις οποίες έγινε ενημέρωση και προβολή των επαγγελμάτων του Γεωλόγου
και του Μεταλλειολόγου / Μεταλλουργού Μηχανικού σε μαθητές των τελευταίων
τάξεων του Λυκείου. Από τη συμμετοχή μας στην πιο πάνω εκδήλωση διαφάνηκε
ότι το ενδιαφέρον για τις ειδικότητες μας από τους νέους βρίσκεται σε χαμηλά
επίπεδα.
Μέλη του ∆.Σ. και μέλη του Συνδέσμου στελεχώνουν τις αντίστοιχες Κλαδικές
Επιτροπές του ΕΤΕΚ (αναφέρομαι στην Επιτροπή Ειδικότητας Εφηρμοσμένης
Γεωλογίας στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος, ο Ταμίας και τρία μέλη, και στην
Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικής Μεταλλείων, στην οποία συμμετέχουν τέσσερα
μέλη μας μεταλλειολόγοι). Ο συνάδελφος ∆ημήτρης Βατής, ο οποίος εξελέγη στο
Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ κατά τις εκλογές της 5ης Ιουνίου 2005, είναι Πρόεδρος
της Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικής Μεταλλείων και μέλος της Επιτροπής
Ειδικότητας Εφηρμοσμένης Γεωλογίας.
Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου
Συνεχίστηκε απρόσκοπτα η συνεργασία μας με τον συστεγαζόμενο Σύνδεσμο
Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Μετά από οδηγίες της περσινής Γενικής
Συνέλευσης, το ∆.Σ. διευθέτησε όπως ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος του
οικήματος πληρώνεται εξ ολοκλήρου από τον Σ.Μ.ΜΗ.Κ.
Επιμελητήριο Τουρκοκυπρίων Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Μηχανικών
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω επιμελητηρίου ήρθε σε επαφή με το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου μας και ζήτησε την από κοινού διοργάνωση
εκπαιδευτικών εκδρομών υπαίθρου, τόσο στις κατεχόμενες όσο και στις ελεύθερες
περιοχές της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Το ∆.Σ. ανταποκρίθηκε θετικά και έτσι
διεξήχθη στις 15 Μαΐου 2005 εκδρομή στον Πενταδάκτυλο και στις 29 Μαΐου 2005
εκδρομή στο Τρόοδος με επίσκεψη στο Μεταλλείο Αμιάντου.
Εκφράζω τις
ευχαριστίες του ∆.Σ. στον συνάδελφο Γεώργιο Κωνσταντίνου, ο οποίος ανέλαβε
χρέη ξεναγού στο Μεταλλείο Αμιάντου.
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων
(European Federation of Geologists)
Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης
Γεωλόγων (EFG), ο Σύνδεσμος
Συνάντηση/Συνεδρίαση
του
πραγματοποιήθηκε στην Πράγα

του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
έλαβε μέρος δια του Προέδρου του στην Ετήσια
Συμβουλίου
της
Ομοσπονδίας,
η
οποία
μεταξύ 10 και 12 Ιουνίου 2005. Σε αυτή έλαβαν
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μέρος 42 εκπρόσωποι από 17 χώρες της Ε.Ε. και παρευρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος
του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλόγων. Η Κύπρος είναι μια από τις έξι χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν είναι μέλη στον εν λόγω επαγγελματικό
οργανισμό. Κατόπιν συζητήσεων που είχε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου με τον
Πρόεδρο και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της EFG, κατέστη σαφές ότι ο
Σύνδεσμος μας πληροί τα κριτήρια και είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση, ώστε να
καταστεί μέλος του οργανωμένου επαγγελματικού φορέα των Ευρωπαίων
γεωλόγων. Σημειώνεται ότι είναι για δεύτερη φορά που ο Σύνδεσμος μας τυγχάνει
τέτοιας διεθνούς αναγνώρισης, μετά την επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή μας στις
εργασίες διεθνούς επαγγελματικού συνεδρίου που οργανώθηκε το 2004 στη
Φλωρεντία από το Εθνικό Συμβούλιο Γεωλόγων Ιταλίας (που αποτελούσε ξεχωριστό
μέρος του 32ου Παγκόσμιου Γεωλογικού Συνεδρίου), στην οποία έγινε παρουσίαση
από τον Πρόεδρο με θέμα την εξέλιξη των γεωεπιστημών στην Κύπρο.
Έχουμε επίσης λάβει πρόσκληση για συμμετοχή τριών μελών του ∆.Σ. σε σεμινάριο
με θέμα “EU legislation and initiatives regarding training and mobility of
professionals in the field of geology”. Το σεμινάριο αυτό, που διεξήχθη μεταξύ
26 και 27 Οκτωβρίου 2005 στις Βρυξέλλες, διοργανώθηκε και επιχορηγήθηκε
πλήρως από το TAIEX και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων. Σε αυτό έλαβαν
μέρος ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Συνδέσμου.
5.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατά την διάρκεια του περασμένου χρόνου έχουν εγγραφεί στον Σύνδεσμο έξι νέα
μέλη – τρεις γεωλόγοι (Μελίνα Παπαβασιλείου, Αντώνης Κολιός και Σταύρος
Χατζηγιάννης), μια σεισμολόγος (Συλβάνα Πηλείδου), ένας μηχανικός μεταλλείων
(Γεώργιος Πιπερίδης) και ένας υδρολόγος (Gerald Doerflinger).
Θερμά
καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του Συνδέσμου στην Κυπριακή οικογένεια των
γεωλόγων και μεταλλειολόγων.
Για την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών μας, ο Σύνδεσμος συνέδραμε με
ανακοινώσεις σχετικά με δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας και με παροχή
πληροφοριών σε εταιρείες που ενδιαφέροντο να εργοδοτήσουν είτε γεωλόγους είτε
μηχανικούς μεταλλείων.
6.

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α

Η χοροεσπερίδα του ∆εκεμβρίου 2005 ήταν μια οικονομικά επιτυχημένη εκδήλωση,
αφού, σύμφωνα με τη λογιστική ανάλυση, το οικονομικό αποτέλεσμα ήταν θετικό
κατά £8,000 περίπου. Παρευρέθηκαν σε αυτή πέραν των 300 ατόμων. Είναι
πεποίθηση του απερχόμενου ∆.Σ. ότι ο θεσμός αυτός πρέπει να εμπλουτισθεί και να
ενδυναμωθεί στο μέλλον διότι αποτελεί την βασική πηγή των εισοδημάτων μας.
Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η προσέλκυση μελών του Συνδέσμου στον
χορό και η συνεχής καλλιτεχνική αναβάθμιση του.
Το ∆.Σ. ήταν δέκτης διαφόρων σχολίων, θετικών και αρνητικών, από άτομα που
παρευρέθηκαν στην χοροεσπερίδα. Οι παρατηρήσεις αυτές θα μεταφερθούν στο
επόμενο ∆.Σ., ούτως ώστε να ληφθούν υπ’ όψη κατά την διοργάνωση της επόμενης
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χοροεσπερίδας. Από την οκτάχρονη εμπειρία μου, όμως, μέσα από το ∆.Σ. του
Συνδέσμου στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, μπορώ να πω ότι όσες
προσπάθειες και να καταβληθούν για εφαρμογή των διαφόρων εισηγήσεων, είναι
αδύνατο να ευχαριστηθούν όλοι οι εισηγητές. Και τούτο διότι αρκετές εισηγήσεις
είναι εκ διαμέτρου αντίθετες από άλλες. Άλλοι δίδουν προτεραιότητα στο φαγητό,
άλλοι στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ άλλοι στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
7.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Μετά την καθιέρωση του Βραβείου Γεωλογίας στον καλύτερο φοιτητή του ομώνυμου
μαθήματος στο ∆ασικό Κολέγιο Κύπρου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου παρευρέθηκε
στις 31 Ιουλίου 2005 στην τελετή αποφοίτησης του Κολεγίου στον Πρόδρομο, όπου
έγινε η επίδοση τιμητικής πλακέτας και χρηματικού βραβείου 100 λιρών στον
διακριθέντα φοιτητή.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν από τον Έντιμο Υπουργό
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κύριο Τίμη Ευθυμίου.
8.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

Είναι με λύπη μου που διαπιστώνω μια αδυναμία διάθεσης χρόνου και μια έλλειψη
ενδιαφέροντος από μέρους της πλειονότητας των μελών του Συνδέσμου μας για τις
εκδηλώσεις μας, είτε αυτές είναι επιστημονικού είτε κοινωνικού περιεχομένου.
∆ιαφαίνεται ότι το αίσθημα του εθελοντισμού ανάμεσα στα μέλη μας ευρίσκεται σε
πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα πρέπει, επομένως, το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο να
εξεύρει τρόπους για την εμπλοκή περισσότερων μελών στις δραστηριότητες του
Συνδέσμου, πράγμα που ομολογουμένως το απερχόμενο ∆ιοικητικό Συμβούλιο δεν
επέτυχε στον βαθμό που θα ήθελε.
9.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα με την ευκαιρία της σημερινής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του
Συνδέσμου μας να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του απερχόμενου ∆.Σ. για τη
συνεισφορά τους στην διεκπεραίωση του έργου που μας ανατέθηκε και γενικά για τη
θετική συμβολή τους. Είναι περισσότερο από εμφανές ότι οι σχέσεις των δύο
κλάδων του Συνδέσμου (Γεωλογίας και Μηχανικής Μεταλλείων) βρίσκονται σε
άριστο επίπεδο και η μεταξύ μας αρμονική συνεργασία απέδωσε τα μέγιστα.
Επιθυμώ, τέλος, να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη που συνεισέφεραν στον Σύνδεσμο
με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα όλους εσάς που παρευρίσκεστε στη σημερινή
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στέλιος Νικολαΐδης
Πρόεδρος
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