ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τεύχος 1ο

Αποχαιρετισμός σε ένα δικό
μας άνθρωπο
Δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει η πρόωρη απώλεια του Ανδρέα Ιορδανίδη
Με βαθιά θλίψη το Τμήμα μας αποχαιρέτησε την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου έναν από
τους πιο αγαπητούς δασκάλους του, τον
Καθηγητή Ανδρέα Ιορδανίδη.
Ο Ανδρέας ήταν ένας εξαίρετος καθηγητής
που ξεχώριζε για το ήθος, την εργατικότητα,
και την διαρκή προσφορά του. Ολοκλήρωσε
το ΄σύνολο των σπουδών του στο Τμήμα
Γεωλογίας του ΑΠΘ και ανακηρύχθηκε διδάκτορας το 2002. Από τότε υπηρέτησε από
διάφορες θέσεις αρχικά το Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια το Τμήμα
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου. Υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος, είχε
μεγάλη αγάπη τόσο για τους συναδέλφους
του όσο και για τους φοιτητές του Τμήματος, και αποτελούσε υπόδειγμα σύγχρονου
πανεπιστημιακού δασκάλου. Ο άδικος θάνατός του αποτελεί τεράστια απώλεια για
την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Το Τμήμα μας εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στα μέλη της οικογενείας του εκλιπόντος. Στην τελευταία συνέλευσή Τμήματος που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, συζητήθηκαν τρόποι για να τιμηθεί το επιστημονικό
έργο και η προσφορά του Ανδρέα στο Τμήμα μας. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν
η μετονομασία του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωχημείας σε εργαστήριο
«Ανδρέα Ιορδανίδη» καθώς και η έκδοση ενός βιβλίου επιστημονικών άρθρων
στο όνομα του αγαπητού καθηγητή και συναδέλφου.
Τα δυσάρεστα νέα δεν έχουν τελειωμό! Στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανήλιου Μετσόβου άφησε την τελευταία του πνοή στις 6 Φεβρουαρίου ο Θανάσης Αποστολίκας, διακεκριμένος γεωλόγος, στέλεχος της ΛΑΡΚΟ και μέλος
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματός μας. Το Τμήμα μας εκφράζει
τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.

Φεβρουάριος 2022

Η μεταλλευτική βιομηχανία στις
ΗΠΑ υποστηρίζει περίπου 1 εκατομ-

μύριο θέσεις εργασίας. Το μέσο ετήσιο εισόδημα των εργαζόμενων του
κλάδου φτάνει τα $96.000, όντας ένα

από τα μεγαλύτερα στον ιδιωτικό
τομέα. Για κάποιον που μπαίνει τώρα
στον κλάδο οι προοπτικές είναι σπου-

δαίες, αν αναλογιστεί την αυξανόμενη ζήτηση για μεγάλο αριθμό ορυκτών που είναι πλέον απαραίτητα για

κάθε παραγωγική δραστηριότητα.
https://mineralsmakelife.org/
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Σπουδών
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του Τμήματος, σε
συνεργασία με τη Μονάδα

16ο Συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής
Εταιρείας
Δυναμική αναμένεται η συμμετοχή του Τμήματος ΜΟΠ
Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία διοργανώνει το 16ο διεθνές συνέδριο της
από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2022, στην Πάτρα.

Διασφάλισης
Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ), για την πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το
Υπουργείο Παιδείας.
Συντονιστές αυτής της προσπάθειας είναι οι καθηγητές
Ν. Κυρατζής, Α. Ασβεστά και
Κ. Βατάλης.

Το Συνέδριο έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φοιτητές και εκπροσώπους της βιομηχανίας από όλο τον κόσμο για

Πρόκειται για την προετοιμασία ενός φακέλου εγγράφων

να μοιραστούν τις γνώσεις, την εμπειρία και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στις Γεωεπιστήμες, με έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.

που αποδεικνύουν την ικανότητα του Τμήματος να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές

Λαμβάνοντας υπόψη της τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα, το
θέμα του συνεδρίου είναι "Η Γη μας, το Σπίτι μας", μια έγκαιρη υπενθύμιση ότι η κατανόηση των διεργασιών που συμβαίνουν εντός και εντός

και ερευνητικές απαιτήσεις
ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου, διαθέτοντας την ανα-

της γης καθώς και η αλληλεπίδραση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

γκαία στελέχωση, τις υλικοτεχνικές υποδομές αλλά και την

είναι το κλειδί για την προστασία τόσο του πολιτισμού μας όσο και του
πλανήτη μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Ι. Καπαγερίδης είναι μεταξύ των υπευθύνων για την προετοιμασία δύο ειδικών συνεδριών του που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου, με θέμα
«Εξελίξεις στην εκτιμητική των ορυκτών πόρων» και «Επεξεργασία δεδομένων και οπτική/θερμική τηλεπισκόπηση στην έρευνα των ορυκτών και
των χαρακτηρισμό των πόρων».
Ή προθεσμία για την υποβολή εκτεταμένων περιλήψεων (δύο σελίδες)

λήγει στις 31 Ιουλίου.

οργάνωση, όπως αυτή αποδεικνύεται μέσα από ρυθμιζόμενες διαδικασίες που αξιολογούνται και αναθεωρούνται σε τακτική βάση.
Ουσιαστικά, η διαδικασία
αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την απονομή διπλωμάτων integrated master
στους αποφοίτους μας.

Εκλογή νέου

μέλους ΔΕΠ
Κατά τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος που

πραγματοποιήθηκε στις 21
Ιανουαρίου, ο κ. Δημήτρης
Μαρινάκης εκλέχθηκε στη
θέση του Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο τη μηχανική εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων.
Ο κ. Μαρινάκης είναι χημικός
μηχανικός και εργάζεται στο
Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών & Πυρήνων Υπογείων
Ταµιευτήρων, στο «αδερφό»
τμήμα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από
την πλειοψηφία των μελών
του Εκλεκτορικού Σώματος
επισημάνθηκε το υψηλό επίπεδο όλων των υποψηφίων,
γεγονός που εγκυάται ότι το
Τμήμα μας έκανε μια σημαντική προσθήκη που θα βελ-

τιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και
θα προωθήσει τις ερευνητικές δραστηριότητές του και
στον τομέα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων του ελλαδικού
χώρου.

Φωτογραφία από την επίσκεψη των φοιτητών του 5ου εξαμήνου στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ
Α.Ε. στην Πτολεμαΐδα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Οι εκδρομές, τα σεμινάρια με στελέχη του κλάδου μας και η πρακτική άσκηση αποτελούν όλα ευκαιρίες για τους

φοιτητές να δουν από κοντά ανάλογες εικόνες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στο
αντικείμενο των σπουδών τους.

Θερινή πρακτική άσκηση
Από το ερχόμενο καλοκαίρι ξεκινά η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών που θα
έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου και θα πληρούν τις προϋπο-

θέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.
Τονίζεται ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Ο σκοπός
της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την επαγγελματική
πραγματικότητα της επιστήμης του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων και η εφαρμογή
των θεωρητικών γνώσεων που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
σε πραγματικό περιβάλλον. Η Πρακτική Άσκηση δίνει επίσης την ευκαιρία εξοικείωσης των φοιτητών με τον μελλοντικό χώρο εργασίας τους ώστε, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να μπορούν να ενταχθούν ευκολότερα στην παραγωγική διαδικασία, να εφαρμόσουν τις διαδικασίες της οργάνωσης και διοίκησης μιας παραγωγικής μονάδας και γενικότερα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.
Η διασύνδεση των φορέων, που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπως και για όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της
χώρας, επιτυγχάνεται μέσω του διαδικτυακού Κόμβου Πρακτικής Άσκησης
«ΑΤΛΑΣ» (https://atlas.grnet.gr/).
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Miner

Ποίηση στη μητρική μου γλώσσα
Η Ομάδα Ανάγνωσης Ποίησης στη μητρική μου γλώσσα
δημιουργήθηκε από φοιτήτριες και φοιτητές του ΠΔΜ με
μητρική γλώσσα που δεν είναι η ελληνική, αλλά και φοιτήτριες και φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα είναι η
ελληνική. Στις εκδηλώσεις της ομάδας γίνεται προσπάθεια να ακουστούν μέσω της ποίησης οι μητρικές γλώσσες των φοιτητριών/φοιτητών του ΠΔΜ, γλώσσες οικείες
ή λιγότερο οικείες, γλώσσες με περισσότερους ή λιγότερους φυσικούς ομιλητές. Στόχος μας είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, τόσο την αξία της προάσπισης της
µητρικής µας γλώσσας, όσο και τη σημασία του σεβασμού των µητρικών γλωσσών των συνανθρώπων µας.
Γιατί ποίηση; Γιατί σύμφωνα με την UNESCO «Η ποίηση
εκφράζει την κοινή μας ανθρωπιά, αποκαλύπτοντας ότι οι
άνθρωποι, σ΄ολόκληρο τον κόσμο, μοιράζονται τις ίδιες
ανησυχίες και συναισθήματα. Η ποίηση είναι ο στυλοβάτης της προφορικής παράδοσης και, μέσα στους αιώνες,
κατάφερε να επικοινωνήσει τις εσωτερικές αξίες διαφορετικών πολιτισμών».

Η αφίσα της περσινής εκδήλωσης

Η κεντρική εκδήλωση της ομάδας πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης.
Επιστημονικά υπεύθυνη: Σταυρούλα Ταβουλτζίδου, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, stavoultzidou@uowm.gr

Πληροφορίες: Αλεξία Αντωνιάδου aantoniadou@uowm.gr

Προσεχή Συνέδρια
9th International Conference on
Energy, Resources, Environment

10th International Conference

15th International Opencast Mining Conference

and Sustainable Development

Sustainable Development In the
Minerals Industry

ERESD 2022

SDIMI 2022

12-15 October 2022

25-28 May

15-17 September 2022

Zlatibor, Serbia

Xuzhou, China

Windhoek, Namibia

Deadline for abstract submitting:
15/04/2022

OMC 2022

WEBINARS
Συνεχίζονται στο εαρινό εξάμηνο τα διαδικτυακά σεμινάρια που οργανώνει το Τμήμα μας προσκαλώντας στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου.

Οι ομιλητές που έχουν προσκληθεί αυτή τη φορά είναι αποκλειστικά μηχανικοί ορυκτών πόρων που
έχουν να επιδείξουν σημαντική καριέρα σε διάφορους χώρους εργασίας, γεγονός αναμενόμενο αν λάβει κανείς υπόψη του τις πολλές και διαΟι ομιλητές (με αλφαβητική σειρά):
φορετικές εξειδικεύσεις που συνυπάρχουν κάτω από την ομπρέλα της έρευνας

Hamdan Hamdan (Sharjah University, UAE)
και εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων.

Μπαράκος Γεώργιος (University of Curtin, Australia)
Εκτός από την επιστημονική γνώση και

Παπαδόπουλος Ανδρέας (EPIROC)
εμπειρία που θα μας μεταφέρουν οι ομι
Πασχαλίδου Ιωάννα (Σώμα Επιθεώρησης Βορείου
λητές, θα μας πληροφορήσουν και για
Ελλάδος, Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων)
τις ευκαιρίες αλλά και τα εμπόδια που
συνάντησαν ως μηχανικοί ορυκτών πό
Στειακάκης Χρύσανθος (GEOSYSTA)
ρων στην πορεία της επαγγελματικής

Τόμος Χρήστος (ENERGEAN)
τους σταδιοδρομίας.
Μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση του Τμήματος συνάδελφοι από τον ακαδημαϊκό χώρο, από γεωτεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες παραγωγής εξοπλισμού εξορύξεων καθώς και
από το δημόσιο τομέα.
Όπως πάντα, τα σεμινάρια θα διεξάγονται Σάββατο μεσημέρι, σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν
μέσα από το διαδίκτυο.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ.
Αθανάσιος Κεφαλάς, επισημαίνει σε άρθρο του στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ (23/12/2021) τις ευκαιρίες που ανοίγονται
για τη χώρα μας στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής στρατηγικής
για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, η οποία αναγνωρίζει ότι τα ορυκτά βρίσκονται στην αρχή της δημιουργίας της βιομηχανικής αξίας. Η αύξηση του πληθυσμού, η
μετάβαση σε ψηφιακές και κλιματικά ουδέτερες οικονομίες, καθώς και οι τεχνολογίες για την επίτευξη των στόχων του Παρισιού δημιουργούν σημαντικά υψηλότερη ζήτηση κρίσιμων πρώτων
υλών. Η Ελληνική εξορυκτική βιομηχανία διαχρονικά δημιουργεί σημαντική αξία για την Εθνική
οικονομία και έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημά, χάρη στην εξωστρέφειά
της, την οικονομική αξιοπιστία της, την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και τις υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής. Στις κρίσιμες πρώτες ύλες για την Ευρώπη περιλαμβάνονται πλέον δύο
σημαντικοί και πολύ γνωστοί ορυκτοί πόροι της χώρας μας, ο βωξίτης και ο μαγνησίτης, ενώ ο
σημαντικός ρόλος του νικελίου και του κοβαλτίου για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση οδηγεί
στην επαναξιολόγηση των νικελιούχων λατεριτικών κοιτασμάτων της χώρας μας.

Τα 848 μέλη (6/2/2022)
έφτασε η Ομάδα του Τμήματος μας στο facebook.
Τελικά οι φίλοι μας είναι
περισσότεροι από όσους
νομίζαμε.
֍
Η Ελλάδα κατατάσσεται
στην 4η θέση μεταξύ των
χωρών που εξάγουν μάρμαρα σε όλο των κόσμο. Το
76% της συνολικής παραγωγής αφορά εξαγωγές,
ενώ το 50% των εξαγωγών
αυτών έχει προορισμό της
αγορά της Κίνας. Σημαντικές επιδόσεις για ένα κλά-

Έκδοση
ενημερωτικού
εντύπου
Μια ευκαιρία επικοινωνίας

για τους φοιτητές και το
προσωπικό του Τμήματος
ΜΟΠ

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Ανεξάρτητα από το αν
κανείς συμφωνεί με αυτό,
αποτελεί γεγονός ότι, η
έγκαιρη πρόσβαση σε έγκυρες
πληροφορίες αποτελεί τόσο

δο της Εθνικής οικονομίας
που προσφέρει
6.500
άμεσες και 18.000 έμμεσες
θέσεις εργασίας, ο οποίος
επέδειξε σταθερά αναπτυξιακή πορεία ακόμα και την
προηγούμενη 10ετία της
μεγάλης οικονομικής κρίσης.
֍
Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ
συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα SCALE που διεξάγεται στο πλαίσιο του
Horizon2020 και στοχεύει
στην εξαγωγή σπάνιων
γαιών και ειδικότερα ενώ-

στον Ακαδημαϊκό, όσο και
στον επαγγελματικό χώρο,
προϋπόθεση για την επίτευξη
των στόχων που θέτουμε. Στο
πλαίσιο αυτό, το ενημερωτικό
έντυπο που αυτή τη στιγμή
διαβάζετε στοχεύει να δράσει
συμπληρωματικά ως προς την
ιστοσελίδα του Τμήματος
mre.uowm.gr και τη σελίδα
στο
facebook
(https://
www.facebook.com/groups/
mre.uowm.gr για να καλύψει
θέματα όπως: χρηστικές πληροφορίες για την εκπαιδευτική διαδικασία και τις εξετάσεις, ερευνητικά έργα που

σεων σκανδίου και κραμάτων αλουμινίου - σκανδίου
από Ευρωπαϊκά μεταλλουργικά κατάλοιπα, όπως
τα κατάλοιπα βωξίτη.
֍
Σύμφωνα με στοιχεία της
έγκυρης εταιρείας Globaldata, η παραγωγή άνθρακα
το 2021 αυξήθηκε κατά
3,5%, φτάνοντας τα 8 δις
τόνους. Οι εκτιμήσεις για
περεταίρω αύξηση 2,3%
μέχρι το 2025 δείχνουν ότι
η παγκόσμια οικονομία δεν
είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της τα ορυκτά καύσιμα.

διεξάγονται εντός του Τμήματος, ευκαιρίες κινητικότητας,
υποτροφίες, μεταπτυχιακές
σπουδές, θέματα που ενδιαφέρουν το Σύλλογο των φοιτητών, απόψεις και νέα σχετικά με το μέλλον του Τμήματος, διεθνείς εξελίξεις γύρω
από τις γεωεπιστήμες και τη
μεταλλευτική, ευκαιρίες εργασίας και πρακτικής άσκησης,
συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται εντός της
ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επικοινωνία
Αν θέλετε να συμμετέχετε στη συντακτική ομάδα του ενημερωτικού φυλλαδίου, επικοινωνήστε με τον Επίκουρο Καθηγητή του
Τμήματος μας κ. Φραγκίσκο Παυλουδάκη:
Τηλέφωνα: 24610 68087 / 6947778180

Email: fpavloudakis@uowm.gr

