ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Συνέλευση Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρίας
Βόλος, 12-11-2005
Αίθουσα Συνεδριάσεων Ξενοδοχείου ΠΑΡΚ
Ώρα έναρξης: 16:00
Παρόντες: 25 µέλη (βλέπε συνηµµένο πίνακα και αναµνηστική φωτογραφία)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Εγγραφές νέων µελών
Η Γ.Σ. οµόφωνα έκανε δεκτές της αιτήσεις εγγραφής των Π. Τσαγκαµίλη, Κ.
Τσιάµη και Α. Χρυσοστόµου.
ΘΕΜΑ: Συζήτηση για το καταστατικό της Εταιρίας (πρόταση ∆.Σ.).
Η Γ.Σ. έκανε δεκτή την πρόταση του ∆.Σ. για την εκτύπωση του καταστατικού της
Εταιρίας µε τη µορφή βιβλιαρίου και δόθηκε χρονικό περιθώριο µέχρι τα τέλη
Φεβρουαρίου 2006 ώστε τα µέλη να στείλουν στο ∆.Σ. προτάσεις για τυχόν
τροποποίηση του.
ΘΕΜΑ: Μόνιµη οργάνωση ηµερίδας Φυκολογίας στα πλαίσια των συνεδρίων της
Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (πρόταση ∆.Σ.).
Η Γ.Σ. έκανε δεκτή την πρόταση του ∆.Σ. για µόνιµη οργάνωση ηµερίδας
Φυκολογίας στα πλαίσια των συνεδρίων της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας (Ε.Β.Ε.)
και εξουσιοδότησε το ∆.Σ. για την έγγραφη αίτηση προς το ∆.Σ. της Ε.Β.Ε. για τη
διεκπεραίωση του θέµατος.
ΘΕΜΑ: Αθλοθέτηση βραβείου καλύτερου Poster νέου Φυκολόγου στις ηµερίδες
Φυκολογίας (πρόταση ∆.Σ.).
Η Γ.Σ. έκανε δεκτή την πρόταση του ∆.Σ. και το εξουσιοδότησε να υποβάλει προς
τα µέλη προσχέδιο για τα κριτήρια αξιολόγησης και το είδος του βραβείου του
καλύτερου Poster νέου Φυκολόγου στις ηµερίδες Φυκολογίας εντός διαστήµατος
ενός µηνός.
ΘΕΜΑ: Οικονοµική Ενίσχυση νέων Φυκολόγων για συµµετοχή σε ∆ιεθνή Συνέδρια
(πρόταση ∆.Σ.).
Η Γ.Σ. έκανε δεκτή την πρόταση του ∆.Σ. και το εξουσιοδότησε να υποβάλει προς
τα µέλη προσχέδιο για τα κριτήρια αξιολόγησης και το τελικό ποσό της οικονοµικής
ενίσχυσης νέων φυκολόγων για συµµετοχή σε ∆ιεθνή Συνέδρια εντός διαστήµατος
ενός µηνός. Αποφασίσθηκε στο εξής, να υπολογίζεται στον ετήσιο προϋπολογισµό
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της Εταιρίας δαπάνη ύψους περίπου 300 ευρώ (το ποσό θα οριστικοποιηθεί µετά
την κατάθεση και την έγκριση του σχεδίου από το ∆.Σ.) για την οικονοµική
ενίσχυση.
ΘΕΜΑ: ∆ιδασκαλία της Φυκολογίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (εισήγηση Γ.
Νικολαΐδης).
Η Γ.Σ. οµόφωνα συµφώνησε για την ελλιπή διδασκαλία της Φυκολογίας στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και ότι η Ελληνική Φυκολογική Εταιρία οφείλει να πάρει
θέση. Γι αυτό το λόγο, ανέθεσε στον κ. Γ. Νικολαΐδη να υποβάλει προς τα µέλη
της Εταιρίας προσχέδιο εγγράφου που θα έχει αποδέκτες τα Τµήµατα Βιολογίας
των πανεπιστηµίων καθώς και συναφή Τµήµατα και ερευνητικά κέντρα µε
αντικείµενο το υδάτινο στοιχείο και τη διαχείριση του. Σκοπός του εγγράφου θα
αποτελεί η ανάδειξη της αναγκαιότητας της διδασκαλίας της Φυκολογίας στα
πλαίσια του υδάτινου στοιχείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε ιδιαίτερη έµφαση
στις θεµατικές ενότητες που η Εταιρία θεωρεί απαραίτητες µε γνώµονα και την
επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων.
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή των Φυκολόγων και της Φυκολογίας στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση) (εισήγηση ∆.
Καρυοφύλλης).
Η Γ.Σ. συµφώνησε ότι η Ε.Φ.Ε. µπορεί να συµβάλει είτε στη συµµετοχή των µελών
της σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είτε στη διοργάνωση
αντίστοιχων προγραµµάτων. Για την περαιτέρω αξιολόγηση του θέµατος
συστήθηκε επιτροπή από τους: Μ. Ρουσοµουστακάκη, ∆. Καρυοφύλλη και Ε.
Αµουτζοπούλου. Η επιτροπή οφείλει να καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις στην
επόµενη Γ.Σ. της Εταιρίας.
ΘΕΜΑ: Οργάνωση ανεξάρτητων εκδηλώσεων-συζητήσεων-οµιλιών ή συµµετοχή µε
παρουσιάσεις στα πλαίσια σχετικών εκδηλώσεων, εκλαϊκευµένων θεµάτων
Φυκολογίας γενικού ενδιαφέροντος (εισήγηση Χ. Κατσαρός, Α. Οικονόµου).
Η Γ.Σ. έκανε δεκτή την εισήγηση του Προέδρου της Εταιρίας Χ. Κατσαρού και της
κας Α. Οικονόµου-Αµίλλη για τη διοργάνωση από την Ε.Φ.Ε. ηµερίδας µε θέµα
ΦΥΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υπό την αιγίδα του Τµήµατος Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
ΘΕΜΑ: ∆ηµιουργία ιστοσελίδας της Εταιρείας (πρόταση ∆.Σ.).
Η Γ.Σ. έκανε δεκτή την πρόταση του ∆.Σ. για την κατασκευή ιστοσελίδας της
Ε.Φ.Ε. και για τη οργάνωσή της συστήθηκε επιτροπή από τους: ∆. ∆ανιηλίδη, Β.
Βαρβαρήγος, Κ. Κουκάρα και Π. Τσαγκαµίλη.
ΘΕΜΑ: ∆ηµιουργία ταυτοτήτων µελών της Εταιρείας (πρόταση ∆.Σ.).
Η Γ.Σ. δε θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη ταυτοτήτων µελών της Εταιρίας.
ΘΕΜΑ: Προσφορά επιστηµονικών περιοδικών από τον κ. Τσέκο – Οργάνωση
βιβλιοθήκης ΕΦΕ (εισήγηση Ι. Τσέκος, Κ. Αλιγιζάκη).
Η Γ.Σ. ευχαρίστησε τον κ. Ι. Τσέκο για την ευγενική προσφορά του να δωρίσει
στην Ε.Φ.Ε. όλη τη σειρά των επιστηµονικών περιοδικών J. of Phycology και
Phycologia από το 1969 µέχρι σήµερα. Αποφασίσθηκε τα τεύχη των περιοδικών να
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δοθούν για την καλύτερη οργάνωση και ασφάλεια στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος
Βιολογίας του Α.Π.Θ. και επειδή και άλλα µέλη της Εταιρίας αποτελούν
συνδροµητές των συγκεκριµένων περιοδικών, η Γ.Σ. δεν έκανε δεκτό το αίτηµα
του ∆.Σ. να αγοράζονται από την Εταιρία (µε χαµηλότερη τιµή) στο εξής τα τεύχη
των περιοδικών εκ µέρους του κ. Τσέκου. Εκκρεµεί η συνεννόηση µε τον κ. Τσέκο
για την τελική απόφαση.
ΘΕΜΑ: Πρόταση Σ. Ορφανίδη για ενσωµάτωση στην εταιρεία του ερευνητικού
αντικειµένου που αφορά στα θαλάσσια φανερόγαµα (αγγειόσπερµα) (εισήγηση Σ.
Ορφανίδης).
Η Γ.Σ. συµφώνησε ότι στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο
εντάσσονται τα θαλάσσια φανερόγαµα (αγγειόσπερµα).

της

Εταιρίας

ΘΕΜΑ: Πρόταση κ. Π. Παναγιωτίδη για τη δεύτερη συνάντηση των µελών της ΕΦΕ
στο 8ο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας (Θεσσαλονίκη, 4-6 Ιουνίου 2006) (εισήγηση Π.
Παναγιωτίδης).
Η Γ.Σ. συµφώνησε η επόµενη Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας θα πραγµατοποιηθεί στα
πλαίσια του 8ου Συµποσίου Ωκεανογραφίας στη Θεσσαλονίκη (4-6 Ιουνίου 2006).
Ο κ. Παναγιωτίδης αναλαµβάνει την οργάνωση του ακριβούς τόπου και χρόνου.
Επιπλέον, όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να παρουσιάσουν εργασίες τους στο
συνέδριο, να έλθουν σε επαφή µε τον κ. Παναγιωτίδη το συντοµότερο.
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Παρόντα µέλη της Γ.Σ.
1. Αλιγιζάκη Κατερίνα
2. Αµουτζοπούλου Ελένη
3. Γκότση-Σκρέτα Ολυµπία
4. ∆ανιηλίδης ∆ανιήλ
5. ∆εληβόπουλος Στυλιανός
6. ∆ηµητριάδης Ηλίας
7. ∆ιαννελίδου Βαρβάρα
8. ∆ιαπούλης Αριστείδης
9. Καλοπέσα Έλλη
10. Καρυοφύλλης ∆ηµοσθένης
11. Κατσαρός Χρήστος
12. Κουκάρας Κώστας
13. Λαζαρίδου Θάλεια
14. Μοσχανδρέου Κίµων
15. Μπίτης Ιωάννης
16. Νικολαΐδης Γεώργιος
17. Οικονόµου-Αµίλλη Αθηνά
18. Ορφανίδης Σωτήρης
19. Παναγιωτίδης Παναγιώτης
20. Πανταζίδου Αδριανή
21. Ρουσοµουστακάκη Μαρία
22. Τσαγκαµίλης Παναγιώτης
23. Τσιάµης Κων/νος
24. Τσιρίκα Αναστασία
25. Χαριτωνίδης Σάββας
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