ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ, 27-01-2007
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16:00
Παρόντες: 29 µέλη (βλέπε συνηµµένο πίνακα I)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Χαιρετισµοί – Ανακοινώσεις
Παρουσίαση από τον Πρόεδρο κ. Κατσαρό, των πεπραγµένων της Εταιρίας έως και
σήµερα µε βάση τις αποφάσεις της προηγούµενης ΓΣ (Νοέµβριος 2005, Βόλος).

2. Οικονοµικές εκκρεµότητες µελών - εγγραφές νέων µελών
Η ΓΣ ενέκρινε την εγγραφή των Στασινάκη Παναγιώτη, Σωτηρούδη Θεοδώρου,
Πετρούτσου ∆ηµητρίου και Πάγκου Καλλιόπης.
Σχετικά µε τα µέλη που έχουν οφειλές για τα έτη 2004-2007, η ΓΣ αποφάσισε την
τελευταία ενηµέρωσή τους µε σχετικό έγγραφο και όρισε χρονικό περιθώριο
απόκρισης σε αυτό, το διάστηµα των δύο µηνών. Μετά το πέρας της προθεσµίας
αυτής τα µέλη θα διαγραφούν σύµφωνα µε το καταστατικό.

3. Η βιβλιοθήκη της εταιρίας και τα τεύχη των επιστηµονικών περιοδικών
Ενηµερώθηκε η ΓΣ για τη µεταφορά των περιοδικών Journal of Phycology και
Phycologia (1969-2007) στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος Βιολογίας Α.Π.Θ. και τη
βιβλιοδεσία τους από τη βιβλιοθήκη.
Αποφασίστηκε να πληρωθούν στον κ. Τσέκο οι συνδροµές των περιοδικών Journal of
Phycology και Phycologia για το έτος 2007. Για τη συνέχιση της αγοράς θα
αποφασίσει η επόµενη ΓΣ.
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Ο κ. Ι. Τζοβενής πρότεινε δηµιουργία αρχείου βιβλίων και περιοδικών που διαθέτουν
τα µέλη της ΕΛΦΕ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.
Η ΓΣ αποφάσισε την αποστολή εγγράφου στα µέλη από το ∆Σ σχετικά µε το θέµα,
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας κατάλογος προσωπικών βιβλίων και περιοδικών
των µελών της.

4. Προτάσεις Επιτροπής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (έκδοση φυλλαδίου)
Παρουσίαση από την κα Μ. Ρουσσοµουστακάκη και τον κ. Π. Στασινάκη του
φυλλαδίου σχετικά µε τα ΦΥΚΗ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Η ΓΣ ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής για τη δοµή του φυλλαδίου και
αποφασίστηκε εντός του Φεβρουαρίου η επιτροπή να στείλει την τελική µορφή στο
∆Σ, το οποίο θα το προωθήσει σε ηλεκτρονική µορφή στα µέλη για παρατηρήσεις και
διορθώσεις. Τα µέλη θα πρέπει σε διάστηµα ενός µηνός να στείλουν στο ∆Σ τυχόν
παρατηρήσεις – διορθώσεις.
Η ΓΣ συµφώνησε ότι το φυλλάδιο θα πρέπει να είναι έτοιµο την περίοδο Μάιος –
Ιούνιος 2007.
Το ∆Σ ανακοίνωσε ότι µέχρι στιγµής έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 2.100 ευρώ από
χορηγίες για την εκτύπωση του φυλλαδίου.

5. Προβολή, ανάπτυξη και ανανέωση της ιστοσελίδας της εταιρίας
Ενηµέρωση της επιτροπής της ιστοσελίδας προς τα µέλη για τις µελλοντικές δράσεις
και ενέργειες. Ζητήθηκε από τα µέλη να σταλούν συµπληρωµατικά στοιχεία για τις
δραστηριότητές τους ώστε να προστεθούν στη λίστα των µελών της εταιρίας που είναι
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα και επιπλέον στοιχεία για τυχόν συλλογές φυκών.
Επιπλέον, για τη διάδοση της ιστοσελίδας προτάθηκε το link της ιστοσελίδας να
προστεθεί στα προσωπικά στοιχεία κάθε µέλους στο τέλος της υπογραφής του στο
ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο και κάθε µέλος της εταιρίας που διαθέτει προσωπική
ιστοσελίδα στα πλαίσια του ιδρύµατος που εργάζεται να προσθέσει το link της
ιστοσελίδας της ΕΛΦΕ.
Η ΓΣ αποφάσισε την προσθήκη του κ. Μιλτιάδη Σεφερλή στην Επιτροπή της
Ιστοσελίδας.

6. Σύσταση Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φυκολογικών Εταιριών (FEPS)
Ενηµέρωση από τον κ. Κατσαρό σχετικά µε τη δηµιουργία Οµοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Φυκολογικών Εταιριών (βλέπε και συνηµµένο το έγγραφο (e-mail) του Geoffrey
Codd, Προέδρου της Βρετανικής Φυκολογικής Εταιρίας). Συζήτηση σχετικά µε τη
συµµετοχή του κ. Κατσαρού στη συνάντηση του Amsterdam. Η ΓΣ αποφάσισε την
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εκπροσώπησή της από τον κ. Κατσαρό στην ανωτέρω συνάντηση και τη µερική
κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού αυτού από το ταµείο της ΕΛ.Φ.Ε..

7. Η Φυκολογία στην εκπαίδευση – προτάσεις - δραστηριότητες
Ενηµέρωση από τους κ.κ. Κατσαρό, Οικονόµου-Αµίλλη, Καρύδη, Νικολαΐδη και
Τζοβενή σχετικά µε τη διδασκαλία της Φυκολογίας στα Πανεπιστήµια Αθήνας, Αιγαίου
και Θεσσαλονίκης και στα ΤΕΙ Ηπείρου.
Η ΓΣ όρισε
διδασκαλίας
Παναγιωτίδη
Νικολαΐδη Γ.

Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει και θα προτείνει το περιεχόµενο της
της Φυκολογίας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, η οποία θα αποτελείται από τους:
Π. (ΕΛΚΕΘΕ), Τζοβενή Γ. (ΤΕΙ Ηπείρου), Καρύδη Μ. (Παν. Αιγαίου),
(ΑΠΘ) και Οικονόµου-Αµίλλη Α. (ΕΚΠΑ).

Επιπλέον, η πρόταση του κ. Τσέκου για συγγραφή βιβλίου Φυκολογίας και πρακτικού
εγχειριδίου Φυκολογίας υπό την αιγίδα της ΕΛ.Φ.Ε., βρήκε σύµφωνα τα µέλη και θα
αποτελέσει αντικείµενο αξιολόγησης της επιτροπής.

8. Συµµετοχή της ΕΛ.Φ.Ε. στη διοργάνωση συνεδρίων (Ελληνική Βοτανική
Εταιρία, Πανευρωπαϊκό Φυκολογικό Συνέδριο, Παγκόσµιο Συνέδριο για τα
τοξικά Φύκη)

Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας
Ενηµέρωση από τον κ. Κατσαρό σχετικά µε το θέµα. Η ΓΣ έχει αποφασίσει και από το
Βόλο τη συµµετοχή της ΕΛ.Φ.Ε. στο συγκεκριµένο συνέδριο, απλά αναµένεται η
συγκρότησης ∆Σ από την ΕΒΕ.
14th HAB Conference, Heraklion, CRETE 2010
Ενηµέρωση από την κα Πάγκου σχετικά µε τη διοργάνωση του Συνεδρίου.
Θα αποσταλεί έγγραφο του ΕΛΚΕΘΕ προς την ΕΛΦΕ για εκδήλωση συνεργασίας στα
πλαίσια του παραπάνω συνεδρίου.
Πανευρωπαϊκό Φυκολογικό Συνέδριο
Εισήγηση από τον κ. Κατσαρό. Συµφωνήθηκε από τα µέλη να προταθεί η εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την ανάληψη από την ΕΛ.Φ.Ε. του επόµενου ή του µεθεπόµενου
Πανευρωπαϊκού Φυκολογικού Συνεδρίου.

9. Το µέλλον της ΕΛ.Φ.Ε. – προτάσεις - δραστηριότητες
Συζητηθήκαν ζητήµατα σχετικά µε τις µελλοντικές δραστηριότητες της ΕΛ.Φ.Ε. και
συµφωνήθηκε να γίνουν προσπάθειες για περαιτέρω συνεργασία των µελών µεταξύ
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τους, στα πλαίσια είτε του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου, είτε δραστηριοτήτων όπως το
Βιβλίο της Φυκολογίας, Ερευνητικά προγράµµατα κ.α.

Το ∆Σ της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρίας
Κατσαρός Χρήστος
Νικολαΐδης Γεώργιος
Χαριτωνίδης Σάββας
Κουκάρας Κων/νος
Αλιγιζάκη Αικατερίνη
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Πίνακας Ι. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κουκάρας Κων/νος
2. Χαριτωνίδης Σάββας
3. Νικολαΐδης Γεώργιος
4. Αλιγιζάκη Αικατερίνη
5. ∆ιαννελίδου Βαρβάρα
6. Αµουτζοπούλου Ελένη
7. Καρύδης Μιχάλης
8. Πάγκου Καλλιόπη
9. Βαρκιτζή Ιωάννα
10. Στασινάκης Παναγιώτης
11. Οικονόµου-Αµίλλη Αθηνά
12. Πετρούτσος ∆ηµήτριος
13. Μοσχανδρέου Κίµων
14. Βαρβαρήγος Βασίλειος
15. Τσαγκαµίλης Παναγιώτης
16. ∆ανιηλίδης ∆ανιήλ
17. Πανταζίδου Ανδριανή
18. Ρουσσοµουστακάκη Μαρία
19. Παναγιωτίδης Παναγιώτης
20. Τζοβενής Ιωάννης
21. ∆εληβόπουλος Στυλιανός
22. Τσέκος Ιωάννης
23. Σωτηρούδης Θεώδορος
24. Σεφερλής Μιλτιάδης
25. ∆ιαπούλης Αριστείδης
26. Κατσαρός Χρήστος
27. Καρυοφύλλης ∆ηµοσθένης
28. Τσιάµης Κων/νος
29. Γαλάτης Βασίλειος
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Έγγραφο (e-mail) του Geoffrey Codd, Προέδρου της Βρετανικής
Φυκολογικής Εταιρίας
---------------------------- Original Message ---------------------------Subject: FEPS Working Group
From: "Geoffrey Codd" <g.a.codd@dundee.ac.uk>
Date: Tue, January 9, 2007 11:44
To:
burchard@amu.edu.pl
labandr@bio.unipd.it
Christos.Katsaros@biol.uoa.gr
jan.simons@falw.vu.nl
j.parry@lancaster.ac.uk
e.shubert@nhm.ac.uk
maboal@um.es
B.becker@uni-koeln.de
-------------------------------------------------------------------------Dear Friends and Colleagues,

A late Happy New Year.

Your comments about the case
for a Federation of European Phycological Societies (FEPS) were welcomed
at the 55th Annual Winter Meeting of the British Phycological Society
(BPS) held in Belfast last week.
I am now writing to you on behalf of the BPS Council to propose how we
may together make further progress. The following is proposed:
A. Establishment of FEPS Working Group (FEPS WG)
To consist of the following (or their nominated alternatives):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prof. Carlo Andreoli ( Algology WG, Italian Botanical Society)
Dr. Burchard Becker (Phycology Section, German Botanical Society)
Prof. Lubomira Burchardt (Polish Botanical Society)
Dr. Christos Katsaros (Greek Phycological Society)
Dr. Jan Simons (Netherlands phycologists)
Prof. Marina Aboal (Spanish Phycological Society)
Prof. Elliot Shubert (BPS)
Prof Geoffrey Codd (BPS)

I would be pleased to chair the WG, unless there are any alternate
suggestions.
B. Proposed Aims of the FEPS WG
1. To formulate an agreed proposal to establish FEPS. This proposal to
include the following:
AIMS of FEPS
FEPS MEMBERSHIP (to include constituted European phycological societies
and WGs and phycologists from European countries with no national phyc.
soc. or WG)
FEPS ACTIVITIES
FEPS FINANCES
FEPS ADMINISTRATION (no full-time secretariat envisaged)
FEPS GOVERNANCE (officers to be initially by appointment then as soon
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as possible by election)
2. To prepare this proposal for presentation at the next European
Phycological Congress to be held in Spain in July 2007.
C. Proposed Working Meeting of FEPS WG
I propose that we meet somewhere central and convenient for a working
sessoin on the above.
I suggest Amsterdam, the Netherlands. The meeting should begin in the
afternoon, include a working dinner and one overnight stay (budget hotel
e.g. Ibis type?), then continue the next morning, ending at about
midday.
All delegates should pay for their own travel and hotel accommodation
costs.
The BPS will pay for the cost of the conference room in the hotel, plus
the dinner in the evening, to which all WG members are invited.
Possible date for meeting? I suggest the last week in March or any time
in April. This would then give 2-3 months to discuss progress back with
your national colleagues, and for the WG to finalise its proposal before
the European Congress in july.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I hope that the above suggestions are of interest. Please let us know
as soon as possible (before the end of January) if you agree, or if you
have other ideas.
If Amsterdam in March/April is acceptable for you , please inform us of
all dates when it is NOT possible for you to attend. We will then
identify a date.
Please reply to myself plus Dr. Jackie Parry, BPS Secretary
(j.parry@lancaster.ac.uk)

With best wishes,
Geoff
Geoffrey Codd, President BPS
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