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Πρακτικά  
της πρώτης συνεδρίασης  ( 5/5/06)  του Δ.Σ. της ΕΕΣΦΥΕ που προέκυψε από τις 
εκλογές της 15/4/06 
Παρόντες : Ολα τα μέλη του νέου ΔΣ ,   Ε. Γαζής , Πρόεδρος 
           Θ. Γέραλης 
           Τ. Πέτκου 
           Μ. Στασινάκη 
           Γ. Τσιπολίτης 
και εκ μέρους του απερχομένου Δ.Σ. ο Κ. Παπαδόπουλος 
 
Θέματα: 
 

1) Σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. 
    Πρόεδρος  :    Ε. Γαζής ,    

Γραμματέας   Μ. Στασινάκη 
Ταμίας            Θ. Γέραλης 

    Μέλος  Τ. Πέτκου 
       >>  Γ. Τσιπολίτης 
 
  Ο Θ. Γέραλης με την ιδιότητα του Ταμία του προηγούμενου Δ. Σ. κατέθεσε τον  
οικομικό απολογισμό, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΦΥΕ. 
 

2) Συνέδριο ΕΕΣΦΥΕ  2007 
Εγινε εκτενής συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Αναφέρθηκε η γνωστή απόφαση 
για την ‘κυκλική ‘ οργάνωση του συνεδρίου από τις υπάρχουσες ομάδες στα 
Ελληνικά  Επιστημονικά Ιδρύματα τα οποία είναι: 
    Ιδρύματα Αθήνας (ΕΚΕΦΕ Δημ., ΕΚΠΑ, ΕΜΠ) 
    Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
      >>       Θεσσαλονίκης 
     >>       Ιωαννίνων 
     >>       Κρήτης 
     >>       Πατρών 
 
Επίσης καταγράφηκε ο κύκλος των διοργανώσεων από το έτος 2000 και μετά, ο 
οποίος είναι: 
    Έτος 2000 Ιωάννινα 
                >>    2001 Ηράκλειο 
    >>     2002  Πάτρα 
    >>     2003  ΕΚΠΑ ( στο χώρο του ΕΜΠ) 
    >>     2004  Χίος 
    >>     2005  Θεσσαλονίκη 
    >>     2006  Ιωάννινα 



Η συζήτηση οδήγησε στην πρόταση για την παρακάτω κυκλική οργάνωση, η 
οποία και είναι στη διάθεση των μελών της ΕΕΣΦΥΕ για σχόλια: 
 
                                         Έτος   2007  Αθήνα  
     >>    2008  Ηράκλειο 
     >>    2009  Πάτρα 
     > >   2010  Αθήνα  
    >>     2011 Θεσσαλονίκη 
    >>     2012  Χίος 
    >>     2013  Ιωάννινα 
 
Το σκεπτικό είναι ότι κάθε Ιδρυμα θα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του 
ετήσιου συνεδρίου της ΕΕΣΦΥΕ κάθε επτά χρόνια,   όσα είναι και τα ιδρύματα 
που συμμετέχουν και ο κύκλος θα επαναλαμβάνεται.  Στο χώρο των Αθηνών 
βρίσκονται τρία Ιδρύματα από τα μεγαλύτερα σε αριθμό μελών της εταιρείας. 
Επομένως είναι λογικό να μετρηθούν ανεξάρτητα και να εναλλάσσονται. 
Στο προτεινόμενο σχήμα η Αθήνα υποδέχεται το συνέδριο το 2007 (ΕΜΠ), 
το 2010 ( ΕΚΕΦΕ Δημ.) και το 2014( ΕΚΠΑ) οπότε και αρχίζει ο επόμενος 
επταετής κύκλος. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι  υπάρχει πρόταση από τους συναδέλφους της Πάτρας 
(Σπ. Τζαμαρίας,  Μάγδα Λόλα, Κ. Ζιούτας, Κ. Μπάκας )   για την οργάνωση του 
συνεδρίου του 2007 στην Πόλη αυτή. 
Συζητήθηκαν επι μέρους θέματα, όπως τι θα συμβεί άν ένα Ιδρυμα δεν μπορεί να 
αναλάβει την προγραμματισμένη  διοργάνωση, κλπ. 
 
3) Εγινε συζήτηση, για μία ακόμη φορά, για τις ενέργειες συντονισμού των 
Επιστημονικών δραστηριοτήτων των μελών στα πλαίσια του Εθνικού 
συντονισμού της βασικής έρευνας. Βασικός στόχος παραμένει η σε  τακτική βάση 
χρηματοδότηση της δραστηριότητάς μας.   
 
 


