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Θέµα: Ανακοίνωση διεξαγωγής 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες,
H επιτυχηµένη διοργάνωση των επιστηµονικών Συνεδρίων του Πανελλήνιου
Συλλόγου Ιχθυολόγων µετράει ήδη µία ιστορία 30 χρόνων. Με τις προσπάθειες όλων
των µελών µας, φίλων και συναδέλφων στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύµατα,
πετύχαµε την αναγνώριση του Συνεδρίου γεφυρώνοντας τις δύο κοινότητες που µας
καθορίζουν, την κοινότητα των εργαζοµένων του Τοµέα Αλιείας και την επιστηµονική
κοινότητα. Το Συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων αποτελεί µοναδικό
σταθµό αναφοράς για τις επιστηµονικές εξελίξεις στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια,
τις εφαρµογές τους και στη διαχείριση των υδάτινων οικοσυστηµάτων. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών του, παρουσιάζονται κατά µέσον όρο 100 επιστηµονικές
εργασίες, συµµετέχουν περισσότεροι από 500 σύνεδροι και αναφέρεται στη διεθνή
βιβλιογραφία (Aquatic Science and Fisheries Abstracts).
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε ότι, παρά τις δυσκολίες
που απορρέουν από τη γενικότερη κρίση των ηµερών µας, θα πραγµατοποιηθεί το
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων στις 10-11-12-13 Οκτωβρίου 2013 στη
Θεσσαλονίκη µε τίτλο:
«Υδάτινα οικοσυστήµατα: χρήσεις, επιπτώσεις και διαχείριση»
Οι Θεµατικές Ενότητες είναι: Α) Θαλάσσια Οικοσυστήµατα και Αλιεία Β) Λεκάνες
απορροής και Παράκτια Ζώνη Γ) Υδατοκαλλιέργειες και Εφαρµογές
Καλούµε όλους να συµµετέχουν µε την παρουσίαση του επιστηµονικού τους έργου,
καταθέτοντας µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013 (28-2-2013) στον Πρόεδρο της
Επιστηµονικής Επιτροπής, Καθηγητή Τµήµατος Βιολογίας, Α.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνο
Στεργίου τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: psid2013@gmail.com
Ενηµερώνουµε ότι θα γίνει βράβευση των τριών καλυτέρων ανακοινώσεων (1
από κάθε θεµατική ενότητα) και ενός Poster και η καλύτερη από τις τρεις εργασίες θα

δηµοσιευθεί, χωρίς κρίση, στο περιοδικό Journal of Biological Research. Θα δοθεί
επίσης χρηµατικό έπαθλο για την καλύτερη εργασία και για το poster.
Πληροφορίες για το 15ο Συνέδριο θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα:
www.psid.gr, και µπορείτε να απευθύνεστε στην Οργανωτική Επιτροπή: Πρόεδρος
Αργύρης Καλλιανιώτης, Δ/ντής ΙΝ.ΑΛ.Ε, Τηλ: 25940-23637, Fax: 23940-22222, Email: akallian@inale.gr
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