ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 22 - 1 - 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι φυσικοί,
με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στις 11-12-2014 συναντηθήκαμε παραπάνω από 30 φυσικοί, στο 3ο ΓΕΛ
Ηρακλείου και αποφασίσαμε την ίδρυση Συλλόγου Φυσικών Κρήτης (ΣΥ.ΦΥ.Κ.)
Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο επιστημονικό όργανο και συγκροτείται από μέλη, που δραστηριοποιούνται
στην Κρήτη.
Μέλη μπορούν να γίνουν:
1) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής των Πανεπιστημίων του εσωτερικού ή εξωτερικού με αναγνωρισμένη
αντιστοιχία.
2) Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου στη Φυσική Επιστήμη,
ανεξαρτήτως βασικού πτυχίου, που τους χορηγήθηκε όμως από Τμήμα Φυσικής ή Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οποίο συμμετέχει Τμήμα Φυσικής.
3) Όσοι αποδεδειγμένα υπηρετούν την Επιστήμη της Φυσικής στην εκπαίδευση, την έρευνα και την
τεχνολογία.
Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δ.Σ. με την οποία επίσης
δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους σκοπούς του Συλλόγου και το Καταστατικό του και τα αποδέχονται.
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η προαγωγή και διάδοση στην Κρήτη των Φυσικών Επιστημών και των εφαρμογών αυτών
2. Η βελτίωση των συλλογικών, επαγγελματικών, επιστημονικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών συμφερόντων των μελών του.
3. 3.Η προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε όλες της βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
4. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν την επιστημονική έρευνα
των φυσικών επιστημών και τη σχέση τους με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
5. Η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων των μελών του στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική της
έρευνας των φυσικών επιστημών στη χώρα μας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού του
κοινωνικού συνόλου και στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του και των άλλων
εργαζομένων στον ίδιο χώρο.
Έχουμε καταθέσει το καταστατικό στο Δικαστήριο και η διαδικασία αναγνώρισης του συλλόγου πιστεύουμε να
ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε να προκηρυχτούν στο επόμενο δίμηνο η γενική συνέλευση και οι εκλογές.
Το προς έγκριση καταστατικό του Συλλόγου, το προσωρινό ΔΣ καθώς και τη διαδικασία εγγραφής στον Σύλλογο
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να τα πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου
http://sites.google.com/site/sfkritis (με τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ). Επίσης από την ίδια
ιστοσελίδα μπορείτε να «κατεβάσετε» την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο.
Η αίτηση εγγραφής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το ποσό εγγραφής και συνδρομής πρέπει όσο
πιο σύντομα να κατατεθούν στο μέλος του προσωρινού ΔΣ κ. Πατσάκη Ιωάννη στο 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
(Μάχης Κρήτης 52, ΤΚ 71303) (πίσω από το «TALOS PLAZA»). Όσοι διαμένετε μακριά μπορείτε να στείλετε
ταχυδρομικά τα έγγραφα, εσωκλείοντας και το ανάλογο ποσό.
Επίσης θα παρακαλούσαμε να μπείτε στον επόμενο σύνδεσμο http://tinyurl.com/mtl2wq2 και να
καταχωρήσετε τα στοιχεία σας, προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στον
Σύλλογο.
(Για όσους έχουν ήδη καταχωρήσει τα στοιχεία τους δεν χρειάζεται να το επαναλάβουν)
,
Τέλος θα ενεργοποιηθεί σύντομα το blog του Συλλόγου: http://sfkritis.blogspot.gr (με τον ίδιο τίτλο)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με στα τηλέφωνα: 6973500783, 6942466354
Θα σας παρακαλούσαμε να προωθήσετε το παραπάνω ενημερωτικό σε όσους συναδέλφους γνωρίζετε για να
έχομε ένα δυνατό Σύλλογο που θα μπορέσει να πετύχει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε και να
ενεργοποιήσει το σύνολο των συναδέλφων, που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

