ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Λουκάς Βλάχος
Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
GR-54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-998044, Fax: 2310-995384

Πρακτικά 33ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Της Τρίτης 30ης Ιουνίου 2015
Υπεύθυνος Πρακτικών: Κ. Τσιγάνης

Συνήλθε σήμερα, 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:40 στο Αμφιθέατρο του Κέντρου
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Παρουσίαση του αρχείου Ελλήνων διδακτόρων Αστρονομίας (Β. Χαρμανδάρης)
Παρουσίαση του Ολύμπιου Κέντρου Αστροφυσικής (Κ. Τζιότζιου)
Παρουσίαση δραστηριοτήτων της Εταιρείας από το Δ.Σ.
Ενημέρωση για τον Ίππαρχο
Εκλογή Νέων Μελών και Μεταβολές Μητρώου
Οικονομικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Συζήτηση για τη συμμετοχή φοιτητών στα συνέδρια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Ενημέρωση σχετικά με το τελευταίο συνέδριο της EAS
Συζήτηση για το θέμα της μη επαρκούς πρόσβασης σε επιστημονικά περιοδικά

Παρόντες: Τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Βλάχος, Γεωργούλης, Τσιγάνης, Ξυλούρης και Reig και
περί τα 70 μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ..
Απόντα Μέλη του Δ.Σ.: Ο κ. Καζαντζίδης και η κα. Μπονάνου για προσωπικούς λόγους

Θέμα (1) Παρουσίαση του αρχείου Ελλήνων διδακτόρων Αστρονομίας
Ο κ. Χαρμανδάρης παρουσίασε στα μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. το πλήρες αρχείο Ελλήνων
Αστρονόμων (1886-2014) το οποίο επιμελήθηκε ο ίδιος και είναι προσβάσιμο στο
σύνδεσμο
http://www.helas.gr/reports/astro_phd.pdf. Επίσης, παρουσίασε στατιστικά
στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση του εν λόγω αρχείου, αναφορικά με την
ακαδημαϊκή εξέλιξη των ελλήνων αστρονόμων, κατά την ίδια περίοδο. Αρκετά μέλη της
Γ.Σ. παρενέβησαν με ερωτήσεις και μετά τη συζήτηση το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κ.
Χαρμανδάρη για την εξαιρετική δουλειά και την άψογη παρουσίασή της.
Θέμα (2) Παρουσίαση του Ολύμπιου Κέντρου Αστροφυσικής (Κ. Τζιότζιου)
Ο κ. Τζιότζιου παρουσίασε στα μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. τις δραστηριότητες του “Ολύμπιου
Κέντρου Αστροφυσικής” (ΟΚΑ), μιας μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης που έχει ως στόχο την
προώθηση της μελέτης της Αστρονομίας γενικά και την ενημέρωση του ευρέως κοινού σε
θέματα σύγχρονης αστρονομικής έρευνας, μέσω της διοργάνωσης ημερίδων και άλλων
εκδηλώσεων, σε συνεργασία και με ιδρύματα του εξωτερικού. Το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κ.
Τζιότζιου για την παρουσίαση και εξέφρασε τη στήριξή του στην προσπάθεια του ΟΚΑ.

Θέμα (3) Παρουσίαση δραστηριοτήτων της Εταιρείας από το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λουκάς Βλάχος ενημέρωσε τα μέλη της Γ.Σ. για τις πρωτοβουλίες
που το Δ.Σ. ανέπτυξε κατά την περασμένη χρονιά. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη
θεσμοθέτηση των Υποτροφιών Travel Grants για Έκτακτα Μέλη και στην απόφαση
διεξαγωγής Ειδικής Συνεδρίας (special session) στα πλαίσια του 12ου Συνεδρίου, με θέμα
την ανάπτυξη της Διαστημικής στη χώρα μας και η οποία κρίθηκε άκρως επιτυχημένη. Ο
Πρόεδρος εξέφρασε την παραίνεση του Δ.Σ. ώστε αυτό το μοτίβο να παραμείνει και για
τα επόμενα συνέδρια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., έτσι ώστε και άλλες περιοχές έρευνας (π.χ.
instrumentation, history & education) που δεν συγκεντρώνουν ικανό αριθμό συμμετοχών
ώστε να καλύψουν μια πλήρη σνεδρία σε κάθε Συνέδριο, να μπορούν να καλύπτονται
εναλλάξ στα Συνέδρια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.. Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την
ανάρτηση στο διαδίκτυο του υλικού του 12ου Συνεδρίου.
Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τη Γ.Σ. για το 1ο Θερινό Σχολείο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. που
διεξήχθη στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2014. Ο κ. Γεωργούλης ανέφερε ότι το Σχολείο
κρίθηκε ιδιαιτέρως θετικά από τους συμμετέχοντες, συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία
στα σχετικά ερωτηματολόγια και εξέφρασε την παραίνεση του Δ.Σ. ώστε τα επόμενα
σχολεία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να καλύψουν κατά το δυνατόν όλη την ερευνητική θεματολογία
της Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής. Ο κ. Αναστασιάδης παρενέβη,
υπενθυμίζοντας ότι τα Σχολεία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θεσμοθετήθηκαν από το προηγούμενο Δ.Σ.
και ευχαρίστησε επ' ευκαιρίας τους χορηγούς του 1ου σχολείου και ιδιαίτερα το
Διευθυντή του ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών κ. Πάτση και τον Πρόεδρο του ΕΑΑ κ.
Τσίγκανο.
Θέμα (4) Ενημέρωση για τον Ίππαρχο
Ο κ. Γεωργούλης ενημέρωσε τη Γ.Σ. για το περιεχόμενο του νέου τεύχους του περιοδικού
της Εταιρείας “Ίππαρχος” και ευχαρίστησε τα μέλη της συντακτικής επιτροπής και όσους
συνέβαλαν στη συγγραφή του. Ιδιαίτερα, αναφέρθηκε στο τμήμα του τεύχους, όπου
παρατίθεται μια σύντομη επιτομή των αποτελεσμάτων ανταγωνιστικών ερευνητικών
προγραμμάτων που διεξάγονται στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Παρενέβη η κα.
Παυλίδου η οποία συνεχάρη τη συντακτική επιτροπή γι' αυτή την πρωτοβουλία και
ενημέρωσε για τρία νέα προγράμματα τα οποία διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο της
Κρήτης. Ο κ. Βλάχος παρατήρησε ότι αυτή η δραστηριότητα των μελών της Εταιρείας
μας αντανακλάται και στην μεγάλη συμμετοχή και στο υψηλό επίπεδο παρουσιάσεων στο
12ο Συνέδριο.
Θέμα (5) Εκλογή Νέων Μελών και Μεταβολές Μητρώου
Ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Κλεομένης Τσιγάνης ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για διάφορα θέματα, αναφορικά με τη διοργάνωση του 12ου Συνεδρίου. Στη
συνέχεια, με εισήγησή του, η Γ.Σ. προχώρησε στο θέμα της εκλογής νέων μελών και της
έγκρισης μεταβολών στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας.
- Εκλογή Νέων Μελών
Ο Γραμματέας του Δ.Σ. ενημέρωσε τη Γ.Σ. για τις δεκαπέντε (15) αιτήσεις ατόμων που
επιθυμούν να γίνουν μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και υπέβαλαν τη σχετική έγγραφη αίτηση στον
Γραμματέα. Η αίτηση κάθε υποψηφίου μέλους συνυπογράφεται από δύο Τακτικά Μέλη της
Εταιρείας και είναι διαθέσιμη στα αρχεία του Γραμματέα της Εταιρείας. Το Δ.Σ. ενέκρινε
όλες τις υποψηφιότητες και ο Γραμματέας θα ενημερώσει τα νέα μέλη, σχετικά με το
Καταστατικό, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της Εταιρείας. Το Δ.Σ.
πρότεινε στην Γ.Σ. την εκλογή τους ως μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στις αντίστοιχες κατηγορίες,
η οποία και τους εξέλεξε ομόφωνα. Τα μέλη αυτά είναι:

Τακτικά Μέλη (5):
1. Μάρκος Τριχάς, Airbus Defence and Space (Ην. Βασίλειο),
Προτείνοντες: Λ. Βλάχος, Α. Φράγκος
2. Χριστίνα Πλαϊνάκη, INAF-IAPS (Ιταλία)
Προτείνοντες: Μ. Γεωργούλης, Κ. Τσιγάνης
3. Αλέξανδρος Χιωτέλλης, (Un. of Amsterdam)
Προτείνοντες: Π. Μπούμης, Κ. Τσιγάνης
4. Stephen Williams, Εθνικό Αστεροσκοπέιο Αθηνών
Προτείνοντες: Π. Μπούμης, Α. Μπονάνου
5. Μαρίνα Βίκα, Εθνικό Αστεροσκοπέιο Αθηνών
Προτείνοντες: Εμ. Ξυλούρης, Β. Χαρμανδάρης
Σημειώνεται ότι ο κ. Τριχάς και η κα. Πλαϊνάκη υπήρξαν μέλη της Εταιρείας κατά το
παρελθόν, αλλά είχαν διαγραφεί σε προηγούμενη Γ.Σ.. Κατέθεσαν εκ νέου αίτηση
εγγραφής αφού τακτοποίησαν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, σύμφωνα με το
Κατασταστικό.
Έκτακτα Μέλη (3):
1. Θεόφιλος Πισόκας, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
Προτείνοντες: Λ. Βλάχος, Κ. Τσιγάνης
2. Αναστασία Τόλιου, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
Προτείνοντες: Χ. Βάρβογλης, Κ. Τσιγάνης
3. Γεώργιος Τσιρβούλης, (Un. of Belgrade)
Προτείνοντες: Κ. Τσιγάνης, Χ. Βάρβογλης
Συνεργαζόμενα Μέλη (7):
1. Σαμαράς Νικόλαος, φοιτητής Τμ. Φυσικής ΑΠΘ
Προτείνοντες: Ε. Πλειώνης, Κ. Τσιγάνης
2. Σπετσιέρη Ζωή-Τζόγια, φοιτήτρια Παν. Πατρών
Προτείνοντες: Π. Χριστοπούλου, Β. Γερογιάννης
3. Λαλούντα Ελένη, φοιτήτρια Παν. Πατρών
Προτείνοντες: Π. Χριστοπούλου, Β. Γερογιάννης
4. Τεζάρη Αναστασία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΚΠΑ
Προτείνοντες: Ε. Μαυρομιχαλάκη, Σ. Δανέζης
5. Νερσεσιάν Άγγελος, μεταπτυχιακός φοιτητής Παν. Κρήτης
Προτείνοντες: P. Reig, Ι. Παπαδάκης
6. Κουνδουράκης Γεώργιος, μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΚΠΑ
Προτείνοντες: Ν. Βλαχάκης, Christoph Sauty
7. Ευαγγελία Λιοκάτη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παν. Ιωαννίνων
Προτείνοντες: Α. Νίντος, Σ. Πατσουράκος
- Μεταβολές Μητρώου
Η Γ.Σ. επικύρωσε την πρόταση του Δ.Σ., σε συμφωνία με το Καταστατικό της Εταιρείας,
και με λύπη προχώρησε στη διαγραφή των ακόλουθων μελών από το Μητρώο της
Εταιρείας:
Διαγραφές (5)
1. Μανωλάκου Κωνσταντίνα
2. Carvalho Carla-Sophia
3. Κατσιγιάννη Αθανάσιο

4. Κοντολάτη Ιωάννη
5. Αρκά Ιωάννα
Επίσης, η Γ.Σ. ενέκρινε, μετά από αίτημά που υποβλήθηκε στο Δ.Σ., την τοποθέτηση στην
κατηγορία των Συνταξιούχων των παρακάτω μελών:
Συνταξιούχοι (3)
1. Αντωνοπούλου Ευγενία
2. Μαυρομιχαλάκη Ελένη
3. Παπαδόπουλο Δημήτριο
καθώς και αίτημα του Ακαδημαϊκού κ. Σταμάτιου Κριμιζή για επανατοποθέτησή του στην
κατηγορία των Τακτικών Μελών της Εταιρείας (επαναφορά από την κατηγορία των
Συνταξιούχων). Ακολούθως και ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος ενημέρωσε τη Γ.Σ. ότι
επιθυμεί να παραμείνει στην κατηγορία των Τακτικών Μελών. Επομένως, ο αριθμός των
Μελών που τοποθετούνται στην κατηγορία των Συνταξιούχων είναι δύο (2).
Τα ακόλουθα Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας, αφού ανακυρήχθηκαν Διδάκτορες κατά την
περασμένη χρονιά και ειδοποιήθηκαν εγγράφως από τον Γραμματέα του Δ.Σ. σύμφωνα με
το Καταστατικό, αναγορεύονται σε Τακτικά Μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ από τη Γ.Σ.:
Από Έτακτα σε Τακτικά Μέλη (4)
1.
2.
3.
4.

Αντωνιάδου Κυριακή
Βερνάρδος Γεώργιος
Μαραβέλιας Γρηγόριος
Σαπουντζής Κωνσταντίνος

Θέμα (6) Οικονομικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ
Ο ταμίας της Εταιρείας, κ. Ξυλούρης, προέβη σε οικονομικό απολογισμό γα την περίοδο
διαχείρισης από την περασμένη Γ.Σ. εώς τον Ιούνιο του 2015 και πριν από τη διεξαγωγή
του 12ου Συνεδρίου. Συγκεκριμένα, το αποθεματικό της Εταιρείας (26/06/2015) είναι
πλέον 28.443,06 Ευρώ. Η κύρια δαπάνη της Εταιρείας, εκτός των λειτουργικών εξόδων
(κρατήσεις τράπεζας σε πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, έξοδα λογαριασμού, φόροι
τόκων) και τα έξοδα συμμετοχής του Προέδρου στην ετήσια συνάντηση των Εθνικών
Αστρονομικών Ενώσεων που διοργανώνει η European Astronomical Society, είναι η ετήσια
συνδρομή στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics (3.021,00 Ευρώ). Επίσης, η Εταιρεία
ενέκρινε τη χορηγία 300 Ευρώ ως έπαθλο για το Α' βραβείο του 19ου Πανελληνίου
Μαθητικού Διαγωνισμού που διοργανώνει η Εταιρία Αστρονομίας και Διαστήματος στο
Βόλο, την οικονομική ενίσχυση εκτάκτων μελών (300 Ευρώ) προκειμένου να
συμμετάσχουν σε διεθνή συνέδρια (στο εξωτερικό), καθώς και τη χορηγία 800 Ευρώ
για το βραβείο καλύτερης διατριβής (2014). Τα έσοδα της Εταιρείας από την έναρξη της
θητείας του παρόντος ΔΣ έως 26/06/2015 προέρχονται από τις συνδρομές μελών
(2.146,00 Ευρώ) τόκους προθεσμιακών καταθέσεων (591,09 Ευρώ), καθώς επίσης και από
δύο χορηγίες (1.500,00 Ευρώ στις 08/08/2014 και 1.500,00 Ευρώ στις 11/03/2015) του
Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
(ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) με σκοπό την κάλυψη εξόδων της
συνδρομής στο περιοδικό Α&Α, καθώς και μία χορηγία του ΕΑΑ (2.000,00 Ευρώ
στις 11/3/2015) με σκοπό την κάλυψη εξόδων για τη διοργάνωση του 12ου Συνεδρίου.

Θέμα (7) Συζήτηση για τη συμμετοχή φοιτητών στα συνέδρια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Στο 12ο Συνέδριο υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και προπτυχιακων φοιτητών, οι οποίοι
πληρούσαν τους όρους συμμετοχής που είχε θέσει το Δ.Σ.. Η κα. Χριστοπούλου έθεσε το
ζήτημα της απρόσκοπτης συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών στα συνέδρια της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και της οικονομικής στήριξης της συμμετοχής τους από την Εταιρεία. Οι κ.κ.
Βλάχος, Τσιγάνης και Ευθυμιόπουλος, αναφερόμενοι στην εμπειρία τόσο του 12ου όσο και
του 11ου συνεδρίου, αντέτειναν την ανάγκη ύπαρξης κριτηρίων αποδοχής της
συμμετοχής φοιτητών – όπως τη συμμετοχή τους σε ερευνητική εργασία που
παρουσιάζεται στο συνέδριο και την έγγραφη υποστήριξή τους από τον επιβλέποντα της
εργασίας. Ο κ. Παπαδάκης επεσήμανε ότι οι φοιτητές θα αποκόμιζαν περισσότερα ωφέλη
αν, αντί των συνεδρίων, τους ενθαρύναμε να συμμετάσχουν στα Σχολεία της Εταιρείας
και η κα. Παυλίδου πρότεινε τη διεξαγωγή Ειδικών Συνεδριών για Προπτυχιακούς
φοιτητές στα Σχολεία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.. Κατόπιν της συζήτησης, η κα Χριστοπούλου
απέσυρε την πρότασή της και δεν διεξήχθη ψηφοφορία.
Θέμα (8) Ενημέρωση σχετικά με το τελευταίο συνέδριο της EAS
Ο κ. Βλάχος ενημέρωσε τη Γ.Σ. για την παρουσία του στο πρόσφατο συνέδριο της
European Astronomical Society. Ιδιαίτερα ανφέρθηκε στις προσπάθειες της EAS για
στελέχωση γραφείου στις Βρυξέλλες, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση και να παρέχει
άμεση ενημέρωση προς τα μέλη της, αναφορικά με το σχεδιασμό χρηματοδοτικών
εργαλείων και προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, αναφέρθηκε στους τρόπους με τους
οποίους άλλες εθνικές εταιρείες συνεργάζονται με ενώσεις ερασιτεχνών αστρονόμων και
πρότεινε να ενθαρύνει και η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. εγχώριες ερασιτεχνικές ενώσεις ώστε να γίνουν
μέλη της. Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφηφορία και το Δ.Σ. ανέλαβε τη δέσμευση να
διατυπώσει σχετική εισήγηση σε επόμενη συνέλευση.
Θέμα (9) Συζήτηση για το θέμα της μη επαρκούς πρόσβασης σε επιστημονικά
περιοδικά
Τη συζήτηση ξεκίνησε ο τ. Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Λασκαρίδης, θέτοντας το θέμα της
πρόσβασης στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics. Ο κ. Βλάχος ανέφερε ότι τόσο για το
θέμα της πληρωμής των ετήσιων συνδρομών όσο και για το γενικότερο θέμα της
πρόσβασης σε επιστημονικά περιοδικά από τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας
ενημερώθηκε ο Υφυπουργός κ. Φωτάκης. Ο κ. Σειραδάκης παρανέβη και σημείωσε ότι η
Εθνική Αστρονομική Επιτροπή είχε επίσης θέσει το θέμα σε στελέχη της ΓΓΕΤ προ πολλού.
Παρομοίως, ο κ. Γεωργούλης τόνισε το μεγάλο πρόβλημα πρόσβασης σε περιοδικά που
αντιμετώπιζε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), γνωστός και ως
HEAL-Link. Μετά από μικρή συζήτηση ο κ. Βλάχος ανακοίνωσε στη Γ.Σ. ότι η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θα
αναλάβει εκ νέου πρωτοβουλίες και θα ασκήσει πίεση στο μέτρο των δυνατοτήτων της,
προκειμένου το ζήτημα αυτό να λυθεί από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Στο κλείσιμο της Γ.Σ. και σε εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση, ο κ. Αυγολούπης
αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια επιφανών μελών της αστρονομικής κοινότητας της
χώρας (Χατζηδημητρίου, Μαυρίδης) και σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν και με τη
στήριξη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. με σκοπό να τιμηθούν για το έργο τους. Αναφέρθηκε επίσης στην
παρουσίαση του κ. Τζιότζιου και προέτρεψε την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να στηρίξει αντίστοιχες
προσπάθειες. Τέλος, αναφέρθηκε στη διεξαγωγή συνεδρίου το 2016 από το
Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του ΑΠΘ, με αφορμή την ανακήρυξη του
2016 ως “Παγκόσμιου Έτους Αριστοτέλη”. Ο κ. Σειραδάκης παρενέβη ζητώντας και τη
στήριξη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., ώστε να διεξαχθεί ειδική συνεδρία για τη σχέση του Αριστοτέλη
με την Αστρονομία.
Επίσης, ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε στη διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου EWASS το

καλοκαίρι του 2016 στη Αθήνα, ζητώντας τη στήριξη των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και τη
συμμετοχή τους στην Προκήρυξη που απέστειλε ο Πρόεδρος της Επιστημονικής
Οργανωτικής Επιτροπής και τ. Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Νίκος Κυλάφης, για διεξαγωγή
Συμποσίων (call for symposia) στα πλάισια της EWASS.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ευχαρίστησε τα Μέλη του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και
κήρυξε το πέρας της 33ης Γενικής Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Λ. Βλάχος

Ε. Γεωργούλης

Ο Γραμματέας

Κλ. Τσιγάνης

Τα μέλη
(απών)
Σ. Καζαντζίδης

(απούσα)
A. Μπονάνου

Pablo Reig

Ο Ταμίας

Ε. Ξυλούρης

