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Πρακτικά 4ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2010-2012
της Παρασκευής 11ης Μαρτίου 2011
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης

Συνήλθε σήμερα, 11 Μαρτίου και ώρα 4:00 μμ, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, το 
Δ.Σ. της Εταιρείας για να συζητήσει διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) 100 Συνέδριο της ΕΛ. ΑΣ. ΕΤ.
(2) Διαγραφές Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κυλάφης και τα μέλη, Αναστάσιος Αναστασιάδης, 
Νεκτάριος  Βλαχάκης,  Ιωσήφ Παπαδάκης  και  Γεωργία  Τσιροπούλα,  καθώς  και  ο 
πρόεδρος  της  τοπικής  οργανωτικής  επιτροπής  του  Συνεδρίου,  Σπύρος 
Πατσουράκος. 

Απόντες: Τα μέλη του Δ.Σ. Λουκάς Βλάχος και Χρήστος Ευθυμιόπουλος λόγω προ-
σωπικών υποχρεώσεων.

(1) Επόμενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

α)  Το Δ.Σ.  αποφάσισε  όπως η  Γενική Συνέλευση  της Εταιρείας,  οι  ομιλίες  των 
προσκεκλημένων ομιλητών, καθώς και οι Συνεδρίες με μεγάλο αριθμό ομιλητών θα 
πραγματοποιηθούν σε μία από τις  αίθουσες του Συνεδριακού κέντρου “Κάρολος 
Παπούλιας”  του  Παν/μίου  των  Ιωαννίνων.  Παράλληλες  συνεδρίες  θα 
πραγματοποιηθούν  στην  αίθουσα  ομιλιών  του  Τμήματος  Φυσικής  του 
Πανεπιστημίου (που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση). Επίσης, το Δ.Σ. εξέφρασε την 
επιθυμία το περιοδικό της Εταιρείας “Ίππαρχος” να είναι έτοιμο έως το Σεπτέμβριο 
του 2011, για να μοιραστεί στα μέλη της κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

β) Το Δ.Σ. εξέτασε τις προτάσεις για τους προσκεκλημένους ομιλητές και ύστερα 
από εκτενή συζήτηση κατέληξε ομόφωνα ότι οι προσκεκλημένοι ομιλητές του 10ου 

Συνεδρίου  (Conference  Plenary  Speakers)  των  οποίων  τα  έξοδα  θα  καλύψει  η 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι οι:  Prof. James Binney, (Oxford University), Prof. Tsvi Piran (The 
Hebrew  University),  και  Prof.  Alan  Hood  (University  of  St  Andrews).  Επίσης, 
αποφασίστηκε όπως την Κυριακή 4/9, η Δρ. Α. Κουστένη (Paris-Meudon Observat-
ory) δώσει  ομιλία ανοικτή για το κοινό της πόλης των Ιωαννίνων,  η οποία  θα 
σηματοδοτήσει και την έναρξη του συνεδρίου (ο τόπος πραγματοποίησης αυτής της 
εκδήλωσης θα ανακοινωθεί στο μέλλον).

Το  Δ.Σ.  αποφάσισε  ότι  η  ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ   θα  καλύψει  τα  έξοδα  εγγραφής  για  3 
προσκεκλημένους ομιλητές για τις Συνεδρίες "Sun, Planets, and Interplanetary Me-
dium"  και  "Extragalactic  Astrophysics  and  Cosmology",  καθώς  και  για  2 
προσκεκλημένους ομιλητές στις Συνεδρίες "Stars, Our Galaxy and the Local Group" 
και "Dynamical Astronomy and Relativistic Astrophysics". Τους ομιλητές αυτούς θα 
τους  επιλέξουν  οι  υπεύθυνοι  των επιμέρους  Sessions  του Συνεδρίου,  και  αφού 
ενημερώσουν τον Γραμματέα,  τα  ονόματα  τους  θα αναρτηθούν στη σελίδα του 
Συνεδρίου. 



γ)  Ο  Γραμματέας  ενημέρωσε  για  την  πρόοδο  σχετικά  με  την  ιστοσελίδα  του 
Συνεδρίου. Η ιστοσελίδα είναι έτοιμη για τις εγγραφές των συνέδρων από την 1η 

Φεβρουαρίου 2011 και πληροί τις προδιαγραφές αυτοματοποίησης και διαχείρισης 
εγγραφών. Στην ίδια σελίδα υπάρχει και υλικό που αφορά στην διευκόλυνση των 
συνέδρων  όπως  οι  χάρτες  πρόσβασης,  τα  προτεινόμενα  ξενοδοχεία  και  άλλες 
γενικές πληροφορίες. Ο Γραμματέας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της σελίδας, 
Αναστάσιο Αναστασιάδη, θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα μέχρι το τέλος Απριλίου το 
προσχέδιο  του  προγράμματος  του  συνεδρίου,  καθώς  και  τα  ονόματα  των 
προσκεκλημένων ομιλητών. 

δ)  Ο  Πρόεδρος  της  ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  κ.  Ν.  Κυλάφης,  ενημέρωσε  για  τις  εκτεταμένες 
προσπάθειες  διασφάλισης  χορηγών.  Παρά  την  εξαιρετικά  δύσκολη  οικονομική 
συγκυρία, οι προσπάθειες αναζήτησης χορηγών συνεχίζονται. 

(2)  Διαγραφές  Μελών  της  ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο  Γραμματέας,  Ι.  Παπαδάκης, 
πληροφόρησε το Δ.Σ. για την κατάσταση της επικείμενης διαγραφής μελών η οποία 
είχε  αποφασιστεί  ομόφωνα  από  το  Δ.Σ.  κατά  την  συνέλευση  του  στις  24 
Σεπτεμβρίου  2010,  εάν  τα  μέλη  αυτά  δεν  τακτοποιούσαν  τις  οικονομικές  τους 
εκκρεμότητες μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011. Ο Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη 
αυτά για την απόφαση αυτή του Δ.Σ. Έπειτα από επικοινωνία με τον Ταμία της 
Εταιρείας,  ο  Γραμματέας  ενημέρωσε  την  Εταιρεία  ότι  τα  παρακάτω  μέλη  δεν 
εκπλήρωσαν  εμπρόθεσμα  τις  οφειλές  τους  στην  Εταιρεία  και  κατά  συνέπεια 
διαγράφονται  από  τα  αρχεία  της  ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  σε  εφαρμογή  του  Άρθρου  13  του 
Καταστατικού.

Βαβουλίδης Μιλτιάδης,
Γουλιερμής Δημήτριος,
Κοντογεώργος Αθανάσιος,
Κουκούλη Μαριλίζα, 
Λάιος Κωνσταντίνος,
Πάγκαλος Κωνσταντίνος,
Πετρίδης Ανδρέας,
Σταυρίδης Αδαμάντιος,
Χάντζιος Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας Ο Ταμίας

Απών

Ν. Κυλάφης Λ. Βλάχος Ι. Παπαδάκης Ν. Βλαχάκης

Τα μέλη

Απών

Α. Αναστασιάδης Χ. Ευθυμιόπουλος Γ. Τσιροπούλα


