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Πρακτικά 6ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2014-2016
της Πέμπτης 18ης Δεκεμβρίου 2014
Υπεύθυνος Πρακτικών: Κ. Τσιγάνης

Συνήλθε σήμερα και ώρα 14:15μμ μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου
να εξετάσει διάφορα θέματα που απασχολούν την Εταιρεία:

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Λουκάς Βλάχος, ο Γραμματέας Κλεομένης Τσιγάνης, ο Ταμίας
Εμμανουήλ Ξυλούρης και τα Μέλη, Άλκηστις Μπονάνου και Στέλιος Καζαντζίδης. Απόντες οι
κ.κ. Γεωργούλης και Reig, για επαγγελματικούς λόγους.

Θέμα (1) Συνέδριο ΕΛΑΣΕΤ 2015: Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα προς τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, σχετικά με τις ενέργειες ανεύρεσης χορηγιών
για το συνέδριο και την πορεία της αίτησής χορηγίας προς το ΑΠΘ. Επίσης, συζητήθηκε το
θέμα της διοργάνωσης των υπηρεσιών εστίασης (dinner, coffee breaks, κ.α) για τις ημέρες
του συνεδρίου. Αποφασίστηκε ότι, ανάλογα με την πορεία των εσόδων μας από χορηγίες,
πιθανόν να ζητηθεί από τα Τακτικά Μέλη μια μικρή συνδρομή της τάξης των 10
ευρώ/άτομο για συμμετοχή στο δείπνο του συνεδρίου. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της
κάλυψης μέρους των εξόδων για τους προσκεκλημένους ομιλητές. Τέλος, μετά από
πρόταση της κας Μπονάνου, αποφασίστηκε να διοργανωθεί special event κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου για γενική ενημέρωση των μεταπτυχιακών (και υποψηφίων) φοιτητών.
Θέμα (2) Οικονομική Ενίσχυση Έκτακτων Μελών και Βραβείο Καλύτερης
Διατριβής: Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις μέχρι στιγμής αιτήσεις και αποφασίστηκε
να σταλεί υπενθύμιση (μέσω του Newsletter) προς τα μέλη μας ώστε να παροτρύνουν
νέους συναδέλφους ώστε να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Θέμα (3) Ίππαρχος: Το ΔΣ συζήτησε την πορεία συγγραφής του νέου τεύχους και
αναμένει σχετική εισήγηση από τη Συντακτική Επιτροπή στο επόμενο ΔΣ (Ιανουάριος
2015).
Θέμα (4) Μητρώο Μελών - Οικονομικά: Μετά από σχετική προεργασία ενημέρωσης του
μητρώου και ενημέρωση του ΔΣ από τον Ταμία, κ. Ξυλούρη, συζητήθηκε το θέμα των
οικονομικά μη ενήμερων μελών της Εταιρείας. Αποφασίστηκε η αποστολή γενικής
υπενθύμισης για τακτοποίηση οφειλών (μέσω του Newsletter), την οποία θα ακολουθήσουν
εξατομικευμένες ειδοποιήσεις προς τα εν λόγω μέλη.
Θέμα (5) Πρόσβαση σε Περιοδικά: Συζητήθηκε εκ νέου το πρόβλημα προσβασιμότητας
σε βασικά επιστημονικά περιοδικά αστρονομικού περιεχομένου που αντιμετωπίζουν όλα τα
ιδρύματα της χώρας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέλαβε να επικοινωνήσει εκ νέου (σε

συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο, κ. Γεωργούλη) με αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να
έχει επίσημη ενημέρωση και να διερευνήσει πιθανούς τρόπους επίλυσης του προβλήματος.
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