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Πρακτικά 7ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2014-2016
της Πέμπτης 19ης Φεβρουαρίου 2015
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 Αντιπρόεδρος Μανώλης Γεωργούλης, ο
Γραμματέας Κλεομένης Τσιγάνης, ο Ταμίας Εμμανουήλ Ξυλούρης και τα Μέλη, Άλκηστις
Μπονάνου και Pablo Reig. Απών ο κ. Στέλιος Καζαντζίδης, για επαγγελματικούς λόγους.
Θέμα (1) Συνέδριο ΕΛΑΣΕΤ 2015: Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα προς τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, σχετικά με την πορεία διοργάνωσης του
συνεδρίου και τις προσπάθειες ανεύρεσης επιπλέον χορηγιών. Συζητήθηκε η πρόταση να
διοργανωθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ειδική συνεδρία (με σύντομες παρουσιάσεις
και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας), με θέμα τις δυνατότητες συμμετοχής Ελλήνων
επιστημόνων σε διαστημικές αποστολές της ESA και με πιθανή συμμετοχή εκπροσώπων
διαφόρων εταιρειών του κλάδου της διαστημικής βιομηχανίας και εκπροσώπων της
Πολιτείας. Το ΔΣ συμφώνησε με αυτή την πρόταση και θα οριστικοποιήσει σε επόμενο ΔΣ
τη μορφή της εκδήλωσης.
Θέμα (2) Αποδοχή χορηγίας από το ΕΑΑ: Ο Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, Καθηγητής κ. Κανάρης Τσίγκανος, απαντώντας σε σχετική επιστολή του Προέδρου
της ΕΛΑΣΕΤ, ενημέρωσε την Εταιρεία για την απόφαση του ΕΑΑ να στηρίξει και εμπράκτως
τη διοργάνωση του 12ου Συνεδρίου της ΕΛΑΣΕΤ, χορηγόντας στην ΕΛΑΣΕΤ το ποσό των
2.000 ευρώ για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Το ΔΣ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του
προς τον Πρόεδρό του ΕΑΑ κ. Τσίγκανο, αποδεχόμενο με χαρά την ως άνω χορηγία. Στο
εφεξής το ΕΑΑ θα αναφέρεται ως Χορηγός του Συνεδρίου, σε όλα τα σχετικά με αυτό
διαφημιστικά έντυπα.
Θέμα (3) Οικονομική Ενίσχυση Έκτακτων Μελών και Βραβείο Καλύτερης
Διατριβής: Πραγματοποιήθηκε σύντομη ενημέρωση από το Γραμματέα για τις αιτήσεις που
παρελήφθησαν, μετά και την παρέλευση των σχετικών προσθεσμιών υποβολής. Ο
Γραμματέας θα αποστείλει σε όλα τα μέλη τους σχετικούς φακέλους υποψηφιοτήτων, ώστε
σε επόμενο ΔΣ (Μάρτιο) να αναδειχθούν οι ανάδοχοι του Βραβείου και της Ενίσχυσης.
Θέμα (4) Εκπροσώπηση στη Συνάντηση της EAS: Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για
την πρόσφατη συνάντηση της European Astronomical Society στην οποία συμμετείχε,
εκπροσωπώντας την ΕΛΑΣΕΤ. Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην προσπάθεια της EAS για (α)
προβολή των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ερευνητών-αστρονόμων που ενδιαφέρουν
ευρύτερους κλάδους της αγοράς εργασίας, (β) την προσπάθεια συνεργασίας πολλών
εθνικών εταιρειών με ερασιτεχνικούς συλλόγους, αλλά και (γ) την προσπάθεια της EAS (σε
συνεργασία με τη European Physical Society) για στελέχωση ενός γραφείου εκπροσώπησης
στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες), προκειμένου να υπάρχει άμεση

ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., ειδικά σε θέματα
προκύρηξης προγραμμάτων. Το ΔΣ ενέκρινε την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και
συμμετοχής του κ. Βλάχου στη συνάντηση της EAS, που ανέρχονται στο ποσό των 778,83
ευρώ.
Θέμα (5) Μητρώο Μελών - Οικονομικά: Συζητήθηκε εκ νέου το θέμα των οικονομικά
μη ενήμερων μελών της Εταιρείας. Αποφασίστηκε η αποστολή εξατομικευμένων μηνυμάτων
(e-mails) υπενθύμισης για τακτοποίηση οφειλών προς τα εν λόγω μέλη.
Θέμα (6) Ετήσιες συνδρομές στο περιοδικό Αstronomy & Αstrophysics: Το ΔΣ
εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας,
προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις για την ομαλή κάλυψη της ετήσιας εθνικής συνδρομής
προς το Α&Α στο μέλλον, τονίζοντας ότι η αστρονομική κοινότητα της χώρας αναγκάστηκε
να αναλάβει μεγάλο οικονομικό κόστος, καλύπτοντας τις επί σειρά ετών μη
εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις της Πολιτείας. Για το έτος 2015 η συνδρομή (η πληρωμή της
εγκρίθηκε από το ΔΣ και εκτελέστηκε από τον Ταμία της Εταιρείας) ανήλθε στο ποσό των
3.020 ευρώ.
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