
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος:   Καθηγητής Λουκάς Βλάχος

Τμήμ  α Φυσικής, ΑΠΘ
Τομ  ,   έας Αστροφυσικής Αστρονομίας και Μηχανικής

GR-54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-998044, Fax: 2310-995384

 2  -  -   Πρακτικά ης έκτακτης συνέλευσης του Δ.Σ.  της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  Περιόδου 2014-2016
 της Δευτέρα  23   ς ης Ιουνίου 2014

π  Υ εύθυνος Πρακτικών: Κ. Τσιγάνης

Συνήλθε  εκτάκτως  σήμερα  και  ώρα  15:00μμ  μέσω  τηλεδιάσκεψης  το  Δ.Σ.  της  Εταιρείας 
προκειμένου να εξετάσει το παρακάτω μοναδικό θέμα:

Θέμα (1): Αποδοχή χορηγίας προς την Ελ.ΑΣ.ΕΤ., ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, 
από το Ιντιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης 
του  Εθνικού  Αστεροσκοπείου  Αθηνών  (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ),  με  στόχο  την  κάλυψη  της  ετήσιας 
συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης των μελών της Εταιρείας στο διεθνές 
περιοδικό Astronomy & Astrophysics.  

Παρόντες:  Ο  Πρόεδρος  Λουκάς  Βλάχος  και  τα  μέλη,  Εμμανουήλ  Γεωργούλης,  Κλεομένης 
Τσιγάνης, Εμμανουήλ Ξυλούρης, Άλκηστις Μπονάνου και Pablo Reig.

πΑ ών: Ο Στέλιος Καζαντζίδης, λόγω προσωπικών υποχρεώσεων.

(1) Αποδοχή χορηγίας: Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για την από 12/06/2014 επιστολή του 
Διευθυντή  του  ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ,  κ.  Βασίλη  Χαρμανδάρη,  με  την  οποία,  απευθυνόμενος  στον 
απελθόντα Πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ και Πρόεδρο της Εθνικής Ατρονομικής Επιτροπής, Καθηγητή 
κ.  Νίκο  Κυλάφη, εξέφρασε  την  επιθυμία  του  Ιδρύματος  να  συνδράμει  την  Εταιρεία, 
συνεισφέροντας, με τη μορφή χορηγίας, το ποσό των 1.500 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το 
κόστος της ετήσιας  συνδρομής για  έξοδα δημοσιεύσεων  (έναντι  page charges)  στο διεθνές 
περιοδικό “Astronomy & Astrophysics”,  μετά το πρόβλημα που προέκυψε από τη μη πληρωμή 
των οφειλομένων εκ μέρους της ΓΓΕΤ και τη σχετική απόφαση της ΓΣ της Εταιρείας για κάλυψη 
της  συνδρομής  του  έτους  2014  από  το  αποθεματικό  της  Εταιρείας,  προς  όφελος  των 
ερευνητών-μελών της.

Το νέο ΔΣ ευχαριστεί θερμά το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και το Διευθυντή του, κ. Χαρμανδάρη, για την 
ευγενική χορηγία προς την Εταιρεία, την οποία αποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση.
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Τα μέλη
(Απών)

Σ. Καζαντζίδης            A. Μπονάνου Pablo Reig


