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Συνήλθε σήμερα και ώρα 15:00μμ μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου
να εξετάσει διάφορα θέματα που απασχολούν την Εταιρεία:
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Λουκάς Βλάχος, ο Αντιπρόδερος Εμμανουήλ Γεωργούλης, ο
Γραμματέας Κλεομένης Τσιγάνης, ο Ταμίας Εμμανουήλ Ξυλούρης και τα Μέλη, Άλκηστις
Μπονάνου, Στέλιος Καζαντζίδης και Pablo Reig.
Θέμα (1) Συνέδριο ΕΛΑΣΕΤ 2015: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, οριστικοποιήθηκε
η διάρκεια (4 ημέρες) και οι ακριβείς ημερομηνίες (29/6-2/7) του επερχόμενου συνεδρίου
που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας εξουσιοδοτήθηκαν από
το ΔΣ ώστε να ολοκληρώσουν τη σχετική αναζήτηση και να αποφασίσουν για το χώρο
διεξαγωγής του συνεδρίου, με πρώτη επιλογή το νέο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών του
ΑΠΘ. Ορίστηκε η Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή (SOC), η οποία θα αποτελείται από
τα μέλη του ΔΣ. Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή θα οριστεί από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα, οι οποίοι θα είναι επίσης μέλη της. Ορίστηκαν τέσσερις (4) Θεματικές Συνεδρίες
(ΘΣ, sessions) και οι αντίστοιχοι Εισηγητές (convenors). Τέλος, αποφασίστηκε ότι η
ιστοσελίδα του συνεδρίου θα αναρτηθεί στις αρχές Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει αρχικά
τις ημερομηνίες κλειδιά (για εγγραφή και κατάθεση περίληψης ομιλίας/poster) και τις ΘΣ.
Το ΔΣ θα προσπαθήσει ώστε τα Τέλη Εγγραφής στο συνέδριο να παραμείνουν τα ίδια με το
περασμένο συνέδριο (60 ευρώ για τακτικά μέλη, 15 ευρώ για έκτακτα μέλη και 90 ευρώ για
μη μέλη της ΕΛΑΣΕΤ). Επίσης, συζητήθηκαν τρόποι αναζήτησης χορηγιών (με αποστολή
σχετικής επιστολής) για την κάλυψη μέρους των εξόδων.
Θέμα (2) Βελτίωση Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας των μελών της ΕΛΑΣΕΤ:
Συζητήθηκαν οι δυνατότητες αναβάθμισης της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και αποφασίστηκε
να υπάρξουν, προς το παρόν, μικρές παρεμβάσεις (περισσότερα “κουμπιά”) ώστε η
αναζήτηση πληροφοριών εντός της ιστοσελίδας μας να είναι πιο απλή – η κα Μπονάνου
ανέλαβε το σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της δυνατότητας άμεσης επικοινωνίας /
ειδοποίησης των μελών, αποφασίστηκε να ανοιχτεί λογαριασμός της ΕΛΑΣΕΤ στο Twitter,
τον οποίο θα διαχειρίζονται τα μέλη του ΔΣ – ο κ. Γεωργούλης ανέλαβε να διεκπεραιώσει
την ενεργοποίηση του λογαριασμού, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η διαδικασία αυτή
προτιμήθηκε γιατί δεν έχει κόστος για την εταιρεία, είναι άμεση και απλή και όλα τα μέλη
μας θα μπορούν να ακολουθούν τα μηνύματα της εταιρείας από οποιουδήποτε τύπου
συσκευή (κινητό, tablet, υπολογιστή). Η σχετική ανακοίνωση στα μέλη μας θα γίνει με το
επόμενο Newsletter (Νοέμβριος 2014).
Θέμα (3) Οικονομική Ενίσχυση Έκτακτων Μελών και Βραβείο Καλύτερης
Διατριβής: Σε συνέχεια της συζήτησης στο προηγούμενο ΔΣ, αποφασίστηκε ότι τον
ερχόμενο Νοέμβριο θα ανακοινωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (και τα κριτήρια
επιλογής) οικονομικής ενίσχυσης για έκτακτα μέλη της ΕΛΑΣΕΤ, προκειμένου να
συμμετάσχουν σε διεθνή συνέδρια (στο εξωτερικό), σύμφωνα με την προηγούμενη
απόφαση του ΔΣ. Οι κ.κ. Γεωργούλης και Καζαντζίδης ανέλαβαν να συντάξουν το
προσχέδιο της ανακοίνωσης, το οποίο θα υποβληθεί στο ΔΣ προς τελική έγκριση. Επίσης,

τον ίδιο μήνα θα ανακοινωθεί (μέσω του Newsletter) η διαδικασία υποβολής
υποψηφιοτήτων για το Βραβείο της Καλύτερης Διατριβής (2014) που θα απονεμηθεί στο
επερχόμενο συνέδριο. Η καταληκτική ημερομηνία θα είναι 31 /12/2014 (για την ενίσχυση)
και 31/1/2015 (για το βραβείο), αντίστοιχα.
Θέμα (4) Εγκρίσεις Δαπανών: Το ΔΣ εγκρίνει χορηγία 300 Ευρώ, που θα απονεμηθεί ως
έπαθλο για το Α' βραβείο του 19ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού που διοργανώνει
η Εταιρία Αστρονομίας και Διαστήματος στο Βόλο. Επίσης, το ΔΣ εγκρίνει τα έξοδα
μετακίνησης του Αντιπροέδρου Ε. Γεωργούλη στο Βόλο (σύνολο 168,30 Ευρώ) για να
συμμετάσχει στη σχετική εκδήλωση, απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους της ΕΛΑΣΕΤ και
απονέμοντας το Α' βραβείου του εν λόγω Διαγωνισμού.
Θέμα (5) Επαναφορά μέλους σε καθεστώς Ενεργού Μέλους: Το ΔΣ επαναφέρει την
κα Αθανασία Τσάτση ως ενεργό μέλος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Η κα Τσάτση είχε διαγραφεί εκ
παραδρομής, καθώς δεν είχε εντοπισθεί εγκαίρως η καταβολή της ετήσιας συνδρομής της
προς την ΕΛΑΣΕΤ.
Άλλα θέματα: Στο επόμενο ΔΣ, το οποίο απαφασίστηκε να λάβει χώρα μετά τα μέσα
Οκτωβρίου, θα συζητηθούν εκ νέου θέματα που αφορούν στην περιοδική έκδοση
“Ίππαρχος”, στο μάθημα της Αστρονομίας στη Β'/θμια εκπαίδευση και στις
συνδρομές/προσβασιμότητα επιστημονικών περιοδικών στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύματα της χώρας.
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