Σύντοµος Απολογισµός Πεπραγµένων
του ΔΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2006 – 2008
Στην ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζεται συνοπτικά ο απολογισµός
των πεπραγµένων του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά την
διάρκεια της θητείας 2006-2008. Αναλυτικά οι αποφάσεις και
δραστηριότητες του ΔΣ περιγράφονται στα πρακτικά του ΔΣ τα οποία είναι
διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
1. Ο ι κο νοµι κά θέ µατ α :





Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των µελών στην πληρωµή της ετήσιας
συνδροµής των, παρέχεται πλέον η νέα δυνατότητα πληρωµής µε
πιστωτική κάρτα.
Βελτιώθηκαν σηµαντικά τα οικονοµικά της Εταιρείας παρά τις
δαπάνες για τις προηγούµενες δραστηριότητες.
Χρησιµοποιείται η νέα δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης που µειώνει
το κόστος των λειτουργικών εξόδων του ΔΣ, ενώ τοποθετούνται τα
πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας.

Συµπερασµατικά, υπερδιπλασιάσθηκε το ταµειακό υπόλοιπο της Εταιρείας
την προηγούµενη διετία φτάνοντας τα 21000 Ευρώ.
2. Ε κδό σ εις /Σ υ νέ δρ ιο τ ης Ετ αιρ εί ας.






Η Εταιρεία έχει πλέον µια ενηµερωµένη, κοµψή και δυναµική νέα
ιστοσελίδα (http://www.helas.gr).
Συνεχίστηκε µε επιτυχία η αναβαθµισµένη έκδοση του περιοδικού
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. «Ιππάρχου»
Εγκαινιάσθηκε νέα και αναβαθµισµένη µορφή του ηλεκτρονικού
δελτίου της Εταιρείας που αποστέλλεται ηλεκτρονικά κάθε µήνα µε
πολλά θέµατα στα µέλη µας.
Διοργανώθηκε µε επιτυχία το 8ο Πανελλήνιο αστρονοµικό
συνέδριο στην ακριτική Θάσο τον Σεπτέµβριο του 2007.

3. Σ υ νδ ρ οµητι κή κα τά σ τα σ η τ ων µ ε λών τ ης Ε ται ρε ίας .



Έγινε µία συστηµατική προσπάθεια για την εύρυθµη συνδροµητική
κατάσταση των µελών της Εταιρείας.
Συνεχίσθηκε η εγγραφή πολλών (35) νέων µελών στην Εταιρεία, η
οποία πλέον αριθµεί 236 µέλη σε 13 χώρες.

4. Υπο στ ήρ ι ξη
Κο ι νό τ ητ ας
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Υποστηρίχθηκε από κοινού µε την Εθνική Αστρονοµική Επιτροπή (ΕΑΕ)
διάβηµα προς το Υπ.Αν. για την ολοκλήρωση του νέου τηλεσκοπίου
«Αρίσταρχος» στο Χελµό.









Υποστηρίχθηκε επιτυχώς από τον Πρόεδρο µε την ιδιότητά του ως
µέλους του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας η ίδρυση του
Ινστιτούτου Δορυφορικής και Επίγειας Αστροφυσικής (ΙΔΕΑ) του ΙΤΕ
στην Κρήτη.
Συνεχίσθηκε
η
οικονοµική
υποστήριξη
του
Πανελλήνιου
µαθητικού διαγωνισµού Αστρονοµίας που διενεργείται ετήσια τα
τελευταία χρόνια µε αρκετή επιτυχία από την Αστρονοµική Εταιρεία
Βόλου.
Υποστηρίχθηκε αίτηµα προς το ΥΠ.ΕΠ.Θ. να γίνονται καθ΄ υπέρβαση
δεκτοί στα Τµήµατα Φυσικής ΑΕΙ όσοι µαθητές παίρνουν µετάλλια
στην Ολυµπιάδα Αστρονοµίας.
Με ενέργειες του Προέδρου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. προς το ΙΚΥ
επαναπροκηρύχτηκαν οι υποτροφίες Αστρονοµίας (2 εσωτερικού),
Αστροφυσικής (1, εξωτερικού), και Διαστηµικής Φυσικής (1,
εξωτερικού), του ΙΚΥ, καθώς επίσης και η επικείµενη
προκήρυξη
υποτροφιών εξωτερικού για την European Space Agency (ESA).

