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Παρόντες : Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης, και τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά)
Αντώνιος Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Παναγιώτης Πάτσης, Σπυρίδων
Πατσουράκος, Βασιλική Παυλίδου.
Έκτακτη συμμετοχή: Λουκάς Ζαχείλας
Απόντες: Νεκτάριος Βλαχάκης λόγο ασθενείας
Θέμα (1) Διοργάνωση 14ου συνεδρίου της Εταιρείας
Στην συζήτηση συμμετείχε ο κ. Λουκάς Ζαχείλας ως πρόεδρος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής.
Τοπική οργανωτική Επιτροπή
Αποφασίστηκε πως στην Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, μαζί με τον Λουκά Ζαχείλα θα
συμμετάσχει και η κ. Μαρία Κονταξή-Ζαχείλα. Επίσης θα συμμετάσχουν περίπου 10 εθελοντές οι
οποίοι προέρχονται από τους υποψήφιους διδάκτορες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καθώς από μέλη της Αστρονομικής Εταιρείας Βόλου.
Αφίσες συνεδρίου
Επιλέχθηκε η αφίσα του συνεδρίου και αποφασίστηκε πως θα τυπωθούν 20 αντίτυπα της αφίσας,
μεγέθους Α3. Στην αφίσα θα αναφέρονται τα ονόματα των διακεκριμένων ομιλητών, των
συντονιστών των τεσσάρων ενοτήτων και της εναρκτήριας ομιλίας που θα δώσει ο Ν. Πράντζος
στις 9:00 το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουλίου.
Εξοπλισμός συνέδρων
Αποφασίστηκε ποιος θα είναι ο εξοπλισμός των συνέδρων (φάκελος με σημειωματάριο κλπ.).
Ο ακριβής αριθμός των φακέλων θα αποφασιστεί περί τον μήνα Μάιο, ανάλογα με τις εγγραφές
στο συνέδριο.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι συνδιοργανωτής του συνεδρίου και
προσφέρει δωρεάν τους χώρους διεξαγωγής του συνεδρίου.
Συζητήθηκε η μορφή του βιβλίου περιλήψεων (book of abstracts) για το οποίο θα ληφθεί απόφαση
αργότερα.
Κόστος διαλειμμάτων και δείπνου
Συζητήθηκαν οι προσφορές για τα ροφήματα για τα 7 διαλείμματα που προβλέπονται κατά την
διάρκεια του συνεδρίου. Επιλέχθηκε επίσης η προσφορά για την δεξίωση της έναρξης του
συνεδρίου. Αποφασίστηκε επίσης το δείπνο του συνεδρίου να πραγματοποιηθεί σε παραδοσιακό
εστιατόριο της παραλίας του Βόλου.
Ξενοδοχεία
Το ξενοδοχείο για τους διακεκριμένους ομιλητές θα είναι το Volos Palace (75 Ευρώ/νύχτα).

Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία, σε συνεννόηση με το ΔΣ θα προτείνουν μειωμένη τιμή για τα μέλη
του συνεδρίου:
Αριθμός περιλήψεων ανά σύνεδρο
Συζητήθηκε επίσης πως πρέπει να υπάρξει ανώτατο όριο στον αριθμό εργασιών (abstracts) που
μπορεί να καταθέσει ένας σύνεδρος.
Χορηγίες
Το ΔΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως η Ακαδημία Αθηνών είναι χορηγός του
συνεδρίου με το ποσό των 2000 Ευρώ.
Συνέντευξη τύπου και βραβείο αφίσας
Συζητήθηκαν δύο προτάσεις του Σ. Πατσουράκου.
Την διοργάνωση συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του συνεδρίου.
Επίσης συζητήθηκε να δοθεί βραβείο καλύτερης παρουσίασης επιστημονικών αποτελεσμάτων σε
μορφή αφίσας. Προτάθηκε πως ένας καλός τρόπος διάδοσης ειδήσεων σχετικές με το συνέδριο
είναι η χρήση του Twitter.
Κόστος εγγραφής
Έγινε υπενθύμιση πως το κόστος εγγραφής στο συνέδριο θα είναι:
60 Ευρώ για τα τακτικά μέλη, 30 Ευρώ για τα έκτακτα μέλη, 90 Ευρώ για όσους δεν είναι μέλη
της Εταιρείας και 30 Ευρώ για μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Θέμα (2) Θέση της ΕΛΑΣΕΤ για προώθηση μη-επιστημονικών θεωριών από επιστημονικές
ενώσεις
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Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (9ης) τηλεδιάσκεψης
του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, στις 13:00. Αν
προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης
συνεννόησης του ΔΣ.
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