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Είθισται πριν από κάθε εκλογή νέου ΔΣ της Ελ.Ασ.Ετ να γίνεται ένας σύντοµος απολογισµός 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, µετά τις προηγούµενες εκλογές. Αν και το χρονικό διάστηµα που 
έχει µεσολαβήσει είναι συντοµότερο των 2 ετών, θεωρούµε ότι είναι χρήσιµο στη διοίκηση της 
Εταιρείας να επικοινωνεί µε τα µέλη και να τα ενηµερώνει για την πορεία κατά τους τελευταίους µήνες. 
Συνοπτικά, τα πεπραγµένα του ΔΣ της Ελ.Ασ.Ετ. την περίοδο που µεσολάβησε από τις εκλογές του 
θέρους του 2014 έχουν ως εξής: 

 
ü Βελτιωτικές παρεµβάσεις στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.helas.gr) µε 

παράλληλη δηµιουργία λογαριασµού στο Twitter (@elaset_tweets), µε σκοπό την 
άµεση ενηµέρωση των µελών µας για ανακοινώσεις µε σύντοµη καταληκτική 
ηµεροµηνία.  

ü Συνέχιση της έκδοσης της αναβαθµισµένης έκδοσης του περιοδικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
«Ίππαρχος» και του µηνιαίου ηλεκτρονικού δελτίου της Εταιρείας που αποστέλλεται 
κάθε µήνα στα µέλη µας.  

ü Συνέχιση της οικονοµικής υποστήριξης του Πανελλήνιου µαθητικού διαγωνισµού 
Αστρονοµίας που διενεργείται ετήσια τα τελευταία χρόνια µε αρκετή επιτυχία από την 
Αστρονοµική Εταιρεία Βόλου. 

ü Θεσµοθέτηση της διαδικασίας οικονοµικής ενίσχυσης των έκτακτων µελών µας για 
συµµετοχή σε συνέδρια (Travel Grants), η οποία απονέµεται κάθε εξάµηνο, µετά από 
σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

ü Βελτίωση των οικονοµικών της Εταιρείας παρά τις επιπλέον δαπάνες που 
συνεπάγεται (κυρίως) η πληρωµή εκ µέρους της Εταιρείας της ετήσιας συνδροµής για 
το περιοδικό Astronomy & Astrophysics  – µε την καθοριστική συµβολή και χορηγία 
του ΕΑΑ και του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. 

ü Διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου αστρονοµικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη τον 
Ιούνιο του 2015. 

ü Υποστήριξη της διεξαγωγής του 2ου Θερινού Σχολείου της Ελ.Ασ.Ετ στην Αθήνα, 
τον  Ιούλιο του 2016. 

ü Συνέχιση της εγγραφής νέων µελών στην Εταιρεία.  
 

Το ΔΣ είναι ιδιαιτέρως ικανοποιηµένο από τη διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου αστρονοµικού 
συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη. Τόσο η προσέλευση όσο και η ποιότητα των εργασιών που 
παρουσιάστηκαν ήταν, εν γένει, πολύ υψηλή. Η συµµετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ήταν κατά 
πολύ µεγαλύτερη απ' ό,τι συνήθως για διοργάνωση εκτός Αθηνών. Συνεχίστηκε και σε αυτό το 
συνέδριο η προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ για ενηµέρωση του ευρέως κοινού – µια “παράδοση” που έχει 
πλέον δηµιουργήσει η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. – µε τη διεξαγωγή οµιλίας προς το κοινό της πόλης από τον 
Ακαδηµαϊκό κ. Σταµάτη Κριµιζή, η οποία έλαβε χώρα στην κατάµεστη αίθουσα του Δ. Θεσσαλονίκης. 
Είµαστε ευτυχείς γιατί είχαµε τη χαρά να ακούσουµε διακεκριµένους προσκεκληµένους οµιλητές 
(plenary sessions), όπως οι Mark McCaughran (ESA), Alessandro Morbidelli (OCA, France), David 
Elbaz (CEA Saclay, France), Paul Kalas (Berkeley, USA) και Salvatore Capozziello (Un. οf Napoli). 
Επίσης, συνεχίστηκε η παράδοση της απονοµής του Βραβείου Καλύτερης Διατριβής (Μαρία 
Πετροπούλου) και της Οµιλίας Νέου Αστρονόµου (Δ. Γιαννιός). Είχαµε τη χαρά να παρατηρήσουµε το 
πολύ υψηλό επίπεδο των οµιλιών, τόσο των προσκεκληµένων οµιλητών κάθε συνεδρίας (invited 
session speakers) όσο και των υπολοίπων συναδέλφων και ιδιαίτερα των νέων µελών µας. Η Ελ.Ασ.Ετ, 
ανταποκρινόµενη στις προκλήσεις της εποχής µας, προσπάθησε να καλύψει τα έξοδα µεταπτυχιακών 
φοιτητών και προσκεκληµένων οµιλητών, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισµός της Εταιρείας και 
διατηρώντας τα έξοδα συµµετοχής στο συνέδριο στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο. Αυτό κατέστη 
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δυνατό µέσω της οικονοµικής υποστήριξης που λάβαµε (χορηγίες), ιδιαίτερα από το ΑΠΘ, το ΕΑΑ και 
την Ακαδηµία Αθηνών. 

 
Θεωρούµε ότι η εξέλιξη των οικονοµικών της Εταιρείας κατά την περίοδο 2014-2016 ήταν 

ικανοποιητική, παρά την αύξηση των εξόδων και τη δυσκολία έγκαιρης αποπληρωµής των ετήσιων 
συνδροµών από τα µέλη µας, η οποία είναι απολύτως κατανοητή, δεδοµένης της δύσκολης περιόδου 
που διανύει η χώρα µας. Έτσι, καταφέραµε να συνεχίσουµε την υποστήριξη δράσεων (π.χ. 
Πανελλήνιος διαγωνισµός Αστρονοµίας του Βόλου) και να θεσµοθετήσουµε νέες (travel grants για τα 
έκτακτα µέλη µας). Στη θετική εικόνα των οικονοµικών συνέβαλε σηµαντικά και η επιτυχία της 
διοργάνωσης του 12ου συνεδρίου που, παρά τα αυξηµένα έξοδα, έκλεισε µε θετικό πρόσηµο.  

 
Ελπίζουµε ότι, ως Δ.Σ., ανταποκριθήκαµε στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των µελών µας και 

ευχόµαστε στο νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις επερχόµενες εκλογές να έχει ακόµη µεγαλύτερη 
επιτυχία και να συνεχίσει το ανοδικό έργο για το καλό της Εταιρείας και της επιστήµης µας. 
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