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Πρακτικά 9ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2014-2016
της Παρασκευής 14ης Ιουνίου 2015
Υπεύθυνος Πρακτικών: Κ. Τσιγάνης

Συνήλθε σήμερα και ώρα 14:30 μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου
να εξετάσει τα παρακάτω ζητήματα:

Παρόντες:  Ο  Πρόεδρος  Λουκάς  Βλάχος,  ο  Αντιπρόεδρος  Μανώλης  Γεωργούλης,  ο
Γραμματέας Κλεομένης Τσιγάνης, ο Ταμίας Εμμανουήλ Ξυλούρης και το μέλος Pablo Reig.
Απόντες τα μέλη Άλκηστις Μπονάνου και Στέλιος Καζαντζίδης, για προσωπικούς λόγους.

Θέμα (1) 12ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ενημερώθηκαν  από  τον  Πρόεδρο  και  το  Γραμματέα  του  Δ.Σ.  που
προεδρεύουν της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής για όλα τα θέματα, αναφορικά με την
διοργάνωση  του  Συνεδρίου.  Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ενέκριναν  τις  ενέργειες  και  τον
προϋπολογισμό που παρουσίασε η Επιτροπή, σχετικά με την οργάνωση της καθημερινής
εστίασης των συνέδρων, του επίσημου δείπνου, καθώς και σχετικά με τις απαραίτητες
εκτυπώσεις έντυπου υλικού/φακέλου για τους συνέδρους. Επικυρώθηκε επίσης το τελικό
πρόγραμμα του Συνεδρίου.  

Θέμα (2) Έγκριση Χορηγιών

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Γεωργούλη, αναφορικά με την
πρόθεση της Ακαδημίας Αθηνών, συν-διοργανωτή του 12ου Συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., να
προβεί σε χορηγία ύψους 2.000 Ευρώ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών της διοργάνωσης.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί την Ακαδημία Αθηνών για την ευγενική χορηγία της, την οποία και
αποδέχεται με χαρά. Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό δεν κατατίθεται στο λογαριασμό
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αλλά θα θα χρησιμοποιηθεί για απευθείας αποπληρωμή από την Ακαδημία
Αθηνών εξόδων εστίασης του Συνεδρίου, με την αποστολή αντίστοιχων τιμολογίων από
την εταιρεία "Εστία Αρτοποιία ΑΕΒΕ".  

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο, κ. Λουκά Βλάχο, για τη χορηγία της Επιτροπής
Ερευνών του ΑΠΘ με σκοπό την ενίσχυση του 12ου Συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Η χορηγία
συνίσταται (α) στη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των χώρων του Κέντρου Διάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ, (β) την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
των αιθουσών των συνεδριών (400 Ευρώ) και  (γ)  την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης
υλικού  (Book of Abstracts)  του συνεδρίου (685 Ευρώ). Το Δ.Σ. ευχαριστεί την Επιτροπή
Ερευνών του ΑΠΘ για την ευγενική χορηγία της, την οποία και αποδέχεται με χαρά. 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί επίσης τις "Εκδόσεις ΖΗΤΗ" για την ευγενική χορηγία τους προς το
12ο  Συνέδριο  της  ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.,  η  οποία  συνίσταται  (α)  στην  επιμέλεια  της  αφίσας  του
συνεδρίου  και  στην  εκτύπωση  20  έγχρωμων  αντιγράφων  (μεγέθους  Α3)  και  (β)  στην
προσφορά 220 φακέλων και μπλοκ σημειώσεων για τους συνέδρους.
 
Θέμα (3) Διαγραφές και Μεταβολές Μελών - Αιτήσεις νέων μελών

Το  ΔΣ,  εφαρμόζοντας  το  Καταστατικό  της  Εταιρείας,  με  λύπη  του  προχώρησε  στη
διαγραφή των ακόλουθων μελών από το Μητρώο της Εταιρείας:

α) Μανωλάκου Κωνσταντίνα
β) Carvalho Carla-Sophia
γ) Κατσιγιάννη Αθανάσιο
δ) Αρκά Ιωάννα



οι οποίοι ζήτησαν εγγράφως τη διαγραφή τους και 

ε) Κοντολάτη Ιωάννη

ο οποίος δεν τακτοποίησε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την Εταιρεία παρά τις
επαναλαμβανόμενες έγγραφες ειδοποιήσεις από το Γραμματέα του Δ.Σ. 

Επίσης,  το  Δ.Σ.  ενέκρινε,  μετά  από  αίτημά  τους  που  υποβλήθηκε  ενόψει  της
συνταξιοδότησής  τους,  την  τοποθέτηση  στην  κατηγορία  των  Συνταξιούχων  των
παρακάτω μελών:

α) Αντωνοπούλου Ευγενία 
β) Μαυρομιχαλάκη Ελένη
γ) Παπαδόπουλο Δημήτριο

Επίσης,  το  Δ.Σ.  ενέκρινε  αίτημα  του  Ακαδημαϊκού  κ.  Σταμάτιου  Κριμιζή για
επανατοποθέτησή του στην κατηγορία των Τακτικών Μελών της Εταιρείας (επαναφορά
από την κατηγορία των Συνταξιούχων).

Επίσης,  τα  ακόλουθα Έκτακτα Μέλη  της  Εταιρείας,  αφού  ολοκλήρωσαν  επιτυχώς  τις
μεταπτυχιακές σπουδές τους και ανακυρήχθηκαν Διδάκτορες κατά την περασμένη χρονιά,
ειδοποιήθηκαν εγγράφως από τον Γραμματέα του Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, ότι
στην επερχόμενη Γ.Σ. θα αναγορευθούν σε Τακτικά Μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.:

α) Αντωνιάδου Κυριακή
β) Βερνάρδος Γεώργιος
γ) Μαραβέλιας Γρηγόριος
δ) Σαπουντζής Κωνσταντίνος

Οι διαγραφές και οι μεταβολές κατηγορίας μελών που προαναφέρθηκαν θα ανακοινωθούν
στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 12ου
Συνεδρίου της (Θεσσαλονίκη, 30/6/2015, ώρα 17:30, Κτίριο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ).

Τέλος, το Δ.Σ. ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Γ.Σ. την αποδοχή των
αιτημάτων εγγραφής νέων μελών που παρελήφθησαν εώς σήμερα. Τα ονόματα των νέων
μελών που θα γίνουν αποδεκτά από τη Γ.Σ. θα ανακοινωθούν στα Πρακτικά της πρώτης
συνεδρίασης του Δ.Σ. που θα ακολουθήσει την επικείμενη Γ.Σ..  

Θέμα (4) Έγκριση Εξόδων

Το  Δ.Σ.  ενέκρινε  την  πραγματοποίηση  των  παρακάτω  δαπανών  που  διενεργήθηκαν,
σύμφωνα με το Καταστατικό, για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας:

α)  800  ευρώ, προς  την  κα.  Μαρία  Πετροπούλου,  Τακτικό  Μέλος  της  Εταιρείας,
βραβευθείσα από την Εταιρεία με το "Βραβείο Καλύτερης Διατριβής 2015", μετά από τη
διενέργεια του καθιερωμένου ανοικτού διαγωνισμού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

β) 300 ευρώ προς τον κ. Λιοδάκη Ιωάννη, Έκτακτο Μέλος της Εταιρείας, δικαιούχο του
Travel Grant της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ για συμμετοχή σε Συνέδριο του Εξωτερικού (Πολωνία), το οποίο
του χορηγήθηκε μετά από αίτησή του που υποβλήθηκε στα πλαίσια ανοιχτής πρόσκλησης
της Εταιρείας.

γ)  403,60  Ευρώ,  για  τις  δαπάνες  συμμετοχής  του  προσκεκλημένου  ομιλητή  στο  12ο
Συνέδριο της Εταιρείας (Θεσσαλονίκη 28/6-2/7/2015), κ. Elbaz David

δ) 70 Ευρώ, για τις δαπάνες διαμονής του προσκεκλημένου ομιλητή στο 12ο Συνέδριο της
Εταιρείας (Θεσσαλονίκη 28/6-2/7/2015), κ. Alessandro Morbidelli



ε) 127 Ευρώ  για τις δαπάνες συμμετοχής του προσκεκλημένου ομιλητή στο 12ο Συνέδριο
της Εταιρείας (Θεσσαλονίκη 28/6-2/7/2015), κ. Βασιλάκου Σπύρου

ε) 85 Ευρώ  για τις δαπάνες συμμετοχής του προσκεκλημένου ομιλητή στο 12ο Συνέδριο
της Εταιρείας (Θεσσαλονίκη 28/6-2/7/2015), κ. Ευθυμιόπουλου Χρήστου

στ) 1683,96 Ευρώ, προς τις "Εκδόσεις ΖΗΤΗ", για την εκτύπωση 220 αντιγράφων του
Περιοδικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. "Ίππαρχος" (Τόμος 2, Τεύχος 12, Ιούνιος 2015).

ζ) 1346,88 Ευρώ, προς την "Εστία Αρτοποιία ΑΕΒΕ" ως προκαταβολή για τις υπηρεσίες
εστίασης που θα προσφέρει κατά το 12ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

η)  700  Ευρώ για  οικονομική  ενίσχυση  Έκτακτων  Μελών  της  Εταιρείας,  με  σκοπό  τη
διευκόλυνση της συμμετοχής τους στο  12ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

θ) 150 Ευρώ, για αμοιβή φωτογράφου που θα καλύψει τις εκδηλώσεις του 12ου συνεδρίου
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.. Οι φωτογραφίες θα ανρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

ι) 146,49 Ευρώ προς τον Γραμματέα κ. Τσιγάνη για αγορά γραφικής ύλης για το συνέδριο
από την εταιρεία “ΠΛΑΙΣΙΟ”.  

ια) 1.148,29 Ευρώ υπόλοιπο πληρωμής προς την "Εστία Αρτοποιία ΑΕΒΕ", ως εξόφληση
για τις υπηρεσίες εστίασης που θα προσφέρει κατά το 12ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας  Ο Ταμίας 
    

Λ. Βλάχος                      Ε. Γεωργούλης  Κλ. Τσιγάνης   Ε. Ξυλούρης

Τα μέλη

(απών) (απούσα)
Σ. Καζαντζίδης              A. Μπονάνου Pablo Reig

        


