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  20της Παρασκευής  ης  Ιουνίου 2014

π  Υ εύθυνος Πρακτικών: Κ. Τσιγάνης

Συνήλθε σήμερα και ώρα 13:00μμ μέσω τηλεδιάσκεψης το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας για 
να συγκροτηθεί σε σώμα και να εξετάσει διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.

Παρόντες:  Ο  Πρόεδρος  Λουκάς  Βλάχος  και  τα  μέλη,  Εμμανουήλ  Γεωργούλης, 
Κλεομένης Τσιγάνης, Εμμανουήλ Ξυλούρης, Άλκηστη Μπονάνου και Pablo Reig.

πΑ ών: Ο Στέλιος Καζαντζίδης, λόγω προσωπικών υποχρεώσεων.

Μετά από μικρής διάρκειας συζήτηση το Δ.Σ. συνήλθε σε σώμα, ορίζοντας από τα μέλη 
του τον  κ.  Εμμανουήλ Γεωργούλη ως  π  Αντι ρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ,  τον  κ.  Κλεομένη 
Τσιγάνη ως Γραμματέα, και τον κ. Εμμανουήλ Ξυλούρη ως Ταμία.

Στη συνέχεια και χωρίς ημερήσια διάταξη, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

(1)  πΕ όμ    ενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.:  Ο Πρόεδρος πρότεινε και το ΔΣ συμφώνησε, το 
ερχόμενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 
2015.  Ο  Πρόεδρος  και  ο  Γραμματέας  θα  διερευνήσουν  τους  πιθανούς  χώρους 
διεξαγωγής του συνεδρίου και θα επανέλθουν με προτάσεις στο ΔΣ. Η μετάθεση του 
μήνα  διεξαγωγής  των  συνεδρίων  της  ΕΛΑΣΕΤ  (από  Σεπτέμβριο  σε  Ιούνιο) 
αποφασίστηκε,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  έκφραση  της  βούλησης  των  μελών  της 
εταιρείας σε πρόσφατη, ανεπίσημη, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αποφασίστηκε επίσης ότι 
διατηρείται ο θεσμός βράβευσης του καλύτερου Διδακτορικού  (Best PhD award),  με 
αντίστοιχη πρόσκληση του βραβευθέντος νέου ερευνητή στο συνέδριο. 
 
(2) ππΊ αρχος: Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η έκδοση του Ιππάρχου υπό την επίβλεψη 
του Αντιπρόεδρου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Γεωργούλη, με συντακτική επιτροπή αποτελούμενη 
από  τους  Α.  Μπονάνου,  Σ.  Καζαντζίδη  και  Pablo  Reig,  υποβοηθούμενης από  τα 
υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Το επόμενο τεύχος προγραμματίζεται  να εκδωθεί το εαρινό 
εξάμηνο του 2015, ώστε να μοιραστεί στα μέλη της εταιρείας κατά το συνέδριο του 
Ιουνίου. Θα διευρευνηθούν επίσης οι δυνατότητες μείωσης του κόστους εκτύπωσης.

(3) e - Newsletter: Αποφασίστηκε ότι ο κ. Τσιγάνης, ως Γραμματέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, θα 
είναι υπεύθυνος της έκδοσής του.

(4)  Web  -  site:  Αποφασίστηκε  ότι  η  κα.  Μπονάνου θα  είναι  υπεύθυνη  για  την 
ενημέρωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της Εταιρείας.

(5)     π  Ηλεκτρονική Διαχείριση του Τρα εζικού Λογαριασμ   ού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.:  Το  Δ.Σ 
εξουσιοδότησε  τον  Ταμία  κ.  Εμμανουήλ  Ξυλούρη  (με  Α.Τ.  AB  482369  και  ΑΦΜ 
051281862,  ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών)  να αποκτήσει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης 
για  τον λογαριασμό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  στην Τράπεζα Πειραιώς  (IBAN: GR42 017 2039 
0005  0390 3372  2178)  και  να  επιτελεί  όλες  τις  οικονομικές  εργασίες  που  θεωρεί 
απαραίτητες στα πλαίσια του ρόλου του ως Ταμίας,  όπως ορίζει το Καταστατικό της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  Το Δ.Σ.  αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Ταμία να μπορεί να δεσμεύει σε 
μακροπρόθεσμες  καταθέσεις  διάρκειας  στην  Τράπεζα  Πειραιώς  όποιο  μέρος  του 



αποθεματικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., που βρίσκεται στον προαναφερθέντα λογαριασμό, θεωρεί 
ότι δεν είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των τρεχόντων οικονομικών υποχρεώσεων 
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  αφού πρώτα έχει ενημερώσει σχετικά είτε προφορικά είτε μέσω e-mail 
το Δ.Σ.

(6) Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για το ζήτημα που είχε προκύψει πρόσφατα 
με την πληρωμή των οφειλομένων της ΓΓΕΤ προς το διεθνές περιοδικό  Astronomy & 
Astrophysics και τις πρόσφατες αποφάσεις της ΓΣ για κάλυψη αυτής της οφειλής από 
την Εταιρεία για το τρέχον έτος. Το ΔΣ τόνισε την ανάγκη η Εταιρεία να έρθει σε επαφή 
με τη ΓΓΕΤ ώστε να ενημερωθεί επισήμως για τις κινήσεις τακτοποίησης των οφειλών 
παρελθόντων ετών και να μπορέσει να σχεδιάσει τη στρατηγική της Εταιρείας για τα 
επόμενα έτη. 

(7) Συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν πολλά μέλη 
μας, τόσο στα Πανεπιστήμια όσο και σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε ηλεκτρονικές πηγές 
και διεθνή περιοδικά. Αποφασίστηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς στο επόμενο ΔΣ, 
αφού πρώτα γίνει καταγραφή των αναγκών και προβλημάτων ανά Ίδρυμα.
 
(8) Τέλος, η κα Μπονάνου ανέλαβε να ενημερώσει το ΔΣ σχετικά με την πρόοδο στην 
προσπάθεια  δημιουργίας  αρχείου  τη  ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ  στους  χώρους  του  Αστεροσκοπείου 
Αθηνών,  σε συνεργασία με  τον Πρόεδρο του Αστρονομικού Ινστιτούτου,  κ.  Βασίλη 
Χαρμανδάρη. 

Μετά το πέρας της συνέλευσης ο νέος Πρόερος ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ και τους 
ευχήθηκε καλή επιτυχία στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.
 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας  Ο Ταμίας 

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

Τα μέλη
(Απών)

Σ. Καζαντζίδης        A. Μπονάνου Pablo Reig


