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 Πρακτικά 3    ης συνέλευσης του Δ.Σ.  της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  Περιόδου 2014-2016
 της Τρίτης 22   ης Ιουλίου 2014

π  Υ εύθυνος Πρακτικών: Κ. Τσιγάνης

Συνήλθε σήμερα και ώρα 15:30μμ μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου να εξετάσει 
διάφορα θέματα που απασχολούν την Εταιρεία:

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Λουκάς Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Γεωργούλης, ο Γραμματέας Κλεομένης 
Τσιγάνης, και το Μέλος Άλκηστις Μπονάνου.

πΑ όντες: Ο κ. Ξυλούρης (Ταμίας) και τα Μέλη κ.κ. Στέλιος Καζαντζίδης και Pablo Reig, λόγω προσωπικών 
υποχρεώσεων.

Θέμα (1) Συνέδριο ΕΛΑΣΕΤ 2015: Το ΔΣ επιβεβαίωσε ότι το επόμενο Συνέδριο της ΕΛΑΣΕΤ θα γίνει τον 
ερχόμενο  Ιούνιο  στη  Θεσσαλονίκη.  Ελήφθη  προσωρινή  απόφαση  για  διεξαγωγή  του  συνεδρίου  την 
εβδομάδα από 29/6/2015 εώς 3/7/2015. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας θα διερευνήσουν τις δυνατότητες 
επιλογής του χώρου διεξαγωγής του -- και την συνεπαγόμενη δαπάνη -- και θα ενημερώσουν τα μέλη του 
ΔΣ κατά την επερχόμενη συνεδρίαση (τέλη Αυγούστου 2014). 

Θέμα (2) Ιστοσελίδα της ΕΛΑΣΕΤ: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες 
αναβάθμισης της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, κυρίως σε ό,τι αφορά στην κατά το δυνατόν άμεση ειδοποίηση 
των μελών μας σχετικά με έκτακτα θέματα ερευνητικού, εργασιακού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, ως 
αποτέλεσμα  προσκλήσεων  Εθνικών  και  Διεθνών  οργανισμών  (π.χ.  ESA,  E.E./Horizon2020,  ΓΓΕΤ, 
Υπουργεία) και που συνοδεύονται από σύντομες και αυστηρές προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων ή 
προτάσεων.  Αποφασίστηκε  η  διερεύνηση  της  δυνατότητας  ενσωμάτωσης  στην  Ιστοσελίδα  νέων  υπο-
χώρων καθώς και ενός συστήματος άμεσης ειδοποίησης (π.χ., τύπου RSS) των μελών. Η κα. Μπονάνου θα 
διερευνήσει τις τεχνικές δυνατότητες καθώς και την πιθανή δαπάνη που πιθανόν συνεπάγονται για την 
Εταιρεία.

Θέμα (3) Οικονομική Ενίσχυση Έκτακτων Μελών για Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια: Μετά από 
εισήγηση του Αντιπροέδρου, συζητήθηκε η δυνατότητα της Εταιρείας να παράσχει οικονομική ενίσχυση σε 
νέους  ερευνητές,  προκειμένου  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να  συμμετάσχουν  σε  διεθνή  συνέδρια, 
παρουσιάζοντας  την  ερευνητική  δρατηριότητά  τους.  Αποφασίστηκε  ότι  η  Εταιρεία  θα  δρομολογήσει 
κατάλληλη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησής τους, ώστε τα  Έκτακτα Μέλη της και μόνον 
αυτά,  εφόσον  το  επιθυμούν,  να  μπορούν  να  αιτηθούν  οικονομικής  ενίσχυσης,  καταθέτοντας  σχετικό 
φάκελο υποψηφιότητας. Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι της τάξης των 200-300 ευρώ (ανάλογα με το 
κόστος  εγγραφής  και  ταξιδίου).  Η  ΕΛΑΣΕΤ  θα  προβαίνει  σε  σχετική  προκύρηξη  ανά  τακτά  χρονικά 
διαστήματα (π.χ. δύο φορές ανά έτος) και θα χορηγεί ενίσχυση σε δύο (2) ή περισσότερους υποψηφίους,  
ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές της. Το ΔΣ θεωρεί ότι το συνολικό ετήσιο κόστος της σχετικής  
δαπάνης δεν μπορεί επί του παρόντος να υπερβαίνει τα 1,000-1,200 ευρώ. Το ΔΣ θεωρεί επίσης ότι αυτή η  
απόφαση μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για νέους ερευνητές ώστε να εγγραφούν ως Έκτακτα Μέλη της 
ΕΛΑΣΕΤ.

Ο Πρόεδρος       Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας  Ο Ταμίας 

    (ΑΠΩΝ)
Λ. Βλάχος              Ε. Γεωργούλης  Κλ. Τσιγάνης              Ε. Ξυλούρης
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