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Πρόεδρος:   Καθηγητής Λουκάς Βλάχος
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Τομ  ,   έας Αστροφυσικής Αστρονομίας και Μηχανικής
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Τηλέφωνο: 2310-998044, Fax: 2310-995384

 Πρακτικά 5    ης συνέλευσης του Δ.Σ.  της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  Περιόδου 2014-2016
 της Παρασκευής 31  ης Oκτωβρίου 2014
π  Υ εύθυνος Πρακτικών: Κ. Τσιγάνης

Συνήλθε σήμερα και ώρα 13:15μμ μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου 
να εξετάσει διάφορα θέματα που απασχολούν την Εταιρεία:

Παρόντες:  Ο  Πρόεδρος  Λουκάς  Βλάχος,  ο  Αντιπρόδερος  Εμμανουήλ  Γεωργούλης,  ο 
Γραμματέας Κλεομένης Τσιγάνης, ο Ταμίας Εμμανουήλ Ξυλούρης και τα Μέλη, Άλκηστις 
Μπονάνου και Pablo Reig. Απών ο κ. Στέλιος Καζαντζίδης, για προσωπικούς λόγους.

Θέμα (1) Συνέδριο ΕΛΑΣΕΤ 2015:   π      Έγινε ενημέρωση α ό τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα 
π   π π    ,      π     ρος τα υ όλοι α μέλη του ΔΣ σχετικά με τις ενέργειες ε ιλογής του χώρου διεξαγωγής του 

. π     π π      π.  συνεδρίου Α οφασίστηκε το συνέδριο να ραγματο οιηθεί στο κτίριο ΚΕΔΕΑ της Ε Ερευνών του 
, π     2  (  170  120 , )  ΑΠΘ ό ου και έγινε κράτηση αιθουσών χωρητικότητας και ατόμων αντίστοιχα μαζί με 

  (  βοηθητικούς χώρους για posters  και coffee breaks).     Το συνολικό κόστος για 4 ημέρες (29/6-2/7) 
είναι  2.000 ευρώ και  αναμένεται  να καλυφθεί από χορηγίες  του ΑΠΘ. Ο Πρόεδρος θα 
αποστείλει επιστολές – αιτήσεις χορηγίας σε διάφορους φορείς τις ερχόμενες εβδομάδες. 
Συζητήθηκε η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του συνεδρίου, την οποία έχει ήδη προετοιμάσει 
και αναρτήσει η κα Μπονάνου. 

Θέμα  (2)  Οικονομική  Ενίσχυση  Έκτακτων  Μελών  και  Βραβείο  Καλύτερης 
Διατριβής: Ο κ. Γεωργούλης παρουσίασε το υπόδειγμα της ανακοίνωσης και της σχετικής 
αίτησης οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο ενέκρινε το ΔΣ. Η ανακοίνωση θα γίνει μέσω του 
Newsletter τις ερχόμενες ημέρες, ταυτόχρονα με τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων 
για  το  Βραβείο  της  Καλύτερης  Διατριβής  (2014)  που  θα  απονεμηθεί  στο  επερχόμενο 
συνέδριο.

Θέμα (3) Ίππαρχος: Το ΔΣ συζήτησε πιθανά κύρια θέματα για το επόμενο τεύχος και 
εξουσιοδότησε τη Συντακτική Επιτροπή σχετικά με την αναζήτηση συγγραφέων.

Ο Πρόεδρος       Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας  Ο Ταμίας 

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

Τα μέλη
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Σ. Καζαντζίδης            A. Μπονάνου Pablo Reig


