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Παρόντες (άπαντες): Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης
(Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας), Βασιλική
Παυλίδου, Pablo Reig και Νικόλαος Στεργιούλας, μέλη.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για το πρόγραμμα Astronet και το Θερινό Σχολείο
Albach: ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Astronet
(http://www.astronet-eu.org) και το κατά πόσον η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Ανέφερε ότι το πρώτο ΔΣ του προγράμματος συγκροτήθηκε πριν λίγες ημέρες και ότι από το νέο χρόνο
θα δρομολογηθούν συνεννοήσεις για το κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει. Επιπλέον,
ενημέρωσε το ΔΣ για το Θερινό Σχολείο που διοργανώνεται στο Albach της Αυστρίας τον Ιούλιο του
2017, υποστηριζόμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europlanet (http://www.europlanet-eu.org). Τα
γνωστικά αντικείμενα του Σχολείου περιλαμβάνουν θέματα αστρονομίας, αστροφυσικής, διαστημικής
φυσικής και τηλεπισκόπησης. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή
του Σχολείου θα επιλέξει τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν, καλύπτοντας παράλληλα το κόστος
εγγραφής και τη διαμονή, αφήνοντας μόνο τα έξοδα μετάβασης. Δεδομένου ότι η επιλογή θα είναι εκ
των πραγμάτων αυστηρή, προτάθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ να καλύψει η Εταιρεία τα
έξοδα μετάβασης μέσω τον ταξιδιωτικών χορηγιών της Εταιρείας, στην περίπτωση που επιλεγούν
Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας. Ο χρόνος διεξαγωγής του Σχολείου, εξάλλου, ευνοεί την κατάθεση
αιτήσεων χορηγιών έως και τον Ιούνιο του 2017. Παράλληλα αποφασίστηκε να διαφημιστεί το Θερινό
Σχολείο και η στήριξη της Εταιρείας στους επιλεχθέντες σε Newsletter της Εταιρείας στις αρχές του
2017.
Θέμα (2) Σύντομη ενημέρωση από τον Γραμματέα για θέματα οφειλών και μητρώου: ο
Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι η υπενθύμιση προς τα μέλη της Εταιρείας τα οποία
δεν έχουν καλύψει οφειλές τουλάχιστον δύο (2) ετών έχει σταλεί, με τη σαφή παραίνεση να
τακτοποιηθούν οι οφειλές αυτές το συντομότερο, όπως προβλέπεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (οι
σχετικές πληροφορίες παρατέθηκαν). Η υπενθύμιση προς τα πολυάριθμα μέλη που οφείλουν μόνο
ένα (1) έτος συνδρομών θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο. Επιπλέον, ο χωρισμός του μητρώου
των μελών σε τμήματα και η ανάθεσή τους στα μέλη του ΔΣ προς έλεγχο των στοιχείων εργασίας και
επαφής, καθώς της κατηγορίας μέλους, έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί
στο πρώτο μισό του 2017 και θα παρουσιαστεί στα μέλη κατά την επόμενη ΓΣ (Ιούλιος 2017).
Θέμα (3) Ταξιδιωτικές χορηγίες και σχετικές δράσεις ενημέρωσης: ο Γραμματέας της Εταιρείας
ενημέρωσε επίσης ότι η προθεσμία της 15ης Δεκεμβρίου για την κατάθεση αιτήσεων ταξιδιωτικών
χορηγιών προς την Εταιρεία εξέπνευσε χωρίς να έχει ληφθεί κάποια αίτηση. Στον προβληματισμό και
τη σχετική συζήτηση που ακολούθησε προτάθηκαν, μεταξύ άλλων, η αύξηση του πλαφόν χορηγιών
στον επόμενο κύκλο, αλλά και η αύξηση της χορηγίας με σκοπό να καλυφθούν τόσο το κόστος
εγγραφής όσο και η διαμονή του υποστηριζόμενου φοιτητή ή νέου μεταδιδάκτορα. Θα πρέπει να
τονίζεται, βέβαια, ότι κάτι τέτοιο θα γίνει κατ’ εξαίρεση, κάτι που συνεπάγεται προσεκτική διατύπωση
κατά την ενημέρωση των μελών. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη να συνεχίσει να διαφημίζεται, μέσω
του Newsletter ή άλλων δράσεων της Εταιρείας (π.χ., Συνέδριο, ΓΣ), η εγκεκριμένη πρακτική της να
στηρίζει χρηματικά τις περισσότερο τεκμηριωμένες αιτήσεις.
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Θέμα (4) 13ο Συνέδριο ΕΛΑΣΕΤ: συνεχίστηκε η συζήτηση σχετικά με τη διοργάνωση του 13ου
Συνεδρίου της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (2 – 6 Ιουλίου 2017). Προτάθηκε και συμφωνήθηκε η
ιστοσελίδα του Συνεδρίου να αναρτήσει τα ονόματα της Τοπικής και της Οργανωτικής Επιτροπής.
Έγινε επίσης επισταμένη συζήτηση για τις Συνεδρίες, σχετικά με το αν θα πρέπει να παραμείνουν
ακριβώς ή σχεδόν ως έχουν από τα προηγούμενα συνέδρια ή αν θα πρέπει να μεγαλώσει ο αριθμός
τους (και η εξειδίκευσή τους, κατά συνέπεια). Η άποψη που φαίνεται να επικρατεί είναι να παραμείνει
ο αριθμός και οι γενικοί τίτλοι των Συνεδριών ως έχουν (Ηλιοφυσική, Εξωγαλαξιακή Αστρονομία /
Αστροφυσική, Κοσμολογία / Σχετικότητα και Αστέρες / Πλανήτες / Μεσοαστρική Ύλη), δεδομένου ότι
συνιστούν ένα μοντέλο που φαίνεται να δουλεύει σχετικά καλά, διατηρώντας παράλληλα τη γενικότητα
ενός συνεδρίου αστρονομικής εταιρείας. Τα μέλη του ΔΣ θα αναλάβουν κατά βάση το συντονισμό των
Συνεδριών (Conveners), εξαιρουμένων μελών που είτε έχουν συντονίσει Συνεδρίες του προηγούμενου
Συνεδρίου είτε εμφανίζονται με αυξημένο φόρτο εργασίας, λόγω καθηκόντων σχετιζόμενων με την
Εταιρεία, κατά το Συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καθοριστούν γρήγορα τόσο οι
συντονιστές των Συνεδριών όσο και οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανά Συνεδρία (2 – 3, κατά βάση) αλλά
και οι ομιλητές που απευθύνονται σε ολόκληρο το κοινό του Συνεδρίου (Plenary – ένας / μία ανά
Συνεδρία). Σχετικά με την οικονομική υποστήριξη του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος θα συντονιστεί με τον
Αντιπρόεδρο και το μέλος P. Reig σε ό,τι αφορά την αίτηση προς την Ακαδημία Αθηνών και το
Πανεπιστήμιο Κρήτης, αντίστοιχα, καθώς και άλλους ενδεχόμενους χορηγούς.
Θέμα (5) Αποδοχή χορηγίας: τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν από τον Ταμία της Εταιρείας για την
έγκριση από το ΔΣ του ΕΑΑ της χορηγίας ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ προκειμένου να
καλυφθεί μέρος του κόστους της ετήσιας συνδρομής για έξοδα δημοσιεύσεων (έναντι page charges)
στο διεθνές περιοδικό “Astronomy & Astrophysics”, μετά το πρόβλημα που προέκυψε από τη μη
πληρωμή των οφειλομένων εκ μέρους της ΓΓΕΤ και τη σχετική απόφαση προηγούμενης ΓΣ της
Εταιρείας για πάγια κάλυψη της συνδρομής από το αποθεματικό της Εταιρείας, προς όφελος των
ερευνητών-μελών της. Το ΔΣ της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και τον Διευθυντή του,
κ. Βασίλειο Χαρμανδάρη, γα την ευγενική χορηγία προς την Εταιρεία, την οποία η Εταιρεία αποδέχεται
με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση.
Άλλα θέματα: Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Αποφασίστηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή
της έκτης (6ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ για την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017, στις 16:00. Παρά ταύτα, θα
διοργανωθεί από τον Γραμματέα πρόχειρη ψηφοφορία (Doodle Poll) ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ με
διάφορες ώρες της 24ης και 25ης Ιανουαρίου 2017 ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες απουσίες
και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή.
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