ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μαστιχιάδης
Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
GR-15784 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7276909, Fax: 210 7276725

Πρακτικά 2ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Τετάρτης 20ης Ιουλίου 2016
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) Εμμανουήλ
Γεωργούλης, Εμμανουήλ Ξυλούρης, Παναγιώτης Πάτσης, Βασιλική Παυλίδου και Νικόλαος
Στεργιούλας. Απών ήταν το μέλος Pablo Reig, για προσωπικούς λόγους.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) 2ο Θερινό Σχολείο ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ για τη
διεξαγωγή και ολοκλήρωση του εν λόγω Σχολείου στο ΕΚΠΑ. Το Σχολείο λειτούργησε πολύ καλά και
παρακολουθήθηκε από 25 φοιτητές. Δεν υπήρχαν συμμετοχές εκτός Ελλάδας. Από όσους φοιτητές
δεν είχαν να παρουσιάσουν κάποια εργασία, ζητήθηκε η καταβολή κόστους εγγραφής 30 ευρώ. Ως
εκ τούτου τα έσοδα του Σχολείου ανήλθαν σε 430 ευρώ, ενώ τα έξοδα σε 1250.73 ευρώ (1100 ευρώ
για ροφήματα / ελαφρά γεύματα και 150.73 ευρώ για γραφική ύλη). Επιπλέον, αιτήθηκε από τον
διδάσκοντα στο Σχολείο Καθ. Ι. Παπαδάκη η κάλυψη από την Εταιρεία του αεροπορικού του
εισιτηρίου ύψους 115 ευρώ για τη μετάβασή του στην Αθήνα από την Κρήτη όπου διαμένει. Το ΔΣ
ομόφωνα (πλην του μέλους που απουσίαζε) συνεχάρη την οργανωτική Επιτροπή του Σχολείου για
την επιτυχή διοργάνωση και ενέκρινε την κάλυψη του αεροπορικού εισιτηρίου του κ. Παπαδάκη.
Θέμα (2) Κατάρτιση καταλόγου όλων των Ελλήνων διδακτόρων στην Αστρονομία,
ανεξαρτήτως κατάστασης μέλους της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ για
την πρόταση του μέλους Β. Χαρμανδάρη να προχωρήσει στην ηλεκτρονική καταγραφή όλων των
Ελλήνων αστρονόμων σε ειδική βάση δεδομένων. Η ενέργεια αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας
του Ομότιμου Καθ. Π. Λασκαρίδη, ο οποίος το 2009 δημοσίευσε το βιβλίο των Ελλήνων αστρονόμων
(Greek Astronomers Yearbook). Αναφέρθηκε ότι έχει βρεθεί και ο προγραμματιστής που μπορεί να
αναπτύξει την πλατφόρμα καταγραφής, ενώ το συνολικό κόστος υλοποίησης είναι 400 ευρώ. Μετά
την ανάπτυξη της πλατφόρμας ο κ. Χαρμανδάρης αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώνει τακτικά
τον κατάλογο. Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκε η ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον κ. Χαρμανδάρη
και τον Γραμματέα της Εταιρείας για το πώς ορίζεται ένας «Έλληνας διδάκτορας», κυρίως ως προς
τους ομογενείς. Ο Γραμματέας θα προωθήσει αυτή την αλληλογραφία στο ΔΣ. Τα παρόντα μέλη,
αφού εξέτασαν την αλληλογραφία ανάμεσα στους Πρόεδρο, Γραμματέα και κ. Χαρμανδάρη,
συμφώνησαν ομόφωνα στην καταβολή του κόστους υλοποίησης της πλατφόρμας.
Θέμα (3) Παροχή ταξιδιωτικού βοηθήματος από την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε φοιτητές για τη συμμετοχή
τους σε συνέδρια: με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ για την ενίσχυση διδάκτορα – και όχι
φοιτητή – ο οποίος δεν έχει ακόμα βρει μεταδιδακτορική απασχόληση, τέθηκε από τον Πρόεδρο της
Εταιρείας το θέμα της ελαστικοποίησης των κριτηρίων χρηματοδότησης, με την προσθήκη πρόνοιας
χρηματοδότησης 6 – 12 μήνες μετά τη συμπλήρωση του διδακτορικού, υπό την αποκλειστική
προϋπόθεση ότι ο διδάκτορας δεν έχει ακόμα βρει μεταδιδακτορική απασχόληση. Ο Γραμματέας
διερωτήθηκε για το πότε αρχίζει να μετρά αυτό το χρονικό διάστημα και πρότεινε ο «χρόνος μηδέν»
να είναι η ημερομηνία επιτυχούς παρουσίασης του διδακτορικού. Επιπλέον, πρότεινε χρόνο δώδεκα
(12) μηνών. Ο Ταμίας συμφώνησε λέγοντας ότι 12 μήνες είναι ένα πρακτικό διάστημα λόγω της
κατάθεσης αιτήσεων κάθε εξάμηνο. Τα άλλα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν επίσης, πλην ενός, το οποίο
εξέφρασε τον προβληματισμό του για το κατά πόσον 12 μήνες είναι εύλογο χρονικό διάστημα για
έναν ανταγωνιστικό διδάκτορα να μην έχει βρει ακόμα απασχόληση. Αντιπρότεινε χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών, προτάσσοντας κριτήριο αριστείας. Κατά τη συζήτηση, προτάθηκε από τα υπόλοιπα
μέλη να παραμείνει το διάστημα των 12 μηνών δεδομένου ότι η αίτηση χρηματοδότησης δεν συνιστά
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κατ’ ανάγκη έγκριση από το ΔΣ. Κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης, τα παρόντα μέλη του ΔΣ
συμφώνησαν στην καθιέρωση των δώδεκα (12) μηνών, αλλά με προσεκτική διατύπωση στα κριτήρια
κατάθεσης αίτησης, η οποία να αναφέρει ότι κατ’ εξαίρεση θα εξεταστούν αιτήσεις διδακτόρων έως
και 12 μήνες μετά την επιτυχή παρουσίαση του διδακτορικού τους, εφόσον αυτοί δεν έχουν ακόμα
βρει μεταδιδακτορική απασχόληση.
Θέμα (4) Ενέργειες νομιμοποίησης του νέου Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: ο Ταμίας της Εταιρείας
ενημέρωσε το ΔΣ ότι οι επιβεβλημένες ενέργειες νομιμοποίησης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί με την
κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων στο πρωτοδικείο. Κατά τη διαδικασία προέκυψαν κάποια νέα
έξοδα και συγκεκριμένα, (α) τέλος δέκα (10) ευρώ για την κατάθεση των εγγράφων και (β) πρόστιμο
εκατό (100) ευρώ, καταβλητέο στην Εφορία, λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης των εγγράφων, η οποία
θα πρέπει να γίνεται το πολύ εντός δέκα (10) ημερών μετά τις αρχαιρεσίες. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο
που προέβη στην ενημέρωση, κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο δεδομένης της προετοιμασίας που
απαιτείται. Στη συνέχεια ο Ταμίας ενημέρωσε ότι από τα δέκα (10) νέα μέλη, έως τώρα τρία (3) έχουν
καλύψει το κόστος εγγραφής και τη συνδρομή του πρώτου έτους.
Θέμα (5) Εκπροσώπηση του ΔΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα Πειραιώς: κατόπιν σχετικής
συζήτησης, το ΔΣ της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Εμμανουήλ Ξυλούρη (Α.Τ. ΑΒ482369), στο πλαίσιο
του ρόλου του ως Ταμία της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς καθώς
και να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό τραπεζικό σύστημα της εν λόγω Τράπεζας (winbanking) για την
εκτέλεση συναλλαγών εκ μέρους της Εταιρείας.
Θέμα (6) Θέματα μητρώου και νέα μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: ο Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το
ΔΣ ότι προχώρησε στην γραπτή ενημέρωση των δέκα (10) νέων μελών της Εταιρείας για την
υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του τέλους εγγραφής έως τις 31 Αυγούστου τρέχοντος έτους
ενώ είναι επιθυμητή η καταβολή του πρώτου έτους συνδρομής έως την ίδια ημερομηνία. Μετά την
παρέλευση της προθεσμίας θα εξεταστεί ποια μέλη της Εταιρείας δεν έχουν καταβάλλει το κόστος
εγγραφής για να ενημερωθούν, ενώ θα διαπιστωθεί ποια μέλη οφείλουν δύο (2) χρόνια συνδρομών,
για τα οποία συντρέχει λόγος διαγραφής σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας. Όλα τα μέλη με
εκπρόθεσμες οφειλές θα ενημερωθούν εγγράφως. Επιπλέον, ο Γραμματέας ανέφερε ότι ο
προηγούμενος Γραμματέας, Επίκ. Καθ. Κ. Τσιγάνης, του παρέδωσε χρήσιμο κατάλογο πράξεων και
ενεργειών για όλη τη διάρκεια της θητείας του. Ο εν ενεργεία Γραμματέας αναλαμβάνει να βελτιώσει
τον κατάλογο κατά το δυνατό και να τον παραδώσει στον επόμενο, διευκολύνοντας έτσι την ομαλή
μετάβαση στο νέο ΔΣ και την εν γένει ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.
Θέμα (7) Καθορισμός συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων και ευθυνών: ο Γραμματέας της
Εταιρείας γνωστοποίησε την πρακτική του προηγούμενου ΔΣ (α) να ορίσει υπεύθυνο
επικαιροποίησης της ιστοσελίδας της Εταιρείας και (β) να ορίσει αναπληρωτή του Γραμματέα για την
κατάρτιση και αποστολή του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας. Στην ερώτηση για το ποια
μέλη θα ήθελαν να επιφορτιστούν αυτές τις ευθύνες στο νέο ΔΣ, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την
πρόθεση του απόντος P. Reig να αναλάβει την ιστοσελίδα, ενώ η Β. Παυλίδου προσφέρθηκε να
αναπληρώνει το Γραμματέα σε θέματα ενημερωτικού δελτίου. Ο Ν. Στεργιούλας θα παίζει
υποστηρικτικό ρόλο, είτε βοηθώντας τον P. Reig είτε την Β. Παυλίδου. Ο P. Reig θα πρέπει να
συμβουλευτεί την προηγούμενη υπεύθυνο ιστοσελίδας, κ. Άλκηστη Μπονάνου, ενώ ο Γραμματέας θα
παράσχει στους Β. Παυλίδου και Ν. Στεργιούλα οδηγίες πρόσβασης και διαμόρφωσης του μηνιαίου
δελτίου, καθώς επίσης και τις πρόχειρες εκδοχές του (drafts) για σχόλια. Ο Γραμματέας επίσης
δεσμεύθηκε να ενσωματώσει τα σχόλια και τις υποδείξεις του ΔΣ στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο.
Άλλα θέματα: κατόπιν ερώτησης του Προέδρου, προτάθηκε το θέμα της διεξαγωγής του
επόμενου (13ου) Συνεδρίου της Εταιρείας στην Κρήτη και ρωτήθηκαν τα μέλη του ΔΣ από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης για το αν έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις. Απαντήθηκε ότι ενώ υπάρχει
σαφής πρόθεση διοργάνωσης του, είναι ακόμα νωρίς για την απόφαση ως προς το χώρο
διεξαγωγής: το βασικό σχέδιο αφορά στο Κέντρο Πολιτισμού του δήμου Ηρακλείου και το
εναλλακτικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δεν προτείνεται η διεξαγωγή σε ξενοδοχείο ή θέρετρο του
νησιού λόγω των πολύ υψηλών τιμών χρέωσης. Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ θα έχει ξεκάθαρη
εικόνα του χώρου διεξαγωγής μέσα στο Σεπτέμβριο, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δ.Σ. Το θέμα του χρόνου της τρίτης
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συνεδρίασης του Δ.Σ. συζητήθηκε και αποφασίστηκε η διεξαγωγή της στις 14 Σεπτεμβρίου και ώρα
12 μμ, αφήνοντας τον Αύγουστο εκτός συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ο Ταμίας
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