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Πρακτικά 1ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Πέμπτης 23ης Ιουνίου 2016
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης

Συνήλθε σήμερα και ώρα 16:00μμ μέσω τηλεδιάσκεψης το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας προκει μένο υ
να συγκροτηθεί σε σώμα και να εξετάσει διάφορα θέματα που απασχολούν την Εταιρεία.
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα νέα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) Εμμανουήλ
Γεωργούλης, Εμμανουήλ Ξυλούρης, Παναγιώτης Πάτσης, Βασιλική Παυλίδου, Pablo Reig και
Νικόλαος Στεργιούλας.
Η πρώτη πράξη του νέου Δ.Σ. ήταν να συγκροτηθεί σε σώμα, διανέμοντας αρμοδιότητες στα μέλη
του. Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και αποδοχής από τα μέλη, το νέο Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
διαμορφώνεται ως εξής:
 Πρόεδρος:
Απόστολος Μαστιχιάδης, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
 Αντιπρόεδρος:
Παναγιώτης Πάτσης, ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών
 Γραμματέας:
Εμμανουήλ Γεωργούλης, ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών
 Ταμίας:
Εμμανουήλ Ξυλούρης, ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 Μέλη (αλφαβητικά): Βασιλική Παυλίδου, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Pablo Reig, FORTH (Foundation for Research & Technology-Hellas)
Νικόλαος Στεργιούλας, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
Κατόπιν της διαμόρφωσης του Δ.Σ., συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσια ς
διάταξης:
Θέμα (1) Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: επαναβεβαιώθηκε ότι η Εταιρεία θα
συνεχίσει να διαθέτει στα μέλη της το μηνιαίο ενημερωτικό της δελτίο με κάθε δυνατή προσπάθεια να
καταβάλλεται για την αποστολή του την 1η ημέρα κάθε μήνα ή, το αργότερο, τις πρώτες ημέρες κάθε
μήνα. Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του νέου Δ.Σ. (Ιούλιος 2016) θα συνταχθεί από τον Γραμματέα
από κοινού με τον προηγούμενο Γραμματέα, Καθ. Κλεομένη Τσιγάνη.
Θέμα (2) Ενέργειες ενεργοποίησης του νέου Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: ο Ταμίας της Εταιρείας
ενημέρωσε ότι, με την χρήση των παρόντων πρακτικών καθώς και με την επιστολή της εφορευτικής
επιτροπής για τα αποτελέσματα των εκλογών, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μια σειρά από
ενέργειες με σκοπό τη νομιμοποίηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα αυτές τις
τυπικές αλλά επιβεβλημένες ενέργειες και εξουσιοδοτεί τον Ταμία να προχωρήσει στην εκτέλεσή
τους.
Θέμα (3) Χορήγηση ταξιδιωτικών οικονομικών ενισχύσεων (travel grants) σε φοιτητές,
έκτακτα μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: περιγράφηκε από τον Ταμία η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων
και χορήγησης της εφ’ άπαξ ενίσχυσης, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ ανά φοιτητή και πλαφόν 1300
ευρώ σε κάθε αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται δύο (2) φορές το χρόνο. Δηλώθηκε ότι
υπάρχουν δύο (2) υποψήφιοι, οι Μιχαήλ Κουρνιώτης και Nikolay Britavskiy. Κατόπιν σχετικής
συζήτησης, ο Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί η ενίσχυση και στους δύο, πρόταση με την οποία
ομοφώνησε το Δ.Σ.. Από τα μέλη εκφράστηκε προβληματισμός για τον μικρό αριθμό αιτήσεων, αλλά
και παραινέσεις να διαφημιστεί περισσότερο αυτή η ευκαιρία χρηματοδότησης από την Εταιρεία.
Συμφωνήθηκε τόσο η αναφορά στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο όσο και η προβολή της ευκαιρίας στο
κοινωνικό δίκτυο twitter, σε λογαριασμό τον οποίο διαθέτει η Εταιρεία (@elaset_tweets). Επίσης
συμφωνήθηκε στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να διευκρινισθούν επακριβώς τα κριτήρια επιλογής
των μελλοντικών αιτήσεων.
Θέμα (4) Εκπροσώπηση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε εκδήλωση για την αστρονομία από την Εταιρεία
Αστρονομίας και Διαστήματος: τα τελευταία χρόνια η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στηρίζει την εν λόγω εκδήλωση, η
οποία πραγματοποιείται στο Βόλο και κατά την οποία βραβεύεται ένας μαθητής / μαθήτρια για την

επίδοσή του / της σε διαγωνισμό αστρονομίας. Το βραβείο συνοδεύει ένα ποσό 300 ευρώ, το οποίο
έχει αθλοθετηθεί από την Εταιρεία. Ενώ κατά τα προηγούμενα έτη υπήρχε σταθερή εκπροσώπηση
της Εταιρείας από μέλος του Δ.Σ. της ή από άλλο σημαίνον μέλος της, φέτος φαίνεται να υπάρχουν
διάφορα κωλύματα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας την ημέρα της εκδήλωσης, 9 Ιουλίου 2016.
Παρά την πιθανή εκπροσώπηση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης (skype), τονίστηκε η σημασία
του να εκπροσωπηθεί η Εταιρεία με τη φυσική παρουσία μέλους της δεδομένου και του επετειακού
χαρακτήρα της φετινής εκδήλωσης, κατά την οποία θα διανεμηθεί το 100 ο τεύχος του «Ουρανού»,
επίσημου περιοδικού της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος. Δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί
απόφαση κατά τη συνέλευση, όμως ο Γραμματέας αιτήθηκε χρόνο διάρκειας μερικών ημερών για να
απαντήσει με βεβαιότητα για το αν μπορεί να εκπροσωπήσει την Εταιρεία στην εν λόγω εκδήλωση.
Θέμα (5) 13ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., 2017: το προηγούμενο Δ.Σ. είχε καταλήξει στην εξής πιθανή
πρακτική, για την οποία όμως δεν κατέληξε σε απόφαση: δεδομένης της μη διοργάνωσης του
Συνεδρίου στην Κρήτη για 15 έτη (από το 2001), προχώρησε στην πρόταση σε μέλη της Εταιρείας
που εδρεύουν στην Κρήτη να διερευνήσουν πιθανή διεξαγωγή εκεί το 2017. Σε περίπτωση
αδυναμίας διοργάνωσης στην Κρήτη, προτάθηκε η περίπτωση του Βόλου, όπου εκτιμήθηκε ότι η
τοπική Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος θα στήριζε ένθερμα την απόφαση της Εταιρείας. Το
νέο Δ.Σ. συμμερίστηκε τις απόψεις του προηγούμενου σώματος και προχώρησε σε πρόταση
διοργάνωσης του Συνεδρίου στα μέλη του Δ.Σ. που εδρεύουν στην Κρήτη. Μέλος του Δ.Σ., κατόπιν
συνεννόησης με την τοπική κοινότητα αστρονομίας και αστροφυσικής, δήλωσε ότι η τοπική κοινότητα
είναι δεκτική σε αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα προτείνει δύο πιθανούς χώρους διεξαγωγής, το
Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το νεόδμητο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
Κατέληξαν ότι θα γίνει προσπάθεια για το δεύτερο χώρο, αλλά αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα
προταθεί η διοργάνωση και η διεξαγωγή του Συνεδρίου στον πρώτο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, το
Δ.Σ. της Εταιρείας προσβλέπει σε ενημέρωση από τους συναδέλφους της Κρήτης πριν αποφασίσει
να επιδιώξει άλλο τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου, όπως, π.χ., ο Βόλος.
Θέμα (6) 2ο Θερινό Σχολείο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., 2016: ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η Εταιρεία θα
καλύψει μεγάλο μέρος του λειτουργικού κόστους ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανέλαβε να
καλύψει το κόστος του δείπνου. Σημείωσε επιπλέον ότι το Σχολείο αυτό είναι αποκλειστική
πρωτοβουλία της Εταιρείας και συνεπώς αυτή θα πρέπει να επωμίζεται ένα σημαντικό τμήμα του
κόστους. Τέθηκε η πρόταση να καταβάλλουν κόστος εγγραφής 30 ευρώ οι φοιτητές εκείνοι οι οποίοι
δεν θα παρουσιάσουν κάτι κατά τη διάρκεια του Σχολείου ενώ να μην υπάρχει κόστος εγγραφής για
όσους θα παρουσιάσουν κάποια εργασία. Εναλλακτικά προτάθηκε να απορροφηθεί το κόστος
εγγραφής όλων των συμμετεχόντων φοιτητών από την Εταιρεία. Τελικά αποφασίστηκε, κατόπιν
τρίτης πρότασης, να γίνει μια οικονομική «άσκηση» με σκοπό την ποσοτικοποίηση του κόστους για
την Εταιρεία στις δύο αυτές περιπτώσεις. Ο Πρόεδρος συμφώνησε να πραγματοποιηθούν οι
υπολογισμοί εντός των επόμενων ημερών και να ενημερωθεί το Δ.Σ. για την έκβασή τους.
Άλλα θέματα: κατόπιν ερώτησης του Προέδρου, δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση από
τα μέλη του Δ.Σ. Το θέμα του χρόνου της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. συζητήθηκε με
πιθανότερο ενδεχόμενο τη διεξαγωγή κατά το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου και έως τις 18 Ιουλίου.
Ο τελικός χρόνος της συνεδρίασης θα καθοριστεί κατόπιν περαιτέρω συνεννόησης.
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