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Πρακτικά 3ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Πέμπτης, 15 Σεπτεμβρίου 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 Pablo Reig. Απών
ήταν το μέλος Νικόλαος Στεργιούλας, για προσωπικούς λόγους.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Θέματα μητρώου μελών της ΕΛΑΣΕΤ: ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εταιρείας
ενημέρωσαν το ΔΣ κατόπιν επικοινωνίας του Γραμματέα με το μέλος Βασίλη Χαρμανδάρη, ότι
υπάρχουν πολλαπλές ανακριβείς κατηγοριοποιήσεις στο μητρώο μελών. Συγκεκριμένα, κάποια
Έκτακτα μέλη είναι εγγεγραμμένα ως Τακτικά, με αποτέλεσμα να έχουν δικαίωμα ψήφου πα ράτυπα.
Ο Γραμματέας τόνισε ότι το θέμα θα πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά έως την επόμενη
ΓΣ (Ιούνιος 2017) με συστηματική σάρωση και έλεγχο του μητρώου και ζήτησε το χωρισμό του
μητρώου σε ομάδες και τον ενδελεχή έλεγχό του από ολόκληρο το ΔΣ. Στη συνέχεια οι
προτεινόμενες διορθώσεις θα συζητηθούν και θα εγκριθούν από τη ΓΣ. Αποφασίστηκε η κατάρτιση
των λιστών από τον Γραμματέα και ο επιμερισμός τους στα μέλη του ΔΣ.
Θέμα (2) Ενημέρωση από τον Ταμία για θέματα ελέγχου του Ταμείου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και για
θέματα καθυστέρησης συνδρομών: ο Ταμίας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι ανέκτησε τελικά
την πρόσβαση στο Ταμείο της Εταιρείας από την Τράπεζα Πειραιώς στις 24 Αυγούστου. Ως εκ
τούτου υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες προς διευθέτηση. Τα έξοδα από το προηγούμενο ΔΣ
ανέρχονται στα εξής: έξοδα νομιμοποίησης 102.40 ευρώ, άλλα έξοδα («μεγαρόσημο») 10 ευρώ,
κατοχύρωση domain name της ιστοσελίδας της Εταιρείας 24.80 ευρώ και αποζημίωση του μέλους
Ιωσήφ Παπαδάκη για τη συμμετοχή του ως διδάσκοντα στο προηγούμενο Θερινό Σχολείο της
ΕΛΑΣΕΤ 168.48 ευρώ. Επιπλέον, ο Ταμίας θα καταρτίσει λίστα με τα μέλη που οφείλουν συνδρομές
τουλάχιστον δύο (2) ετών και θα την προωθήσει στον Γραμματέα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016.
Θέμα (3) Ενημέρωση για το επερχόμενο 13ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: το μέλος του ΔΣ Pablo
Reig, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την εύρεση του χώρου διεξαγωγής του 13ου Συνεδρίου της
Εταιρείας στην Κρήτη, κατόπιν αρχικής συμφωνίας του ΔΣ (Ιούλιος 2016), προχώρησε στην
παρακάτω ενημέρωση: το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως χώρος διεξαγωγής είναι προβληματικός λόγω
απόστασης από το κέντρο του Ηρακλείου αλλά και χωρίς μεγάλες υποδομές σε λογική απόσταση
(π.χ., εστιατόρια, ξενοδοχεία). Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αντίθετα, εμφανίζεται
ως κατάλληλος χώρος, απέχοντας 10 λεπτά από το Κέντρο του Ηρακλείου. Το Συνέδριο μπορεί να
χρησιμοποιήσει δύο από τις τρεις υπάρχουσες αίθουσες διαλέξεων, χωρητικότητας 140 και 100
ατόμων, αντίστοιχα. Οι αίθουσες περιλαμβάνουν προβολείς παρουσιάσεων και ασύρματη σύνδεση
στο διαδίκτυο. Το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί σε κάποια
σημεία του συγκροτήματος δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα, καθώς εκδηλώσεις διοργανώνονται
ήδη στο χώρο.
Η κάθε αίθουσα διατίθεται για 190 ευρώ + ΦΠΑ την ημέρα, ενδέχεται όμως να υπάρξει έκπτωση από
το Δήμο Ηρακλείου καθώς και πιθανή χορηγία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εξετάζονται προσφορές
για τα διαλείμματα καφέ (coffee breaks) καθώς επίσης και για το δείπνο του Συνεδρίου.
Το ΔΣ ενέκρινε την επιλογή της Κρήτης ως τόπου διεξαγωγής του 13ου Συνεδρίου και συμφώνησε
στις ημερομηνίες 2 – 6 Ιουλίου 2017. Αυτές οι ημερομηνίες αναρτήθηκαν ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, ενώ η πληροφορία θα ανακοινωθεί στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο του Οκτωβρίου
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2016. Στο επόμενο ΔΣ θα καθοριστούν (α) η Τοπική και Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή (LOC
και SOC, αντίστοιχα) του Συνεδρίου και (β) το κόστος εγγραφής. Υπενθυμίζεται ότι στο 12 ο Συνέδριο
το κόστος αυτό ήταν 60 ευρώ. Επιπλέον, θα αναζητηθούν χορηγοί κατά την πάγια πρακτική, με
πιθανότερους την Ακαδημία Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Οι αιτήσεις χορηγιών θα
υποβληθούν σε εύθετο χρόνο.
Άλλα θέματα: Το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης έθεσε το θέμα της ανακοίνωσης στο επόμενο
Ενημερωτικό Δελτίο του Οκτωβρίου 2016 της πρότασης του Γάλλου συναδέλφου David Mary για τη
διεξαγωγή μεταπτυχιακών διατριβών (Master) από κοινού σε γαλλικά και ελληνικά πανεπιστήμια
μέσω του προγράμματος METEOR. Το ΔΣ συμφώνησε στην ανάρτηση της ανακοίνωσης.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Αποφασίστηκε η διεξαγωγή της τέταρτης τηλεδιάσκεψης
του ΔΣ στις αρχές Νοεμβρίου 2016. Τα τρέχοντα θέματα αφορούν στο 13ο Συνέδριο της Εταιρείας
και στην ενημέρωση / ανακοίνωση για τις νέες ταξιδιωτικές χορηγίες τις Εταιρείας προς φοιτητές.
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