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Πρακτικά 9ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Τρίτης, 25 Απριλίου 2017
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης
(Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας), Βασιλική
Παυλίδου και Pablo Reig. Απών ήταν το μέλος Νικόλαος Στεργιούλας, για προσωπικούς λόγους.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Ενημέρωση Προέδρου για πρόγραμμα Astronet: ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε
το ΔΣ σχετικά με το πρόγραμμα Astronet και την υπό συζήτηση ελληνική συμμετοχή σε αυτό. Το
πρόγραμμα Astronet έχει αναφερθεί και περιγραφεί και σε προηγούμενες συνελεύσεις του ΔΣ. Η εθνική
ετήσια συνδρομή (μέσω διακανονισμού, λόγω οικονομικής κρίσης) ανέρχεται στα 2 000 ευρώ. Η
Εταιρεία θα μπορούσε ενδεχομένως να καλύψει μέρος της συνδρομής αυτής υπό την προϋπόθεση ότι
θα υπήρχε και άλλος ενδιαφερόμενος φορέας, ώστε να διαμοιραστούν τα έξοδα. Με την προθεσμία
για την καταβολή της πληρωμής να έχει ήδη περάσει, ο Πρόεδρος και το ΔΣ έκριναν το θέμα να
αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην επερχόμενη ΓΣ της Εταιρείας ώστε να ζητηθεί η καθοδήγηση
και η γνώμη του σώματος των μελών της Εταιρείας.
Θέμα (2) Σύντομη ενημέρωση Γραμματέα: ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ για θέματα της
αρμοδιότητάς του, και συγκεκριμένα: (α) ότι έχει επικαιροποιηθεί το μητρώο μελών της Εταιρείας επί
τη βάσει των αιτήσεων διαφόρων μελών για αλλαγή των στοιχείων τους, κατόπιν πρότερης
υπενθύμισής του και (β) ότι έχουν ανοιχθεί από τον Γραμματέα δύο (2) Google Doc αρχεία στα οποία
θα αναγράφονται τα στοιχεία (1) όσων Έκτακτων Μελών έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την διδακτορική
τους διατριβή και επιθυμούν να αναχθούν σε Τακτικά Μέλη και (2) όσων Συνεργαζόμενων Μελών
έχουν ξεκινήσει τη διδακτορική τους διατριβή και επιθυμούν να αναχθούν σε Έκτακτα Μέλη. Η πρώτη
κίνηση σκοπό είχε να ελαχιστοποιήσει την προσπάθεια των μελών του ΔΣ να βρουν και να
επισημάνουν τυχόν αλλαγές που απαιτούνται στο μητρώο μελών, το οποίο έχει ήδη χωριστεί σε
ομάδες και επιμεριστεί στα μέλη του ΔΣ από τον Γραμματέα. Η δεύτερη κίνηση σκοπό έχει την κατά το
δυνατό επικαιροποίηση του μητρώου με βάση την εξέλιξη των μελών της Εταιρείας και τη συγκέντρωση
όλων των απαιτούμενων αλλαγών σε ένα και μόνο κείμενο, προς έγκριση στην επερχόμενη ΓΣ. Το ΔΣ
έλαβε γνώση και θα προχωρήσει σε λεπτομερέστερο έλεγχο του μητρώου, ενημερώνοντας τον
Γραμματέα έως τα τέλη Μαΐου για ενδεχόμενες αλλαγές ή για την ανάγκη στοχευμένης επικοινωνίας
με μέλη της Εταιρείας προς επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
Θέμα (3) Πιθανή στήριξη ΕΛΑΣΕΤ για τη συνάντηση «Getting Involved With Solar Orbiter:
Information Session for Greek Scientists»: ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ για την εν λόγω
ημερίδα, η οποία θα φιλοξενηθεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στα Κεντρικά του στο Θησείο
στις 6 Ιουνίου. Η ημερίδα θα φιλοξενεί τόσο τον Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο της αποστολής
Solar Orbiter (ESA) όσο και βασικό μέλος της επιστημονικής ομάδας της αποστολής Solar Probe Plus
(NASA) – και οι δύο είναι Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Οι διοργανωτές της ημερίδας αιτήθηκαν
οικονομικής στήριξης από την Εταιρεία, ειδικά για προσκεκλημένους συμμετέχοντες που διαμένουν
εκτός Αθηνών (και στο εξωτερικό) και θα ταξιδέψουν γι αυτό το σκοπό στην Αθήνα. Κατόπιν
συζήτησης, αποφασίστηκε η Εταιρεία να στηρίξει οικονομικά την ημερίδα με το σκεπτικό ότι αφορά
σημαντικό μέρος της εγχώριας κοινότητας ηλιοφυσικών και διαστημικών φυσικών, αλλά επιφυλάσσεται
για το ύψος της ενίσχυσης, το οποίο θα καθορίσει αφού αποκτήσει μια εικόνα των αναγκών. Δόθηκε
στον Γραμματέα η ευχέρεια να δηλώσει στους διοργανωτές τη στήριξη της Εταιρείας αλλά και να
συγκεντρώσει τις ανάγκες χρηματοδότησης, ενημερώνοντας το ΔΣ. Επιπλέον, κατόπιν πρότασης του
Αντιπροέδρου της Εταιρείας, και το ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών θα στηρίξει την ημερίδα
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καλύπτοντας τη διαμονή ενός από τους βασικούς συμμετέχοντες, με το δεδομένο ότι ο εν λόγω
συνάδελφος θα παρουσιάσει σεμινάριο στο ΚΕΑΕΜ την επομένη της ημερίδας.
Θέμα (4) Οικονομική ενίσχυση φοιτητών για συνέδρια: συζητήθηκε η πορεία των αιτήσεων
χορηγιών για συνεδριακά ταξίδια ή σχολεία από Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας. Αποφασίστηκε η
υπενθύμιση στο Newsletter του Μαΐου της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων για το β’ εξάμηνο του 2017
(15 Ιουνίου). Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να αναφέρονται και στο
επερχόμενο 13ο Συνέδριο της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν θα
υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ. Εν τω μεταξύ ο Γραμματέας ανακοίνωσε ότι ως αυτή τη στιγμή έχει
κατατεθεί μόνο μία αίτηση ενίσχυσης για το 13 ο Συνέδριο με αιτούμενο ποσό 100 ευρώ. Το ΔΣ
συμφώνησε ότι είναι ανάγκη να τονίζει και να υπενθυμίζει η Εταιρεία αυτή της την πρωτοβουλία,
δεδομένης της σημασίας της για τα Έκτακτα Μέλη και την επαρκή τους προβολή στη διεθνή κοινότητα.
Θέμα (5) Διοργάνωση 13ου Συνεδρίου ΕΛΑΣΕΤ: συζητήθηκε η πορεία της διοργάνωσης και
αποφασίστηκαν τα εξής: (α) η παράταση της προθεσμίας υποβολής τίτλων και περιλήψεων από τις 30
Απριλίου στις 15 Μαΐου, (β) οι κρατήσεις των δωματίων ξενοδοχείου για τους Plenary Speakers, αφού
πρώτα ερωτηθούν από την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή αν θα χρειαστούν δωμάτιο και (γ) η κατά το
δυνατό άμεση οριστικοποίηση της δεξίωσης καλωσορίσματος στο Συνέδριο, την Κυριακή 2 Ιουλίου.
Δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού υποβεβλημένων τίτλων και περιλήψεων, η νέα προθεσμία
υποβολής αλλά και μια υπενθύμιση προς τα μέλη να καταθέσουν τίτλους και περιλήψεις θα
συμπεριληφθεί στο Newsletter του Μαΐου. Η τοπική οργανωτική επιτροπή υπογράμμισε, τέλος, ότι η
διοργάνωση του Συνεδρίου βαίνει ομαλά.
Άλλα θέματα:
• Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας για την πορεία του τρέχοντος τεύχους του
Ίππαρχου. Επαναλήφθηκε ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερες καθυστερήσεις και ότι το υλικό που μένει
να παραδοθεί αφορά σε συνέδρια που διοργανώθηκαν κατά το 2016.
• Ο Ταμίας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι η προθεσμιακή κατάθεση της Εταιρείας έχει λήξει,
ζητώντας την καθοδήγηση του ΔΣ για το αν η Εταιρεία θα πρέπει να προχωρήσει σε νέα
προθεσμιακή. Λόγω της μεγάλης πτώσης των επιτοκίων αποφασίστηκε η Εταιρεία να μην
προχωρήσει σε νέα προθεσμιακή για να διατηρήσει ευελιξία κάλυψης έκτακτων δαπανών, ειδικά εν
όψει του 13ου Συνεδρίου. Επιπλέον, αποφασίστηκε το χρηματικό βραβείο τους δύο βραβευθέντες
για την καλύτερη διδακτορική διατριβή (400 ευρώ έκαστος) να αποδοθεί άμεσα.
• Συζητήθηκε η ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σχετικό με την Ίδρυση Ελληνικής Διαστημικής
Εταιρείας (http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=772 ). Από τη συζήτηση διεφάνη ότι η
κατάθεση πιθανών σχολίων στην εν λόγω διαβούλευση θα γίνει προσωπικά και κατά το δοκούν.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Αποφασίστηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή της δέκατης (10ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017, και ώρα 16:00. Για τυχόν αλλαγή ώρας ή / και
ημέρας θα προηγηθεί συνεννόηση ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ.
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