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Πρακτικά 15ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Πέμπτης, 7 Δεκεμβρίου 2017
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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.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για το πρόγραμμα ASTRONET: ο Πρόεδρος της Εταιρείας
ενημέρωσε το ΔΣ για την πρόσφατη συμμετοχή του σε συνάντηση εργασίας της ομάδας ASTRONET.
Εκεί συζητήθηκε ότι το ASTRONET ξεκίνησε πριν μια δεκαετία με το πρόγραμμα ERANET της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP6) και επανασυνιστάται τώρα ως ASTRONET-2. Σε αυτό συμμετέχουν
κατά βάση εθνικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί (Βελγίου, Γαλλίας, Ιταλίας, Ουγγαρίας, Μεγάλης
Βρετανίας, Ολλανδίας, Ισπανίας). Στην agenda του περιλαμβάνονται κινήσεις συνεργασίας με την EAS
και το πρόγραμμα European Radio Telescope. Διαφαίνεται ρόλος του ASTRONET ως μια δεξαμενή
σκέψης (Think Tank) η οποία ενδεχομένως να δρομολογήσει εξελίξεις στην αστρονομία γενικότερα σε
βάθος 20ετίας. Ο ρόλος του ASTRONET σε σχέση με διάφορα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα σε
εξέλιξη δεν είναι ξεκάθαρος, αυτά που θα προτείνει όμως θα μπορούσαν να συζητηθούν σε επίπεδο
ευρωπαϊκών κρατών. Παρά ταύτα, δεν διαφαίνεται ακόμα ότι το πρόγραμμα διαθέτει κρίσιμη μάζα
ικανή να δρομολογήσει εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ αναρωτήθηκε ποιο είναι το όφελος
συμμετοχής της Εταιρείας σε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν κατά βάση χρηματοδοτικοί
οργανισμοί, με σημαντικό οικονομικό κόστος (2000 ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
από το ASTRONET) και κατέληξε στο ότι ενδεχομένως να ενδιέφερε τη ΓΓΕΤ να εμπλακεί, λόγω του
εθνικού χρηματοδοτικού της ρόλου. Αποφασίστηκε έτσι η αποστολή ενημερωτικού εγγράφου της
Εταιρείας προς τη ΓΓΕΤ όταν είναι έτοιμος ο νέος ιστοτόπος του ASTRONET, κάτι που
προγραμματίζεται για τις αρχές του 2018. Σημειώνεται ότι το κόστος του ταξιδιού του Προέδρου στην
εν λόγω συνάντηση, το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Εταιρείας, είναι 460 ευρώ.
Θέμα (2) Συζήτηση για ανακοίνωση ή μη ερευνητικών προγραμμάτων στο Newsletter: με
αφορμή την πρόσφατη τιμητική ανάρτηση για την ανάληψη δύο εξαιρετικά ανταγωνιστικών
προγραμμάτων ERC από μέλη της Εταιρείας στο Newsletter του Δεκεμβρίου, ο Γραμματέας επανέφερε
τη συζήτηση με σκοπό τη συμφωνία του ΔΣ ως προς το ποια ανταγωνιστικά προγράμματα θα πρέπει
τελικά να ανακοινώνονται, κατά παρέκκλιση της υπάρχουσας πρακτικής της Εταιρείας η οποία δεν
ανακοινώνει την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων στο Newsletter. Με σαφή την άποψη του ΔΣ
ότι προγράμματα ERC θα πρέπει να ανακοινώνονται, ο Γραμματέας πρότεινε στο ΔΣ να αποφασίσει
για τυχόν άλλα προγράμματα που θα πρέπει να ανακοινώνονται ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει
σε πιθανές ερωτήσεις μελών ή και αξιώσεις κοινοποίησης στο Newsletter. Το θέμα συζητήθηκε σε
αρκετό βάθος με διάφορες απόψεις μελών του ΔΣ για άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα όπως, π.χ.,
Marie Curie, προγράμματα εθνικής χρηματοδότησης (π.χ., ΕΛΙΔΕΚ) ή εν γένει προγράμματα στα
οποία η ανταγωνιστικότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Άποψη του Αντιπροέδρου ήταν ότι και το επίσημο
περιοδικό της Εταιρείας, ο Ίππαρχος, αποτελεί σταθερό βήμα ανακοίνωσης ανάληψης
προγραμμάτων, χωρίς κατ’ ανάγκη να γίνεται μνεία στο Newsletter. Η άποψη που προτάθηκε, και την
οποία συμμερίστηκε τελικά η πλειοψηφία του ΔΣ, είναι να γίνεται συζήτηση κατά περίπτωση και να
αποφασίζεται έτσι τυχόν κοινοποίηση στο Newsletter.
΄Αλλα θέματα:
Συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το ΔΣ ταξιδιωτική χορηγία 400 ευρώ προς το Έκτακτο Μέλος της
1/2

Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλόπουλο για τη συμμετοχή του στο Συνέδριο BeΧRB το οποίο
πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (16ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ
αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018, στις 11 π.μ. Αν προκύψει λόγος
αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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