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Πρακτικά 7ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Τρίτης, 28 Φεβρουαρίου 2017
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης

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, μέλη.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) 13ο Συνέδριο ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. – Σχεδιασμός και οικονομική κάλυψη προσκεκλημένων
ομιλητών και Plenary Speakers: συζητήθηκε η διοργάνωση του Συνεδρίου και συμφωνήθηκε ότι θα
πρέπει να δημοσιοποιηθεί κατά το δυνατό σύντομα ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα των συνεδριών.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε να υπενθυμίσει η Εταιρεία στα μέλη, μέσω του Newsletter του Μαρτίου, να
τακτοποιήσουν τις κρατήσεις τους το συντομότερο δυνατό λόγω τουριστικής περιόδου στην Κρήτη,
ενώ η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή (LOC) θα παράσχει σχετικό κείμενο στο οποίο θα προτείνει
κάποια ξενοδοχεία του Ηρακλείου τα οποία έχουν κατά καιρούς φιλοξενήσει επισκέπτες του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Σχετικά με την οικονομική κάλυψη προσκεκλημένων ομιλητών και Plenaries
συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα ενδεχόμενα, από την πλήρη κάλυψη (Plenaries) η οποία να αναγράφεται
ρητά στην πρόσκληση, έως και καμία κάλυψη, παρά μόνο εξέταση αιτημάτων κάλυψης, εφόσον αυτά
κατατεθούν. Συμφωνήθηκε τελικά (α) η κάλυψη του κόστους εγγραφής (registration fee) από την
Εταιρεία, τόσο για προσκεκλημένους ομιλητές όσο και για Plenaries και (β) η κάλυψη του κόστους
διαμονής (μόνο, χωρίς ημερήσια αποζημίωση) για τους Plenaries. Αυτά θα αναγράφονται και στις
επίσημες προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις για τους Plenaries θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της
Εταιρείας, αφού πρώτα επιβεβαιωθεί από τους διοργανωτές κάθε συνεδρίας η κατ’ αρχήν πρόθεση
συμμετοχής των τεσσάρων (4) ομιλητών.
Θέμα (2) 13ο Συνέδριο ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. – Συμμετοχή και κόστος εγγραφής: το ΔΣ ενημερώθηκε από τον
Πρόεδρο ότι του έχουν κατατεθεί πολλές ερωτήσεις σχετικά με το κόστος εγγραφής, ιδίως από φοιτητές
οι οποίοι δεν είναι μέλη της Εταιρείας αλλά επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του
Συνεδρίου. Επιπλέον, κατατέθηκαν αρκετές ερωτήσεις από φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν
για το Συνέδριο, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους και κάποια ενίσχυση. Κατόπιν συζήτησης, το
καθεστώς των εθελοντών θα εξεταστεί από τη LOC, η οποία θα εξετάσει πρώτα την προσφορά που
υπάρχει από το τοπικό Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίσης κατόπιν εκτεταμένης συζήτησης, επικράτησε η
άποψη να διευκολυνθεί κατά το δυνατό η συμμετοχή στο Συνέδριο, η οποία ενδεχομένως να
επηρεαστεί από το αυξημένο κόστος του ταξιδιού. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν και τα κόστη εγγραφής
στο προηγούμενο, 12ο Συνέδριο της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Με αυτό το γνώμονα και για λόγους
απλότητας αποφασίστηκε τελικά το κόστος εγγραφής να κυμαίνεται στα (α) ενενήντα (90) ευρώ για
τους μη φοιτητές, μη μέλη της Εταιρείας, (β) εξήντα (60) ευρώ για Τακτικά και Συνεργαζόμενα Μέλη
και (γ) τριάντα (30) ευρώ για Έκτακτα Μέλη και φοιτητές που δεν είναι μέλη, υπό την προϋπόθεση οι
τελευταίοι να καταθέσουν σχετική αίτηση, υπογεγραμμένη από τακτικό μέλος της Εταιρείας που να
την υποστηρίζει. Συζητήθηκε και το κόστος εγγραφής των πιθανών συνοδευόμενων προσώπων των
Συνέδρων, το οποίο μένει να αποφασιστεί.
Θέμα (3) Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής (Best PhD Award): ο Γραμματέας ενημέρωσε
το ΔΣ ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα (προθεσμία υποβολής η 28η Φεβρουαρίου) πέντε (5) αιτήσεις
– υποψηφιότητες καλύτερης διατριβής 1, οι οποίες κατ’ αρχήν φαίνονται να πληρούν τις προϋποθέσεις,
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Ο Γραμματέας ενημερώνει το ΔΣ ότι οι εμπρόθεσμες αιτήσεις είναι τελικά έξι (6). Η έκτη αίτηση είχε
κατατεθεί στις 27.02 και είχε καταλήξει στο φάκελο «άχρηστων» μηνυμάτων (Junk Mail) του
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απομένει όμως η λεπτομερής εξέτασή τους από το ΔΣ. Τέθηκε επίσης το θέμα της «σύγκρουσης
ενδιαφέροντος» (conflict of interest) γιατί διαπιστώθηκε από το Γραμματέα ότι ο/η καταθέτης μιας από
τις αιτήσεις είναι μέλος του ΔΣ. Το όνομα του μέλους δεν ανακοινώθηκε από τον Γραμματέα
προκειμένου να ληφθούν πρώτα αποφάσεις για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, δεδομένου ότι το
Καταστατικό της Εταιρείας δεν την προβλέπει ρητά. Αποφασίστηκε τελικά από την πλειοψηφία των
μελών του ΔΣ (δεδομένου ότι κάποια μέλη έπρεπε να αποχωρήσουν από την τηλεδιάσκεψη για
προσωπικούς λόγους) ότι η διαδικασία θα έχει δύο σκέλη: στο πρώτο σκέλος τα μέλη θα
βαθμολογήσουν ανεξάρτητα τις τρεις υποκειμενικά καλύτερες αιτήσεις με τρία (3), δύο (2) και ένα (1),
από την καλύτερη προς τις υπολειπόμενες, και με μηδέν (0) βαθμούς τις υπόλοιπες αιτήσεις. Στη
διαδικασία αυτή δεν θα μετέχει το μέλος του ΔΣ που κατέθεσε αίτηση. Με βάση τη βαθμολογία, θα
προκύψει στο δεύτερο σκέλος μια λίστα επιλογής (short list) δύο (2) αιτήσεων, ή τριών (3) αιτήσεων
αν η τρίτη υπολείπεται έως και δύο (2) βαθμούς από τη δεύτερη. Στην περίπτωση που η αίτηση που
κατέθεσε το μέλος του ΔΣ επιλεγεί για περαιτέρω εξέταση, το εν λόγω μέλος δεν θα συμμετέχει ούτε
στο δεύτερο σκέλος της αξιολόγησης, ενώ όλα τα μέλη του ΔΣ θα συμμετέχουν αν η αίτηση αυτή δεν
επιλεγεί. Η επιλογή της καλύτερης διατριβής θα προκύψει τελικά κατόπιν συζήτησης του ΔΣ, με
επιδίωξη την επίτευξη ομοφωνίας, ενώ δεν αποκλείεται η συζήτηση αυτή να γίνει κατά τη διάρκεια της
επόμενης συνέλευσης του ΔΣ. Κατόπιν αυτής της απόφασης, ο Γραμματέας θα διανείμει στα μέλη του
ΔΣ τις αιτήσεις για τη διενέργεια του πρώτου σκέλους της αξιολόγησης.
Θέμα (4) Ενημέρωση Γραμματέα σχετικά με την επικαιροποίηση του μητρώου μελών: ο
Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ ότι έχει παρέλθει και η προθεσμία για τις αιτήσεις επικαιροποίησης των
στοιχείων των μελών (28η Φεβρουαρίου) και ότι έχει συγκεντρώσει αρκετές αιτήσεις. Ο Γραμματέας θα
προχωρήσει κατ’ αρχήν στις αιτούμενες διορθώσεις και στη συνέχεια, εντός του Μαρτίου και πριν από
την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, θα ενημερώσει το ΔΣ ότι οι επικαιροποιήσεις από μέρους του έχουν
γίνει, ώστε να προχωρήσει κάθε μέλος στον ενδελεχή έλεγχο του τμήματος του μητρώου που του έχει
ανατεθεί ήδη από τα τέλη του 2016.
Άλλα θέματα: το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας για την πορεία του τρέχοντος
τεύχους του Ίππαρχου. Αναφέρθηκε ότι η προετοιμασία του τεύχους βαίνει καλώς και ότι έχει
επιβεβαιωθεί η συγγραφή τεσσάρων (4) άρθρων επισκόπησης, τα οποία και θα αποτελέσουν το
βασικό κορμό του τεύχους.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Αποφασίστηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή της όγδοης (8ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017, στις 16:00. Για τυχόν αλλαγή ώρας ή / και ημέρας
θα προηγηθεί συνεννόηση ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ο Ταμίας

Απ. Μαστιχιάδης

Π. Πάτσης

Εμμ. Γεωργούλης

Εμμ. Ξυλούρης

Τα μέλη

Β. Παυλίδου

P. Reig

Ν. Στεργιούλας

Γραμματέα, ενώ βρέθηκε κατόπιν ελέγχου του φακέλου αυτού γι αυτόν το σκοπό. Ο Γραμματέας ζητά
συγγνώμη και την κατανόηση του ΔΣ για την καθυστερημένη γνωστοποίηση της αίτησης αυτής.
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