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Πρακτικά 6ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Τρίτης, 24 Ιανουαρίου 2017
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης
(Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας), Pablo Reig
και Νικόλαος Στεργιούλας, μέλη. Απουσίαζε το μέλος Βασιλική Παυλίδου, για προσωπικούς λόγους.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για το πρόγραμμα Astronet: ο Πρόεδρος της Εταιρείας
συνέχισε την ενημέρωση προς το ΔΣ σχετικά με το πρόγραμμα Astronet (http://www.astronet-eu.org).
Εξήγησε ότι η Ελλάδα προσεκλήθη να συμμετέχει και ότι το ποσό της ετήσιας συνδρομής, με έκπτωση
για την Ελλάδα, είναι της τάξης των 2000 ευρώ. Η προθεσμία εγγραφής είναι η 15η Μαρτίου 2017.
Κατόπιν συζήτησης, προέκυψε ότι το Astronet δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και ότι
προσβλέπει σε ενεργό συνεργασία με τους οργανισμούς AAS, ESA και ESO. Ο Πρόεδρος υποσχέθηκε
να στείλει τις γραπτές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του σχετικά με το πρόγραμμα στο ΔΣ για
περαιτέρω συζήτηση. Το ΔΣ κατέληξε στο ότι δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση για την
προσχώρηση της Ελλάδας στο πρόγραμμα τη δεδομένη στιγμή, δεδομένου ότι δεν είναι καθόλου
προφανής η πηγή χρηματοδότησης. Το ΔΣ συμφώνησε να επανέλθει στη συζήτηση αφού μελετηθούν
τα κείμενα που θα αποστείλει ο Πρόεδρος.
Θέμα (2) Κάλυψη συνδρομής στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics: ο Ταμίας της Εταιρείας
ενημέρωσε το ΔΣ ότι η ετήσια εθνική συνδρομή στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics ανέρχεται σε
3430 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιανουαρίου. Το ΔΣ ομοφώνησε στην εμπρόθεσμη
καταβολή του ποσού από την Εταιρεία, με την ευγενική συμβολή του ποσού των 1500 ευρώ από το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η συνδρομή θα καταβληθεί με έμβασμα σε γερμανική τράπεζα.
Δεδομένων των γνωστών περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), η καταβολή της
συνδρομής θα γίνει τμηματικά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και μελών του ΔΣ,
τα οποία στη συνέχεια θα αποζημιωθούν από την Εταιρεία.
Θέμα (3) Σύντομη ενημέρωση από τον Γραμματέα για θέματα συνδρομών και μητρώου: ο
Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι η υπενθύμιση προς τα μέλη της Εταιρείας τα οποία
δεν έχουν καλύψει οφειλές του έτους 2016 έχει σταλεί. Επιπλέον, ο Γραμματέας πρότεινε την σύνταξη
από μέρους του επιστολής σε όλα τα μέλη της Εταιρείας η οποία να υπενθυμίζει στα μέλη να ελέγξουν
την προσωπική τους καταχώριση στο μητρώο μελών και να ενημερώσουν το γραμματέα για τυχόν
ανακριβείς ή λανθασμένες πληροφορίες έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2017. Ο χωρισμός του μητρώου σε
τμήματα που έχουν αποδοθεί σε όλα τα μέλη του ΔΣ θα παραμείνει ως έχει και θα γίνει ο τυπικός
έλεγχος σε δεύτερη φάση από τα μέλη του ΔΣ ώστε να διορθωθούν ανακρίβειες και να επικαιροποιηθεί
πλήρως το μητρώο έως την επόμενη ΓΣ. Το ΔΣ ομοφώνησε ως προς αυτή την τακτική.
Θέμα (4) Σύντομη ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο για το επόμενο τεύχος του Ίππαρχου: ο
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις κινήσεις του ως προς το περιεχόμενο του
επόμενου τεύχους του Ίππαρχου, το οποίο θα είναι διαδικτυακά προσβάσιμο τον Ιούνιο του 2017.
Ανέφερε ότι έχουν ήδη καθοριστεί οι συγγραφείς των τριών (3) πάγιων άρθρων επισκόπησης και είναι
δυνατό να υπάρξει και τέταρτο άρθρο, στην περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. Συζητήθηκε το
περιεχόμενο προηγούμενων τευχών του Ίππαρχου, όπου πέραν των άρθρων επισκόπησης υπήρχαν
και έκτακτα αφιερώματα, όπως π.χ. στα ανταγωνιστικά, διεθνή και εγχώρια, ερευνητικά προγράμματα
που εκπονούνται εντός Ελλάδας (2015) ή στα αστρονομικού ενδιαφέροντος συνέδρια στην Ελλάδα
(2016). Η συμπερίληψη ενός έκτακτου αφιερώματος για το τεύχος του 2017 εξετάζεται.
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Θέμα (5) Συζήτηση επί της διοργάνωσης του 13ο Συνεδρίου της ΕΛΑΣΕΤ: συζητήθηκαν θέματα
συνεδριών (προσκεκλημένοι ομιλητές και ομιλητές επισκόπησης [plenary]) και διοργανωτών
(conveners) των συνεδριών του Συνεδρίου. Επιβεβαιώθηκε ο αριθμός των 2 – 3 προσκεκλημένων
ομιλητών και του ενός (1) ομιλητή επισκόπησης ανά συνεδρία. Επίσης αποφασίστηκαν οι διάφορες
προθεσμίες σχετικά με την πορεία της διοργάνωσης και εισήχθησαν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
Διαπιστώθηκε ότι η πρώτη συνεδρία με τίτλο «Heliophysics and the Solar System» ακόμα δεν εμφανίζει
διοργανωτές. Ο Γραμματέας δεσμεύθηκε ότι η εύρεση διοργανωτών για τη συνεδρία αυτή θα είναι
βασική προτεραιότητά του. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας ότι η
Ακαδημία Αθηνών αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το Συνέδριο με 2000 ευρώ με το δεδομένο, κατά την
πρακτική και προηγούμενων συνεδρίων στα οποία ερευνητές της στελέχωναν την Επιστημονική
Οργανωτική Επιτροπή, ότι θα θεωρηθεί συνδιοργανώτρια. Το ΔΣ της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά την
Ακαδημία Αθηνών για την ευγενική χορηγία προς τη διοργάνωση του Συνεδρίου, την οποία η Εταιρεία
αποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση, αποδεχόμενη επίσης ευχαρίστως να θεωρηθεί η Ακαδημία
Αθηνών ως συνδιοργανώτρια. Ενδεχόμενο ενίσχυσης υπάρχει και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών και προς αυτό θα κινηθεί ο Πρόεδρος της Εταιρείας με γραπτό αίτημα.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 13ου Συνεδρίου συζητήθηκαν επίσης (α) η ανακοίνωση για το
βραβείο της καλύτερης διδακτορικής διατριβή του 2016, η οποία θα περιληφθεί στο Newsletter του
Φεβρουαρίου, (β) η επιστημονική ομιλία από έναν νέο αστρονόμο (Highlight Talk by Young
Astronomer) και (γ) η δημόσια εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου (Opening Public Talk) την Κυριακή 2
Ιουλίου 2017. Δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις ως προς τα θέματα (β) και (γ).
Άλλα θέματα: Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Αποφασίστηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή
της έβδομης (7ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ για την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017, στις 16:00. Για τυχόν
αλλαγή ώρας ή / και ημέρας θα προηγηθεί συνεννόηση ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ.
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