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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) 
Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μαστιχιάδης 

Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ 

Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής 

GR-15784 Ζωγράφου, Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 7276909, Fax: 210 7276725  

 

Πρακτικά 11ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018 
της Πέμπτης, 22 Ιουνίου 2017 

Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης 

 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης 
(Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας) και Νικόλαος 
Στεργιούλας, μέλος. Απόντα τα μέλη Βασιλική Παυλίδου και Pablo Reig. 
 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:  
 
Θέμα (1) Προετοιμασία ημερήσιας διάταξης 35ης ΓΣ: συζητήθηκαν πιθανά θέματα της ημερήσιας 
διάταξης της 35ης ΓΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 13ου Συνεδρίου της Εταιρείας. 
Πέραν των πάγιων ενημερωτικών θεμάτων, ερωτήθηκε αν υπάρχουν άλλα θέματα, με τον Πρόεδρο να 
θέτει το θέμα της πιθανής συμμετοχής της Ελλάδας στο πρόγραμμα Astronet και το ρόλο της Εταιρείας 
σε τέτοιο ενδεχόμενο. Άλλα θέματα ενδεχομένως να τεθούν από μέλη κατά τη διάρκεια της ΓΣ. Ο 
Γραμματέας θα διανείμει στα μέλη πρόχειρη ημερήσια διάταξη της ΓΣ.  
 
Θέμα (2) Ενημέρωση Γραμματέα σχετικά με το μητρώο μελών της Εταιρείας: ο Γραμματέας 
ενημέρωσε το ΔΣ για θέματα του μητρώου μελών. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται ο έλεγχος της κατάστασης 
των Έκτακτων Μελών (υποψηφίων διδακτόρων) με την κατάσταση των περισσότερων να έχει πλέον 
διασαφηνιστεί. Κατά τα φαινόμενα θα απαιτηθεί, κάποια λίγα Έκτακτα Μέλη, τα οποία αυτή τη στιγμή 
δεν εκπονούν διδακτορική διατριβή, να μεταπηδήσουν στην κατηγορία Συνεργαζόμενου Μέλους. Στην 
ίδια κατηγορία θα μεταπηδήσουν και κάποια Έκτακτα Μέλη, των οποίων η ηλικία έχει ξεπεράσει τα 35 
έτη. Όλα αυτά τα μέλη έχουν ενημερωθεί προσωπικά από τον Γραμματέα. Επιπλέον, συνεχίζεται η 
καταβολή των συνδρομών από μέλη που οφείλουν τα έτη 2015, 2016 ώστε να αποφευχθεί η διαγραφή 
τους βάσει Καταστατικού. Ο Γραμματέας θα δώσει τα νέα στατιστικά στοιχεία του μητρώου μελών στην 
επερχόμενη ΓΣ.  
 
Θέμα (3) Ταξιδιωτικές χορηγίες (13ο Συνέδριο ΕΛΑΣΕΤ και άλλα συνέδρια): δόθηκε από το 
Γραμματέα ο επικαιροποιημένος κατάλογος αιτήσεων ταξιδιωτικών χορηγιών από Έκτακτα Μέλη, ο 
οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1250 ευρώ. Όλες οι αιτήσεις, πλην μίας, αφορούν στο 13ο 
Συνέδριο της Εταιρείας. Επιπλέον, υπάρχουν 29 αιτήσεις μη μελών της Εταιρείας για μειωμένο κόστος 
εγγραφής στο Συνέδριο.  
 
Θέμα (4) Διοργάνωση 13ου Συνεδρίου ΕΛΑΣΕΤ: (α) λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα του χώρου όπου 
θα δοθεί η εναρκτήρια ομιλία για το ευρύ κοινό, η έναρξη της ομιλίας μετατίθεται για τις 20:30 το βράδυ 
της Κυριακής, 2 Ιουλίου. Γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης για την αλλαγή από την Τοπική Οργανωτική 
Επιτροπή. (β) Για λόγους καλών προθέσεων και ενθάρρυνσης από πλευράς της Εταιρείας 
αποφασίστηκε οι σύνεδροι που έχουν καταθέσει αίτηση μέλους να καταβάλουν κόστος εγγραφής που 
αντιστοιχεί στην αιτούμενη κατηγορία μέλους και όχι στο αντίστοιχο κόστος μη μέλους. (γ) 
Επαναβεβαιώθηκε ότι η Εταιρεία θα καλύψει το κόστος διαμονής του Prof. Patricio Rojo από τη Χιλή, ο 
οποίος θα συμμετάσχει στο 13ο Συνέδριο για λόγους διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Χιλής σε τομείς 
αστρονομίας – αστροφυσικής, στην οποία ενεργό ρόλο παίζει η Εταιρεία (πρακτικά 10ου ΔΣ της 30ης 
Μαΐου).  
 
Θέμα (5) Ενημέρωση για τον Ίππαρχο: ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε τα μέλη ότι η ύλη 
του τελευταίου τεύχους του Ίππαρχου έχει οριστικοποιηθεί και ότι η εκτύπωση 200 αντιτύπων είναι σε 
εξέλιξη. Τα τεύχη θα σταλούν ταχυδρομικά, απευθείας στο Ηράκλειο, προς διανομή κατά τη διαδικασία 
εγγραφής των συνέδρων, ενώ το όποιο περίσσευμα τευχών θα διαμοιραστεί από τα μέλη του ΔΣ στα 
κατά τόπους πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.  
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Άλλα θέματα:  
• Ο Γραμματέας πρότεινε στο ΔΣ η αποστολή του Newsletter του Ιουλίου προς τα μέλη της Εταιρείας 

να μην πραγματοποιηθεί τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όπως είθισται, αλλά  λίγες μέρες μετά τη 
διεξαγωγή του 13ου Συνεδρίου, ώστε να περιέχεται και σύντομος απολογισμός του Συνεδρίου και 
της 35ης ΓΣ. Το ΔΣ ομοφώνησε εγκρίνοντας αυτή την πρόταση.   
 

 
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (12ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ 
μένει να καθοριστεί, κατόπιν συνεννόησης, ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ. 

 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γραμματέας                Ο Ταμίας 

 

 
Απ. Μαστιχιάδης         Π. Πάτσης                                Εμμ. Γεωργούλης             Εμμ. Ξυλούρης 

 

 
Τα μέλη 

               
   (απούσα)          (απών)  
                     
Β. Παυλίδου P. Reig Ν. Στεργιούλας  


	Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γραμματέας                Ο Ταμίας
	Τα μέλη

