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Πρακτικά 10ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Τρίτης, 30 Μαΐου 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) Επικοινωνία με Χιλιανή αντιπροσωπεία για συμμετοχή στο 13ο Συνέδριο της
Εταιρείας: ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την επικοινωνία της Δρ. Ελένης
Χατζηχρήστου με τον Prof. Patricio Rojo του Παν. της Χιλής για συμμετοχή αντιπροσωπείας στο 13 ο
Συνέδριο της Εταιρείας στο Ηράκλειο. Σε πρότερη συζήτηση στο ΔΣ (4 η συνέλευση, Νοέμβριος 2016)
αποφασίστηκε η πρόσκληση ενός Χιλιανού εκπροσώπου στο Συνέδριο, με την κάλυψη των τοπικών
εξόδων του, εξαιρουμένων των εξόδων ταξιδιού. Το ΔΣ επαναβεβαίωσε την πρόθεση του με σκοπό
την προώθηση συνεργασιών με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Χιλής (CONICYT), συνεπώς η
απάντηση της Εταιρείας στη Χιλιανή αντιπροσωπεία θα είναι θετική. Παρά ταύτα τονίζεται ότι στην
περίπτωση συμμετοχής ομάδας Χιλιανών συναδέλφων, η κάλυψη της Εταιρείας θα αφορά σε ένα και
μόνο άτομο, το οποίο θα υποδειχτεί από τη Χιλιανή πλευρά, και μόνο για τα έξοδα διαμονής.
Θέμα (2) Ενημέρωση Γραμματέα σχετικά με το μητρώο μελών της Εταιρείας: ο Γραμματέας
ενημέρωσε το ΔΣ για θέματα του μητρώου μελών. Συγκεκριμένα: (α) ως αυτή τη στιγμή υπάρχουν
δεκαοκτώ (18) μέλη των οποίων τα στοιχεία χρειάζονται έλεγχο και πιθανή επικαιροποίηση. Ο
Γραμματέας θα αναλάβει την επικοινωνία με τα μέλη αυτά. (β) Υπάρχει Έκτακτο Μέλος του οποίου η
ηλικία έχει ξεπεράσει τα 35 έτη, οπότε θα πρέπει να αναχθεί σε Συνεργαζόμενο Μέλος έως τη
συμπλήρωση της διδακτορικής του διατριβής. Ο Γραμματέας θα επικοινωνήσει προσωπικά με το
Μέλος για την αλλαγή. (γ) Υπάρχουν ένδεκα (11) μέλη τα οποία, παρά τις ενημερώσεις, δεν έχουν
έλθει σε επαφή με το ΔΣ και δεν έχουν τακτοποιήσει οφειλές των ετών 2015, 2016, οπότε με βάση το
Καταστατικό της Εταιρείας θα διαγραφούν στην επόμενη ΓΣ. Ο Γραμματέας θα στείλει την τελική
υπενθύμιση προς αυτά τα μέλη και θα αναλάβει πιθανές συνεννοήσεις με σκοπό την αποφυγή
διαγραφών. (δ) Έχουν ληφθεί ως τώρα δώδεκα (12) αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στην Εταιρεία
(πέντε για Έκτακτα, έξι για Τακτικά και μία για Συνεργαζόμενα Μέλη), προς έγκριση από τη ΓΣ.
Θέμα (3) Συνάντηση “Greek Participation in Solar Orbiter”: ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ ότι η
μόνη αίτηση ενίσχυσης για συμμετοχή στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Θησείο στις 6 Ιουνίου 2017, προέρχεται από τον Δρ. Άγγελο Βουρλίδα. Η
διαμονή του εν λόγω συναδέλφου στην Αθήνα έχει καλυφθεί από το ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών,
οπότε η ενίσχυση θα αφορά μόνο στα έξοδα μετακίνησής του. Κατόπιν συζήτησης, και λαμβάνοντας
υπόψη ότι ο Δρ. Βουρλίδας είναι απαραίτητος για τη συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει
σε σημαντικές συνεργασίες της ελληνικής κοινότητας ηλιοφυσικών με την ESA εν όψει της διαστημικής
αποστολής Solar Orbiter, το ΔΣ αποφάσισε να καλύψει η Εταιρεία εξακόσια (600) ευρώ από το
αεροπορικό εισιτήριο του Δρ. Βουρλίδα, τα οποία καλύπτουν περίπου το 50% της τιμής του.
Θέμα (4) Αιτήσεις οικονομικής στήριξης από φοιτητές: ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ ότι έχουν
ως τώρα ληφθεί 29 αιτήσεις μειωμένου κόστους εγγραφής από φοιτητές μη μέλη της Εταιρείας και 10
αιτήσεις για υποστήριξη εξόδων ταξιδιού για το 13 ο Συνέδριο από Έκτακτα Μέλη. Άλλες δύο αιτήσεις
αφορούν ταξίδια εκτός του Συνεδρίου. Κάποιες από αυτές τις αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες. Κατόπιν
συζήτησης, αποφασίστηκε να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις, εκτός από μία για μειωμένο κόστος εγγραφής
στο 13ο Συνέδριο της Εταιρείας, ώστε να εγκριθεί η αίτηση του ίδιου ατόμου (το οποίο έχει ταυτόχρονα
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καταθέσει και αίτηση μέλους) για ταξιδιωτική υποστήριξη, δεδομένου ότι η τελευταία ενέχει μεγαλύτερο
οικονομικό όφελος για τον ενδιαφερόμενο. Επιπλέον, επαναβεβαιώθηκε η στήριξη της Εταιρείας με
420 ευρώ (350 ευρώ για το αεροπορικό εισιτήριο και 70 ευρώ για μετακίνηση εδάφους) σε φοιτητή που
έχει επιλεγεί για να παρακολουθήσει το καθιερωμένο Θερινό Σχολείο Αστροφυσικής στην πόλη Albach
της Γερμανίας.
Θέμα (5) Διοργάνωση 13ου Συνεδρίου ΕΛΑΣΕΤ: (α) συζητήθηκε το αίτημα Τακτικού Μέλους προς το
ΔΣ για τη συμμετοχή (τεταρτοετών) προπτυχιακών φοιτητών στο Συνέδριο με μειωμένο τέλος
εγγραφής (30 ευρώ). Αποφασίστηκε η μη έγκριση του αιτήματος με το σκεπτικό ότι η Εταιρεία δεν
πρόκειται να εμποδίσει οποιονδήποτε να παρακολουθήσει μία ή περισσότερες παρουσιάσεις του
Συνεδρίου χωρίς κόστος και χωρίς κάρτα συνέδρου (badge). Με τον τρόπο αυτό μπορούν να
παρακολουθήσουν το Συνέδριο ανεπίσημα όσοι προπτυχιακοί φοιτητές θέλουν. Όποιοι από αυτούς,
όμως, επιθυμούν να εγγραφούν, θα πρέπει να καταβάλουν το πλήρες ποσό που αφορά σε μη μέλη
(90 ευρώ). Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές
της δραστηριότητες, επιτρέποντας παράλληλα στους φοιτητές που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για
το Συνέδριο να το παρακολουθήσουν ανεπίσημα, χωρίς κόστος. Ο Γραμματέας ανέλαβε να
ενημερώσει το εν λόγω Τακτικό Μέλος για την απόφαση του ΔΣ. (β) Καθορίστηκε η ΓΣ κατά τη διάρκεια
του 13ου Συνεδρίου, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017, στο διάστημα 18:00 – 19:30.
Επίσης, το επίσημο δείπνο του Συνεδρίου έχει καθοριστεί για την ίδια ημέρα, κατά τις 20:30. Ο
Γραμματέας θα ενημερώσει τα μέλη της Εταιρείας για τη ΓΣ διανέμοντας πρόχειρη ημερήσια διάταξη.
(γ) Σε σχετική ερώτηση, απαντήθηκε από την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ότι οι
ανάγκες σε εθελοντές έχουν καλυφθεί πλήρως από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. (δ) Σχετικά
με τις συζητούμενες δράσεις για το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, με σκοπό την
εξοικείωσή του με την Αστρονομία και την Αστροφυσική, επαναβεβαιώθηκε ευχαρίστως από την
Τοπική Οργανωτική Επιτροπή η αποδοχή της πρωτοβουλίας ομάδας επικοινωνίας του ΕΑΑ για τη
διοργάνωση εκδήλωσης για παιδιά πριν την εκλαϊκευτική ομιλία έναρξης του Συνεδρίου, την Κυριακή
2 Ιουλίου 2017. Απομένει ο τελικός, λεπτομερής σχεδιασμός της εκδήλωσης. (ε) Με την παρέλευση
της προθεσμίας κατάθεσης ανακοινώσεων (abstract), η πρώτη εκδοχή του λεπτομερούς
προγράμματος του Συνεδρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.
Το βιβλίο τίτλων και περιλήψεων των ανακοινώσεων (abstract book), εξάλλου, είναι υπό προετοιμασία.
(στ) Γνωστοποιήθηκε στο ΔΣ από την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή ότι η Περιφέρεια Κρήτης
αποφάσισε να υποστηρίξει οικονομικά στο Συνέδριο. Το ποσό που θα εγκριθεί θα διατεθεί απευθείας
από την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή για την κάλυψη εξόδων του Συνεδρίου. Το ΔΣ της Εταιρείας
ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Κρήτης για την ευγενική υποστήριξη, την οποία η Εταιρεία αποδέχεται
με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση. Η Εταιρεία θα αποστείλει στον Περιφερειάρχη Κρήτης επίσημη
πρόσκληση να παρευρεθεί και να παρακολουθήσει τις εργασίες του Συνεδρίου.
Άλλα θέματα:
• Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας ότι η πρώτη εκδοχή του τρέχοντος τεύχους

του Ίππαρχου είναι έτοιμη, με τον γραμματικό και συντακτικό έλεγχο σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση
του τελικού ελέγχου, αποφασίστηκε η εκτύπωση 200 αντιτύπων τα οποία θα αποσταλούν
ταχυδρομικά στην Κρήτη για να διανεμηθούν με το πακέτο εγγραφής στο Συνέδριο.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Αποφασίστηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή της ενδέκατης
(11ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017, και ώρα 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
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