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Πρακτικά 14ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Πέμπτης, 26 Οκτωβρίου 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.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Επιστολή από τον R. Davies, Πρόεδρο της EAS: ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε
το ΔΣ για την επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Εταιρείας, Roger Davies, η οποία
κοινοποιεί ότι η EAS προτίθεται να εγκαταστήσει σύνδεσμο στις Βρυξέλλες με σκοπό την
αποτελεσματικότερη επιδίωξη των στόχων της EAS στο πολιτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
το σκοπό αυτό φαίνεται να απαιτούνται περίπου 31000 ευρώ ετησίως, οπότε ερωτούνται οι εθνικές
αστρονομικές εταιρείες αν θέλουν να συνεισφέρουν όσο εκείνες κρίνουν, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή
μέσω εκπροσώπου στην Ομάδα Στρατηγικής της EAS. Κατόπιν λεπτομερούς συζήτησης, το ΔΣ
αποφάσισε να απαντήσει ο Πρόεδρος της Εταιρείας με επιστολή στην οποία να δηλώνεται το
ενδιαφέρον της Εταιρείας και η στήριξή της στο εγχείρημα. Η οικονομική συμμετοχή της Εταιρείας θα
είναι αρχικά της τάξης των 800 ευρώ ετησίως και αν το εγχείρημα της EAS ευοδωθεί, η στήριξη
ενδεχομένως να ανέβει, χωρίς όμως να ξεπεράσει τα 1000 ευρώ ετησίως. Το μέγιστο αυτό ποσό
θεωρείται από το ΔΣ ανάλογο της στήριξης μεγαλύτερων αστρονομικών Εταιρειών, όπως αυτών της
Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν το εγχείρημα με συνολικό ποσό 5000
ευρώ ετησίως. Ο Πρόεδρος θα προχωρήσει σε προσχέδιο επιστολής το οποίο θα διανεμηθεί στα μέλη
του ΔΣ για σχόλια και στη συνέχεια θα σταλεί στον Πρόεδρο της EAS.
Θέμα (2) Επιστολή από τον Επικεφαλής του ASTRONET, R. Stark: ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ
για την επιστολή του επικεφαλής του ASTRONET, Ronald Stark, η οποία καλεί την Ελλάδα, μέσω της
Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής (κατ΄ ουσία της Εταιρείας, αφού ο θεσμικός ρόλος της Εθνικής
Αστρονομικής Επιτροπής δεν έχει ακόμα ανανεωθεί από την κυβέρνηση) να γίνει πλήρες μέλος του
ASTRONET. Ο κ. Stark ισχυρίζεται ότι το ASTRONET έχει γίνει πλέον ένας μόνιμος μηχανισμός
συντονισμού των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην αστρονομία, ενώ περί τα τέλη Νοεμβρίου θα λάβει
χώρα σημαντική συνάντηση των κρατών-μελών του ASTRONET στην οποία θα συζητηθεί το νέο
επιστημονικό όραμα αλλά και οδικός χάρτης για την Ευρωπαϊκή Αστρονομία. Κατόπιν συζήτησης, το
ΔΣ αποφάνθηκε ότι δεν είναι καταρχήν διαθέσιμες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να αποφασιστεί
συμμετοχή στο ASTRONET από την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, θα γραφεί επιστολή από τον Πρόεδρο, ο
οποίος επίσης ζήτησε τη βοήθεια του ΔΣ στη συγγραφή της, στην οποία θα ζητούνται από τον κ. Stark
οι πληροφορίες εκείνες που θα επιτρέψουν στο ΔΣ της Εταιρείας να σχηματίσει εικόνα για να
αποφανθεί για τη συμμετοχή της Εταιρείας. Στη συνέχεια θα αποφασιστεί, κατόπιν έκτακτης
επικοινωνίας μεταξύ των μελών του ΔΣ, αν η Εταιρεία επιφορτίσει κάποιον να συμμετάσχει στη
συνάντηση στα τέλη Νοεμβρίου.
Θέμα (3) Σύντομη ενημέρωση Γραμματέα: ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ ότι η συγκεκριμένη
περίοδος είναι σχετικά ήρεμη, με μικρής κλίμακας δραστηριότητα η οποία εστιάζεται κυρίως στη
(συνεχή) ανανέωση του μητρώου μελών της Εταιρείας. Επίσης ανέφερε ότι δεν έχει ακόμα ληφθεί
κάποια αίτηση για ταξιδιωτική χορηγία από Έκτακτο Μέλος, με την προθεσμία να λήγει στις 15
Δεκεμβρίου. Στο Newsletter του Δεκεμβρίου θα σταλεί μια ακόμα υπενθύμιση για την προθεσμία, με
την πρώτη υπενθύμιση να έχει σταλεί στο Newsletter του Οκτωβρίου.
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Θέμα (4) Σύντομη ενημέρωση Ταμία: ο Ταμίας ενημέρωσε το ΔΣ ότι και από την πλευρά των
οικονομικών υποχρεώσεων υπάρχει σχετική ηρεμία, με μόνο θέμα τις οφειλές των νέων μελών της
Εταιρείας, αρκετές εκ των οποίων δεν φαίνεται να έχουν τακτοποιηθεί. Ο Ταμίας θα ελέγξει τις οφειλές
και θα επικοινωνήσει με τον Γραμματέα ο οποίος θα προχωρήσει σε υπενθύμιση στα συγκεκριμένα
μέλη.
΄Αλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (15ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ
καθορίστηκε αρχικά για την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, στις 11 π.μ., λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων
μελών του ΔΣ κατά τα τέλη Νοεμβρίου. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα
γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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