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Πρακτικά 13ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Πέμπτης, 28 Σεπτεμβρίου 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. Απούσα το μέλος Βασιλική Παυλίδου.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Σύντομη ενημέρωση Γραμματέα: ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τα νέα μέλη
της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκαν από την 35η ΓΣ που έλαβε χώρα κατά το 13 ο Ελληνικό Αστρονομικό
Συνέδριο του Ιουλίου 2017. Συγκεκριμένα, καλωσόρισε τα μέλη στην Εταιρεία και τους επισήμανε ότι
η καταβολή των συνδρομών του πρώτου έτους πρέπει να γίνει έως τις 31.08.2017 με βάση το
Καταστατικό. Επιπλέον, ανέφερε ότι συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά στο μητρώο μελών της
Εταιρείας με σκοπό την αποκατάσταση ανακριβειών και πληροφοριών / στοιχείων επαφής που δεν
ισχύουν πλέον. Τέλος, αναφέρθηκε στη διαφαινόμενη απώλεια του ιστοτόπου PhdTree.org, από τον
οποίο ενημερωνόταν κάθε μέλος για το «γενεαλογικό δέντρο» της διατριβής του και των επιβλεπόντων
του. Ο Γραμματέας είναι σε συνεννόηση με το τακτικό μέλος Βασίλη Χαρμανδάρη σχετικά με το θέμα,
ο οποίος και του ανέφερε ότι αδυνατεί να έρθει σε επαφή με τους υπεύθυνους του ιστοτόπου. Το ΔΣ
θα ενημερωθεί για κάθε εξέλιξη.
Θέμα (2) Σύντομη ενημέρωση Ταμία: ο Ταμίας ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την πορεία των
καταβολών συνδρομών από τα νέα μέλη. Ανέφερε ότι ενώ αρκετά μέλη έχουν καταβάλλει πλήρως τις
εισφορές τους, υπάρχουν ακόμα αρκετά που δεν το έχουν πράξει. Τα μέλη αυτά είναι εν γνώσει του
Γραμματέα. Επίσης, σε συνεννόηση με το Γραμματέα, επιβεβαιώθηκε η επιθυμία του πρόσφατα
διαγεγραμμένου μέλους Ζαχαρένιας Ρωμαίου να επιστρέψει ως τακτικό μέλος. Η εν λόγω συνάδελφος
αποπλήρωσε τις οφειλές της και θα προταθεί από το ΔΣ η επιστροφή της στην επόμενη ΓΣ. Ο Ταμίας
προχώρησε επίσης σε απολογισμό μετά το 13 ο Συνέδριο. Συγκεκριμένα, τα σχετικά με το Συνέδριο
έξοδα της Εταιρείας είναι: γραφική ύλη 907.68 ευρώ, έκδοση Ίππαρχου 1335.60 ευρώ, οικονομική
στήριξη φοιτητών 1000 ευρώ, φιλοξενία plenary oμιλητών 841 ευρώ, εναρκτήρια δεξίωση 1000 ευρώ,
διαλλείματα καφέ 2500 ευρώ, κεντρικό δείπνο συνεδρίου 2900 ευρώ και μίσθωση χώρων 1178 ευρώ.
Σύνολο εξόδων: 11662.28 ευρώ. Δεν περιλαμβάνονται εδώ τα έξοδα 850 ευρώ για τα πλαίσια των
posters, τα οποία καλύφθηκαν με απευθείας πληρωμή (δηλ. χωρίς εμπλοκή του Ταμείου της Εταιρείας)
από την Ακαδημία Αθηνών. Ως προς τα έσοδα της Εταιρείας από το Συνέδριο, αυτά ανήλθαν στα 6550
ευρώ από εγγραφές.
Θέμα (3) Πορεία της χορηγίας από την Περιφέρεια Κρήτης: το υποσχόμενο ποσό των 5000 ευρώ
από την Περιφέρεια Κρήτης, ως χορηγία για το 13ο Συνέδριο, δεν έχει ακόμα κατατεθεί στο Ταμείο της
Εταιρείας. Η καθυστέρηση αποδίδεται σε συνεχείς γραφειοκρατικές διαδικασίες και απαιτήσεις από την
Περιφέρεια οι οποίες επέφεραν τη λήξη της φορολογικής ενημερότητας από πλευράς της Εταιρείας, η
οποία κινήθηκε για να εκδώσει νέα. Αυτή τη στιγμή η νέα φορολογική ενημερότητα έχει κατατεθεί ή
πρόκειται να κατατεθεί άμεσα από το μέλος του ΔΣ Β. Παυλίδου στην Περιφέρεια Κρήτης ώστε να
προχωρήσει η μεταφορά προς το Ταμείο της Εταιρείας. Το ΔΣ θα παραμένει ενήμερο για κάθε εξέλιξη.
΄Αλλα θέματα:
• Ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα του οργανισμού ASTRONET και της σχέσης της Ελλάδας με αυτόν.
Ανέφερε ότι η ιστοσελίδα του οργανισμού (astronet-eu.org) δεν φαίνεται να είναι ενημερωμένη και
άρα αν χρειαζόμαστε ενημέρωση για συνέδρια ή συναντήσεις, αυτή θα πρέπει να γίνει μάλλον
απευθείας, μέσω e-mail. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζεται ως συνεργαζόμενο μέλος από το
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2011. Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η απόφαση της πρόσφατης ΓΣ ήταν να πάρει η Εταιρεία
περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση. Αποφασίστηκε να επιδιωχθεί αυτή η ενημέρωση και
εν ανάγκη να σταλεί εκπρόσωπος της Εταιρείας (μέλος του ΔΣ ή άλλος) σε πιθανή επικείμενη
οργανωτική συνάντηση του ASTRONET για να προκύψει άμεση πληροφόρηση, τόσο οργανωτικά
όσο και σχετικά με το ύψος της δαπάνης για κράτη-μέλη.
• Συζητήθηκε ότι η Εταιρεία θα πρέπει να αρχίζει να σχεδιάζει την επόμενη κεντρική δραστηριότητα
για το 2018, η οποία θα είναι ένα Θερινό Σχολείο, με το επόμενο Συνέδριο να προγραμματίζεται για
το 2019.
• Ο Πρόεδρος έθεσε επιπλέον το θέμα της ενισχυμένης εξωστρέφειας της Εταιρείας, κυρίως προς τα
νεότερα μέλη της, με πιθανή αύξηση των ταξιδιωτικών χορηγιών (http://helas.gr/events.php)
δεδομένων των οικονομικών της Εταιρείας. Αποφασίστηκε να σταλεί υπενθύμιση στο επόμενο
μηνιαίο Newsletter του Οκτωβρίου με σκοπό την υπενθύμιση της προθεσμίας της 15ης Δεκεμβρίου
για ταξιδιωτικές χορηγίες ταξιδιών του πρώτου μισού του 2018.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (14ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ
μένει να καθοριστεί, κατόπιν συνεννόησης, ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ. Θα σταλεί σχετικό Doodle Poll
κατά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου.
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