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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) Ανακοινώσεις βιβλίων στο Newsletter της Εταιρείας: το ΔΣ επανήλθε στη συζήτηση
που είχε ανακύψει από το αίτημα Μέλους της Εταιρείας να δημοσιοποιηθεί η έκδοση βιβλίου το οποίο
είχε επιμεληθεί, στο Newsletter του Ιουνίου 2018. Το ΔΣ, κατόπιν πρόχειρης πρότερης συζήτησης,
ανέβαλε την δημοσιοποίηση προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες δημοσιοποίησης βιβλίων στο
Newsletter, τώρα και στο μέλλον. Κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης, το ΔΣ ομοφώνησε στη
δημοσιοποίηση βιβλίων αν συντρέχουν οι εξής τρεις παράγοντες: (α) πρόκειται για βιβλίο υψηλής
ποιότητας, κάτι που τεκμαίρεται από τον εκδοτικό οίκο στον οποίο δημοσιεύθηκε, (β) είναι βιβλίο
ανοικτής πρόσβασης (open access) ώστε να μπορεί ο καθένας να το προμηθευτεί άμεσα από το
διαδίκτυο και (γ) δεν είναι εκλαϊκευτικό βιβλίο, ώστε να ταιριάζει με τον επιστημονικό χαρακτήρα της
Εταιρείας. Το ΔΣ έκρινε ότι συντρέχουν και οι τρεις προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση του
αιτούμενου βιβλίου, ενώ η σχετική αναφορά / δημοσιοποίηση θα προκύψει στο Newsletter του
Ιουλίου 2018.
Θέμα (2) Έγκριση χορηγίας ΕΑΑ / ΙΑΑΔΕΤ: τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν από τον Ταμία της
Εταιρείας για την έγκριση από το ΔΣ του ΕΑΑ της χορηγίας ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους της ετήσιας συνδρομής για έξοδα δημοσιεύσεων (έναντι
page charges) στο διεθνές περιοδικό “Astronomy & Astrophysics”. Το ΔΣ της Εταιρείας ευχαριστεί
θερμά το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και τον Διευθυντή του, κ. Βασίλειο Χαρμανδάρη, γα την ευγενική χορηγία
προς την Εταιρεία, την οποία η Εταιρεία αποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση.
Θέμα (3) 36η Γενική συνέλευση και εκλογές: ο Γραμματέας και ο Ταμίας της Εταιρείας ενημέρωσαν
το ΔΣ για την πορεία της προετοιμασίας προς την επερχόμενη 36 η Γενική Συνέλευση και τις
συνακόλουθες εκλογές για το ΔΣ της περιόδου 2018 – 2020. Ο Γραμματέας ενημέρωσε ότι έχουν ήδη
καταφθάσει αρκετοί φάκελοι με επιστολικές ψήφους, τους οποίους, σύμφωνα με το Καταστατικό,
διατηρεί σφραγισμένους για να ανοιχτούν από την Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των εκλογών.
Επιπλέον, ενημέρωσε για τις προτεινόμενες προς τη ΓΣ αιτήσεις νέων Μελών και τις αλλαγές στο
μητρώο μελών λόγω μεταβολής κατάστασης μέλους. Ο Ταμίας ενημέρωσε για την πορεία της
αποπληρωμής των τελών συνδρομής από τα Μέλη, ειδικά εκείνων που εμπίπτουν, βάσει
Καταστατικού, στην κατηγορία των προς διαγραφή Μελών λόγω οφειλών δύο συνεχόμενων
παρελθόντων ετών. Τόσο ο Γραμματέας όσο και ο Ταμίας δεσμεύθηκαν να αναλάβουν τις
εναπομείνασες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στη ΓΣ και τις εκλογές της Εταιρείας. Επιπλέον, με
ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα της Εταιρείας θα ανακοινωθεί άμεσα και η επιστημονική
παρουσίαση που θα προηγηθεί της ΓΣ.
΄Αλλα θέματα:
Συζητήθηκε στο ΔΣ το ενδεχόμενο ταξιδιωτικής χορηγίας προπτυχιακού φοιτητή για να
παρακολουθήσει θερινό σχολείο εκτός Ελλάδας. Παρά τη βούληση της Εταιρείας να συνεισφέρει,
δεν μπόρεσε να βρεθεί πρακτικός τρόπος χρηματοδότησης, δεδομένης της απουσίας κανόνων και
πρόνοιας χρηματοδότησης προπτυχιακών φοιτητών, καθώς και του ενδεχομένου η Εταιρεία να
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βρεθεί να κρίνει μεγάλο αριθμό τέτοιων αιτημάτων στο μέλλον από προπτυχιακούς φοιτητές οι
οποίοι δεν είναι καν δυνατό να γίνουν Μέλη της, ελλείψει πτυχίου. Το ΔΣ, με λύπη του, δήλωσε την
αδυναμία του να εγκρίνει μια τέτοια χρηματοδότηση.
Ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι η ηλεκτρονική μορφή του τρέχοντος τεύχους
του Ίππαρχου είναι έτοιμη, ενώ απομένει η εκτύπωση και η αποστολή στον Πρόεδρο της Εταιρείας
των τευχών που έχουν παραγγελθεί, ενόψει της 36ης ΓΣ. Το συνολικό κόστος της παρούσας
έκδοσης είναι 1166 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών ταχυδρομικών αποστολών.
Ευχαριστώντας τον Αντιπρόεδρο για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του τεύχους και την εξαιρετική
επιμέλεια, το ΔΣ ομοφώνησε να αναρτηθεί άμεσα το ηλεκτρονικό τεύχος στον ιστοτόπο της
Εταιρείας, μαζί με τα προηγούμενα τεύχη του Ίππαρχου.
Κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Νικόλαο Σέργη, σημείο επαφής για το Θερινό Σχολείο Alpbach
2018, ο Ταμίας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι η Εταιρεία κάλυψε τα ταξιδιωτικά έξοδα της
φοιτήτριας του ΑΠΘ κ. Μαρίας Καλαφατίδου για να παρακολουθήσει το Σχολείο, κατόπιν επιλογής
της από την επιτροπή διοργάνωσης του Σχολείου. Η κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων του φοιτητή
που θα επιλεγεί για το Θερινό Σχολείο Alpbach αποτελεί πάγια απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας. Το
συνολικό ποσό για την κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων της κ. Καλαφατίδου ανήλθε στα 294.58
ευρώ και χρησιμοποιήθηκε για τα εισιτήρια αεροπλάνου και τραίνου έως το Alpbach.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Δεδομένου ότι αυτή η συνεδρίαση του ΔΣ ήταν η
τελευταία πριν την 36η ΓΣ και συνεπώς η τελευταία υπό την παρούσα σύνθεση του ΔΣ, ο Πρόεδρος
της Εταιρείας ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη του ΔΣ για τη συνεισφορά τους στην προαγωγή
των σκοπών της Εταιρείας και τα κάλεσε να συνεχίσουν να στηρίζουν την Εταιρεία με την εμπειρία
τους.
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