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Πρακτικά 19ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Τρίτης, 8 Μαΐου 2018
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, για προσωπικούς λόγους.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) 36η Γενική Συνέλευση και εκλογές Ιουνίου 2018: ο Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε
το ΔΣ για την πορεία της προετοιμασίας της ΓΣ και των εκλογών του Ιουνίου. Ανέφερε ότι οι φάκελοι
με την πρόσκληση για τη ΓΣ, την ημερήσια διάταξη της ΓΣ και το εκλογικό υλικό έχουν σταλεί προς όλα
τα Τακτικά και τα Έκτακτα Μέλη. Απομένει η επανάληψη της υπενθύμισης προς τα Μέλη που έχουν
οικονομικές εκκρεμότητες να τις τακτοποιήσουν για να έχουν δικαίωμα ψήφου, με βάση το Καταστατικό
της Εταιρείας. Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της καθιερωμένης επιστημονικής ομιλίας πριν την έναρξη
του ΓΣ, δεδομένου ότι ακόμα δεν υπάρχει επιβεβαιωμένος ομιλητής. Προτάθηκαν κάποια ονόματα
Μελών και ο Πρόεδρος ανέλαβε να επικοινωνήσει μαζί τους ώστε να βρεθεί το Μέλος που επιθυμεί να
δώσει προσκεκλημένη ομιλία σε τρέχοντα θέματα ενδιαφέροντος της Εταιρείας.
Θέμα (2) Θερινό Σχολείο ΕΛΑΣΕΤ: κατόπιν ερώτησης του Προέδρου προς το μέλος του ΔΣ Νικόλαο
Στεργιούλα, ο τελευταίος επιβεβαίωσε ότι, σε συνεργασία με το Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνο Κόκκοτα
και το ΤΑΤ / ΙΑΑΤ του Πανεπιστημίου του Tübingen, προτίθενται να διοργανώσουν στη Θεσσαλονίκη
το 3ο Θερινό Σχολείο της Εταιρείας, σε θεματολογία βαρυτικών κυμάτων και αστέρων νετρονίων.
Δεδομένης της δέσμευσης στήριξης κάποιων φοιτητών από το ΤΑΤ / ΙΑΑΤ για να παρακολουθήσουν
το Σχολείο, ερωτήθηκε το ΔΣ αν η Εταιρεία προτίθεται να εμφανιστεί ως συνδιοργανωτής με το TAT /
IAAT. Το ΔΣ ομοφώνησε ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Με βάση τα προηγούμενα
Σχολεία, η ενίσχυση από πλευράς Εταιρείας είναι της τάξης των 1400 ευρώ (στο προηγούμενο, 2 ο
Σχολείο, πάντως, υπήρχαν και έσοδα της τάξης των 450 ευρώ από εγγραφές), η οποία θα κατανεμηθεί
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Συζητήθηκαν και κάποιοι άλλοι ενδεχόμενοι χορηγοί και
μένει να διαπιστωθεί ποιοι τελικά προτίθενται να συνεισφέρουν και με τι ποσά.
Θέμα (3) Τρέχον Τεύχος Ίππαρχου: ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι το υλικό του
τρέχοντος τεύχους είναι σχεδόν έτοιμο και πρόκειται να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.
Με την οριστικοποίηση του υλικού ο Αντιπρόεδρος θα έλθει άμεσα σε επαφή με τις Εκδόσεις Ζήτη στη
Θεσσαλονίκη, πάγιο στοιχειοθέτη και εκδότη των τευχών, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία
της στοιχειοθεσίας και της έκδοσης του τεύχους.
Θέμα (4) Αίτημα Μέλους Ευθυμίου Ντάλλα για τη διοργάνωση του συνεδρίου INSAP στην
Ελλάδα: συζητήθηκε από το ΔΣ η αίτηση του Τακτικού Μέλους κ. Ευθυμίου Ντάλλα για τη
συνδιοργάνωση του συνεδρίου INSAP με το επόμενο 14ου Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο το 2019.
Τα συνέδρια INSAP (http://www.insap.org) έχουν ως γενική θεματολογία την Αστρονομία, αλλά
ασχολούνται εκτενώς και με τις επιρροές της Αστρονομίας στις τέχνες και τα γράμματα, τη μυθολογία,
τη θρησκεία και την ιστορία. Δεδομένου του προτεινόμενου χρόνου διεξαγωγής του INSAP, ο οποίος
εμπίπτει στη δικαιοδοσία του επόμενου ΔΣ της Εταιρείας που θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουνίου
2018, αποφασίστηκε να παραμείνει εκκρεμής η απάντηση της Εταιρείας ως προς το αίτημα, με την
απόφαση να ληφθεί σε εύθετο χρόνο από το επόμενο ΔΣ.
Θέμα (5) Βραβεία της Εταιρείας Αστρονομίας Βόλου: ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ
για τη συνεχιζόμενη πρόσκληση της Εταιρείας Αστρονομίας Βόλου, μέσω του Προέδρου της κ.
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Μαυρομμάτη, να αθλοθετήσει η Εταιρεία ένα χρηματικό βραβείο το οποίο να δοθεί στον πρωτεύσαντα
μαθητικού διαγωνισμού Αστρονομίας. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣΕΤ προσκλήθηκε να παραστεί
στην εκδήλωση απονομής των βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2018, και να
παραδώσει ο ίδιος το εν λόγω βραβείο στον πρωτεύσαντα μαθητή. Κατόπιν συζήτησης, το ΔΣ
ομοφώνησε στην αθλοθέτηση χρηματικού βραβείου 300 ευρώ, όπως έκανε και για τα βραβεία
παρελθόντων ετών. Συζητήθηκε επίσης ποιο μέλος του ΔΣ θα παρευρεθεί στην εκδήλωση και θα
παραδώσει το βραβείο, δεδομένης της αδυναμίας του Προέδρου να βρίσκεται στον Βόλο εκείνη την
περίοδο. Τελικά αποφασίστηκε η Εταιρεία να εκπροσωπηθεί από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος και θα
παραστεί στην εκδήλωση για το σκοπό αυτό.
Θέμα (6) Αιτήσεις ταξιδιωτικών χορηγιών από φοιτητές: ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ ότι εν
όψει της προθεσμίας της 15ης Ιουνίου για την κατάθεση αιτήσεων ταξιδιωτικών χορηγιών από Έκτακτα
Μέλη για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, έχουν ως αυτή τη στιγμή κατατεθεί τρεις (3) αιτήσεις,
αιτούμενου ποσού 400 ευρώ έκαστη, όλες για ταξίδια στο εξωτερικό. Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο
που προβλέπεται για ταξίδια στο εξωτερικό. Επιπλέον, το συνολικό αιτούμενο ποσό (1200 ευρώ) είναι
ίσο με την εξαμηνιαία δέσμευση της Εταιρείας για ταξιδιωτικές χορηγίες. Οι δύο αιτήσεις κατατέθηκαν
από τα Έκτακτα Μέλη Άγγελο Νερνεσιάν και Στυλιανή Μπουλά, ενώ η τρίτη από τη μεταπτυχιακή
φοιτήτρια Ευαγγελία Σαμαρά η οποία στο μεταξύ έχει καταθέσει αίτηση εγγραφής στην Εταιρεία ως
Συνεργαζόμενο Μέλος. Συζητήθηκε η άποψη να περιμένει το ΔΣ ως την εκπνοή της προθεσμίας στις
15 Ιουνίου πριν αποφασίσει, προκρίθηκε όμως η αντικειμενική δυσκολία της αγοράς των αεροπορικών
εισιτηρίων, δεδομένου ότι το ένα συνέδριο είναι τον Ιούνιο και τα δύο άλλα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο,
αντίστοιχα. Τελικά, δεδομένης και της απουσίας αιτήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2018, με
προθεσμία την 15η Δεκεμβρίου 2017, το ΔΣ αποφάσισε να εγκρίνει τις τρεις αιτήσεις κάνοντας χρήση
των πόρων που είχαν μείνει αχρησιμοποίητοι. Ως εκ τούτου ενέκρινε και την αίτηση του υποψήφιου
Συνεργαζόμενου Μέλους στο πλαίσιο της κάλυψης από πλευράς διοργανωτών του συνεδρίου του
κόστους εγγραφής αλλά και της διαμονής της, με αποτέλεσμα το μόνο έξοδο που να παραμένει προς
κάλυψη να είναι το αεροπορικό της εισιτήριο. Ο Γραμματέας ανέλαβε να ενημερώσει τους αιτούντες
για την έγκριση των αιτήσεών τους.
΄Αλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (20ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ
αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018, στις 11:30 π.μ. Αν προκύψει λόγος
αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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