ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Κυλάφης Νικόλαος
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστηµίου Κρήτης
Τοµέας Αστροφυσικής και Διαστηµικής Φυσικής
GR-71003 Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810-394215, Fax: 2810-394301

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
της Παρασκευής 13ης Ιουνίου 2014
Υπεύθυνος Πρακτικών: Σ. Ζαρµπούτη και Α. Μαστιχιάδης
Συνήλθε σήµερα 13η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Διαλέξεων του Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) Απολογισµός του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) για τα πεπραγµένα κατά
τη διάρκεια της θητείας του.
(2) Πρόβληµα µε την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής στο περιοδικό A&A.
(3) Ισολογισµός και απολογισµός του απερχόµενου Δ.Σ. για την οικονοµική διαχείριση της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.
(4) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση και σωστή τήρηση
των βιβλίων εσόδων και εξόδων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(5) Έγκριση πεπραγµένων και απαλλαγή του απερχόµενου Δ.Σ.
(6) Ανακοινώσεις – αιτήσεις εγγραφής νέων µελών.
(7) Ορισµός Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου και µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2016.
Η 32η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ήταν ορισµένη για τις 9:30 την ίδια µέρα αλλά αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.
Στις 14:30 ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κυλάφης καλωσορίζει τα µέλη της Γ. Σ. και ξεκινάει τη
διαδικασία µε παρόντα περίπου 40 µέλη. Είναι παρόντα και τα µέλη του απερχόµενου Δ.Σ. κ.
Α. Αναστασιάδης, κ. Ν. Βλαχάκης και κ. Ι. Παπαδάκης. O Πρόεδρος ενηµερώνει ότι θα ακολουθήσουν οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας. Επειδή η συνεδρίαση αυτή είναι εκλογοαπολογιστική, ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. προτείνει ως Πρόεδρο της Συνεδρίας τον κ. Α.
Μαστιχιάδη. Η Γενική Συνέλευση υπερψηφίζει οµόφωνα την πρόταση και άρχεται η συνεδρίαση. Ο κ. Μαστιχιάδης προτείνει την κ. Ζαρµπούτη ως Γραµµατέα της Γ.Σ. και η Γ.Σ. υπερψηφίζει την πρόταση.
(1) Απολογισµός του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) για τα πεπραγµένα κατά
τη διάρκεια της θητείας του. Ο κ. Κυλάφης αρχικά ευχαρίστησε τα µέλη του προηγούµενη
Δ.Σ. για την προσφορά τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εξέφρασε την δική του ικανοποίηση (και των µελών του Δ.Σ.) για την παρούσα κατάσταση της Εταιρείας. Στη συνέχεια
έκανε µία σύντοµη αναφορά στα πεπραγµένα του Δ.Σ. δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια που κατέβαλε το Δ.Σ. τα δύο τελευταία χρόνια για την υποστήριξη και ανάδειξη των
νέων µελών της Εταιρείας.
Ανέφερε τους δύο θεσµούς που καθιέρωσε το προηγούµενο Δ.Σ.: α) το θεσµό του διαγωνισµού της καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής και β) την πρόσκληση για οµιλία επισκόπησης
ενός ανερχόµενου νεαρού επιστήµονα στα Συνέδρια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο κ. Παπαδάκης προσέθεσε ότι ο θεσµός της καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής συνοδεύεται µε έπαθλο οικονοµικής
ενίσχυσης για συµµετοχή σε Διεθνές Συνέδριο, καθώς και µε προφορική οµιλία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Εταιρείας. Ανέφερε δε ότι το πρώτο βραβείο του θεσµού δόθηκε στον
κ. Παπαστεργή κατά το 11o Συνέδριο της Εταιρείας. Ο κ. Κυλάφης εξέφρασε την επιθυµία
του προηγούµενου Δ.Σ. προς το νέο Δ.Σ. να συνεχίσει και τους δύο αυτούς θεσµούς.
Στη συνέχεια ο κ. Κυλάφης αναφέρθηκε στην απόφαση του προηγούµενου Δ.Σ. σχετικά µε
τη διοργάνωση Θερινών Σχολείων για τους νέους επιστήµονες της Εταιρείας στα χρόνια που
δεν πραγµατοποιείται το Συνέδριο της Εταιρείας. Ανακοίνωσε ότι το πρώτο Σχολείο θα πραγµατοποιηθεί τον ερχόµενο Σεπτέµβριο στην Αθήνα και θα εστιάσει σε θέµατα Ηλιακής και
Διαστηµικής Φυσικής. Ευχήθηκε το νέο ΔΣ να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή µε τη
διοργάνωση του 2ου Θερινού Σχολείου το καλοκαίρι του 2016.

Στη συνέχεια έκανε σύντοµη µνεία στην απόφαση του προηγούµενου Δ.Σ. να ρωτήσει τα
µέλη της Εταιρείας σχετικά µε το χρόνο διοργάνωσης των Συνεδρίων. Ανέφερε ότι τα περισσότερα µέλη (απ' όσα συµµετείχαν σ΄αυτή τη «δηµοσκόπηση») επιθυµούν τα συνέδρια να
πραγµατοποιούνται τον Ιούνιο (αντί για το Σεπτέµβριο). Η τελική απόφαση ωστόσο για το
χρόνο διεξαγωγής του ερχόµενου Συνέδριου της Εταιρείας εναπόκειται στο νέο Δ.Σ.
Αναφερόµενος στην περιοδική έκδοση της Εταιρείας «Ίππαρχος» είπε ότι το 2013 εκδόθηκαν
2 τεύχη. Ευχαρίστησε τα µέλη του Δ.Σ. που συµµετείχαν ενεργά στην προετοιµασία του περιοδικού και ειδικά για την πολύ καλή δουλειά που κάνανε στην έκδοση του “επετειακού”
τεύχους του “Ιππάρχου” που µοιράστηκε στους συνέδρους του 11ου Συνεδρίου. Επίσης,
ενηµέρωσε τους παρόντες ότι το τεύχος του 2014 είναι έτοιµο και µπορούν να το προµηθευτούν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ανέφερε ότι το υψηλό κόστος της έκδοσης του περιοδικού απασχόλησε έντονα το απερχόµενο Δ.Σ. Η Γ.Σ. αποφάσισε να συνεχισθεί η έντυπη
έκδοση (είναι εξάλλου καταστατική υποχρέωση του Δ.Σ, όπως ανέφερε ο κ. Βλαχάκης) και
εξουσιοδότησε το καινούργιο Δ.Σ. να εξετάσει την πιθανότητα της έκδοσης µικρότερου αριθµού αντιτύπων (για την ελάττωση του κόστους).
(2) Πρόβληµα µε την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής στο περιοδικό A&A. Ο κ. Κυλάφης
αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήµατα της συνδροµής της Ελλάδας στο Astronomy &
Astrophysics (A&A) λόγω αδυναµίας πληρωµής της από την Γ.Γ.Ε.Τ. (το θέµα είχε απασχολήσει το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 2ης Απριλίου 2014). Πιο συγκεκριµένα, αναφέρθηκε σε
επικοινωνία που είχε µε την Γ.Γ.Ε.Τ. όπου τους τεκµηρίωσε ότι η πληρωµή της συνδροµής
στο A&A ήταν πιο συµφέρουσα από το κόστος δηµοσίευσης ανά συγγραφέα. Αν και η
Γ.Γ.Ε.Τ. συµφώνησε, τελικά δεν πλήρωσε την συνδροµή για 4 συναπτά έτη παρά τις διαρκείς
υπενθυµίσεις του περιοδικού. Ο νυν Γενικός Γραµµατέας δεσµεύτηκε να εξοφληθούν τα
χρωστούµενα, προσθέτοντας όµως ότι δεν θα προβεί σε νέες πληρωµές. Τον Μάϊο 2014 ήταν
η καταληκτική ηµεροµηνία για την πληρωµή της συνδροµής 2014 και το απερχόµενο Δ.Σ.
αποφάσισε να την πληρώσει ώστε να µην µείνουν τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ακάλυπτα (σε ότι
αφορά τη συγγραφή άρθρων χωρίς την καταβολή χρηµάτων στο A&A). Ο κ. Χαρµανδάρης
δήλωσε ότι το ΙΑΑ θα προσφέρει 1,500 Ευρώ στην ΕΛΑΣΕΤ για την κάλυψη µέρους της δαπάνης της ετήσιας συνδροµής προς το περιοδικό. Ο κ. Πάτσης είπε ότι το ΚΕΑΕΜ µέσω της
Ακαδηµίας Αθηνών θα προσπαθήσει να συνδράµει το νέο Δ.Σ. µ' ένα ανάλογο ποσό.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε τις µελλοντικές ενέργειες της Εταιρείας σε ότι
αφορά την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής στο A&A. Ο κ. Κυλάφης δήλωσε ότι η Εταιρεία
θα µπορούσε να καλύψει το κόστος της συνδροµής στο περιοδικό χωρίς να αυξηθεί η ετήσια
συνδροµή των µελών της. Αν οι συνδροµές των µελών προς την Εταιρεία πληρώνονται σε
τακτική βάση τότε η Εταιρεία δεν θα έχει προβλήµατα στην οργάνωση των Συνεδρίων της,
στην υποστήριξη προς τα νέα µέλη της και στην πληρωµή της ετήσιας συνδροµής προς το
Α&Α. Ο κ. Πλειώνης ανέφερε την εναλλακτική δυνατότητα δηµοσίευσης άρθρων στο MNRAS,
και πρότεινε την εναλλακτική δυνατότητα να µην δηµοσιευθεί ένα τεύχος του “Ίππαρχου”
για ένα έτος, ώστε να πληρωθεί η συνδροµή στο A&A. Πρόσθεσε ότι το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να
πιέσει ώστε να πάρει µια επίσηµη απάντηση από τον ΓΓΕΤ σχετικά µε τις προσθέσεις της Γενικής Γραµµατείας για το 2015. Ο κ. Τσίγκανος, παίρνοντας τον λόγο, προσέθεσε ότι θα µιλήσει προσωπικά στον Γραµµατέα και ότι κατά την εκτίµησή του τα χρωστούµενα της τριετίας
θα πληρωθούν. Συνέχισε λέγοντας ότι η θέση του είναι να µην απεµποληθεί αυτό το status
quo. Ο κ. Χαρµανδάρης επεσήµανε ότι επικαιροποιείται το νοµικό καθεστώς στο Α&Α και ότι
η εθνική συµµετοχή θα υπογράφεται πλέον όχι από την Εθνική Αστρονοµική Επιτροπή αλλά
από την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. που έχει νοµική υπόσταση. Τέλος, ο κ. Σειραδάκης προσφέρθηκε να συνδράµει το νέο Δ.Σ. στην επίλυση του προβλήµατος σχετικά µε την εξασφάλιση πόρων για την
πληρωµή των ετήσιων συνδροµών στο περιοδικό.
(3) Ισολογισµός και απολογισµός του απερχοµένου Δ.Σ. για την οικονοµική διαχείριση της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. O Ταµίας της Εταιρείας κ. Νεκτάριος Βλαχάκης
ενηµέρωσε ενδελεχώς τη Γ.Σ. για τα οικονοµικά της Εταιρείας (ο πλήρης οικονοµικός απολογισµός υποβάλλεται ως Συνηµµένο Ι στο παρόν κείµενο). Ο κ. Βλαχάκης ενηµέρωσε τα µέλη
της Γ.Σ. ότι η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ αριθµεί 246 µέλη. Απ’ αυτά, 22 είναι άνω των 67 ετών και δεν καταβάλλουν συνδροµή, και από τα υπόλοιπα 224 µέλη, 162 είναι τακτικά, 55 έκτακτα και 7 συνεργαζόµενα.

(4) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση και σωστή τήρηση των
βιβλίων εσόδων και εξόδων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Α. Ζέζας ανέγνωσε την έκθεση της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία συνυπογράφεται και από τα
άλλα δύο µέλη της Επιτροπής, την κ. Ε.Π. Χριστοπούλου και τον κ. Σ. Πατσουράκο (Συνηµµένο ΙΙ). Σύµφωνα µε την έκθεση προτείνεται η απαλλαγή του Ταµία και του Δ.Σ. για την
οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας.
(5) Έγκριση πεπραγµένων και απαλλαγή του απερχόµενου Δ.Σ. Τα µέλη της
Συνέλευσης
ενέκριναν οµόφωνα τα πεπραγµένα και απάλλαξαν το απερχόµενο Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
για την οικονοµική διαχείριση κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Γ ενικής

(6) Ανακοινώσεις – αιτήσεις εγγραφής νέων µελών. Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε τη Γ.Σ. για τις
διαγραφές µελών από την Εταιρεία στην περίοδο µετά την 31η Γ.Σ., σε εφαρµογή του Άρθρου 13 του καταστατικού:
Αθανασιάδης Δ.
Καρανικόλας N.
Διαλυνάς K.
Κουτουλίδης Λ.
Λαµπρόπουλος Π.
Μισλής Δ.
Νικολάου Ι.
Σταµατικός Μ.
Τριχάς Μ.
Τσάτση Α.
Επίσης, το µέλος κ. Νάκος Θ. έστειλε στο Γραµµατέα ηλεκτρονική επιστολή στις 7/1/2014 και
ζήτησε να διαγραφεί από την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. επειδή η επαγγελµατική του ενασχόληση δε σχετίζεται πλέον µε την Αστρονοµία.
Στη συνέχεια ο Γραµµατέας παρουσίασε στη Γ.Σ. τις αιτήσεις 4 ατόµων που επιθυµούν να
γίνουν µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και υπέβαλαν έγγραφη αίτηση. Η αίτηση συνυπογράφεται από
δύο Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Το Δ.Σ. ενέκρινε τις υποψηφιότητες και τους εξέλεξε οµόφωνα στις αντίστοιχες κατηγορίες, όπως φαίνονται παρακάτω:
Νέο Τακτικό Μέλος
Δρ. Ανεζίνα Σολοµονίδου (PhD 2013, Observatory of Paris, France)
Νέα Έκτακτα Μέλη:
Αναστάσιος Επιτροπάκης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Παν. Κρήτης
Άρης Τρίτσης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Παν. Κρήτης
Νέο Συνεργαζόµενο Μέλος:
Μαρία-Ειρήνη Χρυσαφέλη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Παν. Αθήνας
Αλλαγή κατηγορίας Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ: Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε την Γ.Σ. ότι τα ακόλουθα 4 Μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία του Τακτικού Μέλους (από
Έκτακτο) λόγω του ότι απέκτησαν το Διδακτορικό τους. Η Γ.Σ. τους εξέλεξε οµόφωνα στη
νέα κατηγορία µέλους.
Δρ.
Δρ.
Δρ.
Δρ.

Μαγδαληνή Αναστασίου
Σταύρος Δηµητρακούδης
Νικόλαος Νικολουδάκης
Μαρία Πετροπούλου

(7) Ορισµός Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου και µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2016.
Η Γ.Σ. ορίζει την Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών. Στην Εφορευτική Επιτροπή ορίζονται: η κα Δ. Χατζηδηµητρίου (ως Πρόεδρος της Επιτροπής), ο κ. Σ. Δηµητρακούδης και η κα Δ. Πολυχρόνη (ως µέλη).
Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κ. Α. Μαστιχιάδης ευχαριστεί το απερχόµενο Δ.Σ. καθώς και τα
µέλη της Γ.Σ. και λύει την Συνεδρίαση την 15:30.
Η διαδικασία των εκλογών του νέου Δ.Σ. ξεκίνησε µε το πέρας της Γ.Σ. και διήρκεσε 3,5 ώρες. Η Εφορευτική Επιτροπή ετοίµασε και καταθέτει ξεχωριστά πρακτικά για τη διαδικασία
των Εκλογών (Συνηµµένο ΙΙΙ). Τα αποτελέσµατα των εκλογών παρατίθενται και στο ηλεκτρονικό δελτίο του Ιουλίου 2014 (Τεύχος 197) της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Α. Μαστιχιάδης

Η Γραµµατέας της Γ.Σ.
Σ. Ζαρµπούτη
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