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

Πρακτικά 4ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2012-2014
της Παρασκευής 20ης Δεκεµβρίου 2013
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης
Συνήλθε σήµερα και ώρα 1:30µµ µέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Εταιρείας για να εξετάσει
διάφορα θέµατα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία.
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κυλάφης και τα µέλη: Αναστάσιος Αναστασιάδης, Νεκτάριος Βλαχάκης, Χρήστος Ευθυµιόπουλος, Άλκηστις Μπονάνου, και Ιωσήφ Παπαδάκης.
Απών: ο Κλεοµένης Τσιγάνης λόγω προσωπικών υποχρεώσεων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) Απολογισµός του 11ου Συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(2) Επερχόµενες εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(3) Ψηφοφορία για το χρόνο διεξαγωγής µελλοντικών Συνεδρίων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(4) Ίππαρχος
(5) Θερινό σχολείο ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
1) Απολογισµός του 11ου Συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Ταµίας της Εταιρείας, κ. Ν. Βλαχάκης, ενηµέρωσε το Δ.Σ. σχετικά µε τα έσοδα και τα έξοδα διοργάνωσης του 11ου Συνεδρίου
της Εταιρείας. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 11076,11 ευρώ (6120 ευρώ από
τις εγγραφές, 2997,73 από χορηγία της Ακαδηµίας Αθηνών και 1958,38 από χορηγία του
Εθνικού Αστεροσκοπείου). Τα έξοδα του Συνεδρίου ανήλθαν στο ποσό των 8644,66 ευρώ και
κατανέµονται ως εξής: 1686,93 για τη δεξίωση της Κυριακής 8/9, 3705,20 ευρώ για το δείπνο του Συνεδρίου, 895,10 ευρώ για τα ροφήµατα στα διαλείµµατα των συνεδριών, 867,43
ευρώ για γραφική ύλη, 690 ευρώ για υποστήριξη φοιτητών και προσκεκληµένων οµιλητών,
και 800 ευρώ για υποστήριξη του καλύτερου διδακτορικού. Σηµαντική οικονοµική βοήθεια
στη διοργάνωση του Συνεδρίου αποτέλεσε η δωρεάν παραχώρηση των αιθουσών όπου έγινε
το συνέδριο από την Ακαδηµία Αθηνών. Το Δ.Σ. επικύρωσε την οικονοµική διαχείριση της
διοργάνωσης του Συνεδρίου και εξέφρασε για άλλη µια φορά τις ευχαριστίες του προς τους
χορηγούς του Συνεδρίου.
2) Επερχόµενες Εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ. συζήτησε οργανωτικά θέµατα σχετικά µε
τις επερχόµενες εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., µια που το έτος 2014 λήγει η θητεία του παρόντος
Δ.Σ. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες όπως ορίζει το Καταστατικό. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου
2014. Ως ηµεροµηνία των εκλογών ορίζεται η Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014. Οι εκλογές θα
λάβουν χώρα, όπως συνήθως, στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Περισσότερες
πληροφορίες θα δοθούν στα µέλη µέσω του Ηλεκτρονικού Δελτίου της Εταιρείας.
3) Δηµοσκόπηση για το χρόνο διεξαγωγής µελλοντικών Συνεδρίων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Σε
συνέχεια της συζήτησης που είχε πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούµενης Γ.Σ.
της Εταιρείας, το Δ.Σ. συζήτησε την πρόταση για την αλλαγή του χρόνου διεξαγωγής των
Συνεδρίων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. αποφασίστηκε να ζητηθεί από τα µέλη
της Εταιρείας να εκφράσουν την άποψη τους επί του θέµατος. Προς εφαρµογή αυτής της
απόφασης, το Δ.Σ. αποφάσισε να δηµιουργήσει ηλεκτρονική σελίδα-«doodle» και να ζητήσει
από τα µέλη της Εταιρείας να την επισκεφθούν και να επιλέξουν ηµεροµηνίες για το χρόνο
διεξαγωγής των συνεδρίων. Η σελίδα θα παραµείνει ανοικτή για δύο µήνες. Τα αποτελέσµατα
της δηµοσκόπησης θα ληφθούν υπ’ όψιν από το καινούργιο Δ.Σ. στον καθορισµό της ηµεροµηνίας για το επόµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε το Γραµµατέα να κάνει
σχετική ανακοίνωση στο Ενηµερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.
4) Ίππαρχος. Το Δ.Σ. αποφάσισε το καινούργιο τεύχος του Ίππαρχου να είναι έτοιµο τον
ερχόµενο Ιούνιο και να διανεµηθεί στα µέλη της Εταιρείας που θα είναι παρόντα στη Γ.Σ. που
θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Εκλογών.

5) Θερινό Σχολείο ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ. αποφάσισε να διοργανώσει Θερινό Σχολείο για µεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους Ερευνητές το 2014. Το Δ.Σ. εκτιµά ότι η διοργάνωση ενός
τέτοιου σχολείου θα είναι προς όφελος των υποψήφιων διδακτόρων και νέων µεταδιδακτορικών ερευνητών µελών της Εταιρείας, µε την προϋπόθεση ότι η θεµατική τους περιοχή θα
ενδιαφέρει ένα όσο το δυνατό µεγαλύτερο τµήµα της Ελληνικής Αστρονοµικής κοινότητας.
Το παρών Δ.Σ. εκτιµά ότι, αν το Θερινό Σχολείο που θα διοργανώσει το 2014 στεφθεί µε επιτυχία, τότε το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο να καθιερώσει τη διοργάνωση
ενός τέτοιου σχολείου κάθε δύο χρόνια (τις χρονιές που δεν πραγµατοποιείται το Συνέδριο
της Εταιρείας).
Το Δ.Σ. αποφάσισε το θεµατικό περιεχόµενο του σχολείου το 2014 να είναι εκείνο της «Ηλιακής Φυσικής», και ο τίτλος να είναι: “Physical Processes and Data Analysis in Heliophysics”.
Η γλώσσα του σχολείου θα είναι η Αγγλική, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή του
και από φοιτητές/νέους Ερευνητές της αλλοδαπής. Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στην
Αθήνα και θα είναι διάρκειας 4 ηµερών. Το Δ.Σ. όρισε ως Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Αναστάσιο Αναστασιάδη και ως µέλη τους: Λουκά Βλάχο, Εµµανουήλ Γεωργούλη,
Ιωάννη Δαγκλή, Σπύρο Πατσουράκο, Κανάρη Τσίγκανο και Γεωργία Τσιροπούλα. Η ιστοσελίδα του σχολείου θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Εταιρείας µέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2014. Στη σελίδα αυτή θα αναρτηθούν λεπτοµέρειες σχετικά µε τις θεµατικές ενότητες
του σχολείου, την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή και τους προσκεκληµένους οµιλητές. Το Δ.Σ.
αποφάσισε να συνεισφέρει οικονοµικά στη διοργάνωση του σχολείου µε ποσό που θα καθορισθεί από τις ανάγκες κάλυψης εξόδων προσκεκληµένων οµιλητών και νέων µελών της Εταιρείας που θα έχουν γίνει δεκτά στο σχολείο.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Ο Ταµίας

Ν. Κυλαφης

Χ. Ευθυµιόπουλος

Ι. Παπαδάκης

Ν. Βλαχάκης

Τα µέλη

Απών

Α. Αναστασιάδης

A. Μπονάνου

Κ. Τσιγάνης

