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Πρακτικά 2ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2010-2012
της Παρασκευής 24ης Σεπτεμβρίου 2010
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης

Συνήλθε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:30 μμ, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη
το ΔΣ της Εταιρείας για να συζητήσει διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) 100 Συνέδριο της ΕΛ. ΑΣ. ΕΤ.
(2) Ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας
(3) Ίππαρχος
(4) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κυλάφης και τα μέλη, Αναστάσιος Αναστασιάδης,
Νεκτάριος Βλαχάκης, Λουκάς Βλάχος, Χρήστος Ευθυμιόπουλος, Ιωσήφ Παπαδάκης
και Γεωργία Τσιροπούλα.
(1) Επόμενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Στην αρχή της συνδιάσκεψης ο
συνάδελφος κ. Πατσουράκος από το Παν/μιο των Ιωαννίνων ενημέρωσε τα μέλη
του ΔΣ σχετικά με τις πιθανές τοποθεσίες πραγματοποίησης του ερχόμενου
συνεδρίου της Εταιρείας. Έπειτα από σύντομη συζήτηση, το ΔΣ αποφάσισε όπως το
ερχόμενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ λάβει χώρα στο συνεδριακό κέντρο Παν/μίου
Ιωαννίνων “Κάρολος Παπούλιας” από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου έως και την
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011. Τα μέλη της Επιστημονικής και Τοπικής
Οργανωτικής Επιτροπής και οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα
καθορισθούν στην επόμενη συνέλευση του ΔΣ.
(2) e - Newsletter: Η κ. Τσιροπούλα έθεσε το θέμα της γλώσσας στην οποία
γράφεται το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος εξήγησε τους λόγους
για τους οποίους αποφασίσθηκε στο παρελθόν το δελτίο να γράφεται στ' Αγγλικά
(ύπαρξη μελών που δε μιλάνε Ελληνικά, αποστολή του δελτίου σε “αδελφές” εταιρείες Αστρονομίας). Ακολούθησε συζήτηση μετά από την οποία αποφασίσθηκε
όπως το δελτίο συνεχίσει να γράφεται στα Αγγλικά (μ' αυτό τον τρόπο συνάδελφοι
από το εξωτερικό μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της Εταιρείας και θα συνεχιστεί η αποστολή του δελτίου σε άλλες Εταιρείες
στο εξωτερικό, πρακτική που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της
εξωστρέφειας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ). Ο κ. Βλαχάκης έθεσε το θέμα της δημιουργίας ενός
“επίσημου” Λεξικού Αστρονομικών Όρων που θα μπορούσε να δημιουργηθεί υπό
την επίβλεψη της Εταιρίας, και να είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της. Ο πρόεδρος
δεσμεύθηκε να διερευνήσει το θέμα και να παρουσιάσει προτάσεις υλοποίησης αυτής της ιδέας σε μελλοντική συνεδρίαση του ΔΣ.
(3) Ίππαρχος: Ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα του κόστους της έντυπης έκδοσης του
Ιππάρχου. Όπως τόνισε, το κόστος της έκδοσης 300 αντιτύπων του Ιππάρχου κάθε
φορά απορροφά το μεγαλύτερο τμήμα των ετησίων εσόδων της Εταιρείας. Ως εκ
τούτου, και με δεδομένες τις σημαντικές αλλαγές στο χώρο των εκδόσεων τα τελευταία χρόνια, τα μέλη του ΔΣ διατύπωσαν διάφορες απόψεις είτε για ηλεκτρονική
έκδοση μόνο, είτε για έντυπη έκδοση μόνο, ή και για τα δύο. Έπειτα από πρόταση
του κ. Βλάχου, υπεύθυνου έκδοσης του Ιππάρχου, αποφασίσθηκε η εκδοτική
ομάδα του περιοδικού (αποτελούμενη από τον κ. Βλάχο, τον κ. Ευθυμιόπουλο και

την κ. Τσιροπούλα) να μελετήσει το όλο θέμα της έκδοσης του και να προτείνει πιθανές αλλαγές στην προετοιμασία, ύλη, διανομή και εκτύπωση του περιοδικού. Οι
προτάσεις αυτές θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

(4)

Διαγραφές Μελών της Εταιρείας: Το ΔΣ εξέτασε το θέμα μελών της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους για τα έτη
2009-2010. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Καταστατικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., αν ένα
μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις επί διετία και πλέον,
και ενώ έχει ειδοποιηθεί και του έχει δοθεί προθεσμία έξι μηνών συνεχίζει να μην
τις εκπληρώνει, τότε, το μέλος αυτό μπορεί να διαγραφεί από τα μητρώα της Εταιρείας με απόφαση του ΔΣ. Υπενθυμίστηκε ότι όλα τα μέλη έχουν ενημερωθεί γραπτώς για τις οφειλές με το γράμμα το οποίο τους είχε σταλεί μαζί με τα ψηφοδέλτια
την άνοιξη του 2010. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση από τον Γραμματέα στα μέλη της Εταιρείας τα οποία έχουν οικονομικές εκκρεμότητες 2 ετών και δεν έχουν ενημερώσει το ΔΣ για το πώς θα τις εκπληρώσουν.
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι αν τα μέλη αυτά δεν εκπληρώσουν τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2010, να διαγραφούν από την 1
Μαρτίου 2011 από τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
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