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 7ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2010-2012
της Δευτέρας 28ης Mαϊου 2012
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης
Συνήλθε σήµερα, 28 Μαϊου και ώρα 1:30 µµ, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, το Δ.Σ. της Εταιρείας για να συζητήσει διάφορα θέµατα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) Επερχόµενες Εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(2) Αγγλο-Ελληνικό λεξικό όρων αστρονοµίας
(3) Μείωση της ετήσιας συνδροµής στην ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(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) Επερχόµενες Εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε τα µέλη του Δ.Σ. σχετικά µε την αποστολή των ψηφοδελτίων σε
όλα τα µέλη της Εταιρείας που έχουν το δικαίωµα ψήφου στις ερχόµενες εκλογές της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ και την προετοιµασία του κειµένου µε τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των
υποψηφίων. Το Δ.Σ. αποφάσισε το κείµενο να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Τα µέλη του Δ.Σ. συζήτησαν και ενέκριναν τον απολογισµό πεπραγµένων του Δ.Σ. και τον
οικονοµικό απολογισµό για την περίοδο 2010-2012, και αποφάσισαν τα σχετικά κείµενα να
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Επίσης, εξουσιοδότησαν τον κ. Βλαχάκη όπως
συντονίσει τον έλεγχο των οικονοµικών της Εταιρείας από τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής πριν από την Γ.Σ. του Ιουνίου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η οµιλία που είθισται να δίνεται πριν από τη Γ.Σ. την ηµέρα των
εκλογών, να δοθεί από το µέλος της Εταιρείας κ. Ιάσωνα Σπυροµίλιο, Ερευνητή στο ESO.
Σχετικές λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν στα µέλη µας στο ενηµερωτικό δελτίο του Ιουνίου.
(2) Αγγλο-Ελληνικό λεξικό όρων αστρονοµίας
Ο κ. Βλαχάκης παρουσίασε στο Δ.Σ. την ολοκληρωµένη έκδοση του Αγγλο-Ελληνικού Λεξικού αστρονοµικών όρων. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι το λεξικό βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο
πληρότητας και ακρίβειας, και πιστεύει ότι θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για τα µέλη µας,
και ως εκ τούτου αποφάσισε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ. επιθυµεί
να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον κ. Βλαχάκη, και στον κ. Σειραδάκη, για την επίπονη
και µεθοδική τους εργασία στην προετοιµασία του Λεξικού.
(3) Μείωση της ετήσιας συνδροµής στην ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Αρκετά µέλη της Εταιρείας έχουν επικοινωνήσει τους τελευταίους µήνες µε µέλη του Δ.Σ.
εκφράζοντας την άποψη ότι το Δ.Σ. θα πρέπει να µειώσει το ποσό της ετήσιας συνδροµής
στην ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, µόνο η Γ.Σ. µπορεί να αλλάξει το
ποσό της ετήσιας συνδροµής.
Τα µέλη του Δ.Σ. συζήτησαν διεξοδικά το θέµα και αποφάσισαν να το θέµα τεθεί προς συζήτηση στην επόµενη Γενική Συνέλευση. Ωστόσο, η άποψη του Δ.Σ. είναι ότι το ποσό της συνδροµής δεν θα πρέπει να µειωθεί.

Όπως επισήµανε ο Πρόεδρος, το ποσό της Συνδροµής έχει παραµείνει αµετάβλητο τα τελευταία 13 χρόνια. Είναι φυσικά κατανοητή η οικονοµική δυσχέρεια όλων των µελών της Εταιρείας (συµπεριλαµβανοµένων και των µελών του Δ.Σ.) ωστόσο πιθανή µείωση των εσόδων
της Εταιρείας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οργάνωση των Συνεδρίων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.,
στην έκδοση του Ιππάρχου, στη χρηµατοδότηση του µαθητικού Διαγωνισµού Αστρονοµίας,
και πιθανών άλλων δραστηριοτήτων Αστρονοµίας στη χώρα µας (όπως για παράδειγµα το
Χειµερινό Σχολείο Αστροφυσικής που διοργανώνει ο Τοµέας Αστρονοµίας στο Τµήµα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου). Πέρα απ’ αυτές τις δραστηριότητες, το Δ.Σ. εκτιµά
ότι, στην παρούσα δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας, η Εταιρεία θα πρέπει να δώσει
ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση των Εκτάκτων Μελών της, για παράδειγµα εξασφαλίζοντας
την χρηµατοδότηση συµµετοχής µεταπτυχιακών φοιτητών, µελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., στα Συνέδρια που διοργανώνουµε. Μάλιστα, µε βάση αυτό το σκεπτικό το Δ.Σ. καθιέρωσε το βραβείο
καλύτερης διατριβής 2011-2013. Ωστόσο, για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων,
είναι κρίσιµο τα έσοδα της Εταιρείας να µην µειωθούν τα ερχόµενα χρόνια.
(4) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας
Ο Γραµµατέας, Ι. Παπαδάκης, πληροφόρησε το Δ.Σ. για την κατάσταση της επικείµενης διαγραφής µελών η οποία είχε αποφασιστεί οµόφωνα από το Δ.Σ. κατά την συνέλευση του στις
19 Δεκεµβρίου 2011, εάν τα µέλη αυτά δεν τακτοποιούσαν τις οικονοµικές τους εκκρεµότητες µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε τα µέλη αυτά για την απόφαση αυτή του Δ.Σ. Έπειτα από επικοινωνία µε τον Ταµία της Εταιρείας, ο Γραµµατέας ενηµέρωσε την Εταιρεία ότι τα παρακάτω µέλη δεν εκπλήρωσαν εµπρόθεσµα τις οφειλές τους στην
Εταιρεία και κατά συνέπεια διαγράφονται από τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε εφαρµογή του Άρθρου 13 του Καταστατικού.
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