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Πρόεδρος: Καθηγητής Κυλάφης Νικόλαος
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης
Τομέας Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής
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Πρακτικά 5ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2012-2014
της Τετάρτης 2 Απριλίου 2014
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης
Συνήλθε σήμερα και ώρα 2:00μμ 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, και Ιωσήφ Παπαδάκης.
Απoύσα: η Άλκηστις Μπονάνου επειδή ήταν εκτός Ελλάδας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) Προβλήματα με τη συνδρομή της Ελλάδας στο Α&Α
(2) Εκλογές ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(3) Θερινό Σχολείο ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(4) Ίππαρχος
(5) Διαγραφές μελών
1) Προβλήματα με τη συνδρομή της Ελλάδας στο A&A. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ.
ότι στα τέλη Φβερουαρίου έλαβε, ως Πρόεδρος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής,
γράμμα από την Πρόεδρο του Α&Α, το οποίο έλεγε ότι αν η ΓΓΕΤ δεν πληρώσει τις
συνδρομές των ετών 2011 (4.940 ευρώ), 2012 (5.040 ευρώ), 2013 (4.830 ευρώ) και 2014
(3.330 ευρώ) μέχρι τις 15 Μαρτίου, διακόπτεται η συνεργασία του Α&Α με την Ελλάδα. Το
γράμμα το προώθησε στον ΓΓΕΤ, ο οποίος απάντησε ότι η ΓΓΕΤ δεσμεύεται να πληρώσει για
τα έτη 2011, 2012 και 2013, αλλά δεν δεσμεύεται για το 2014. Επίσης, ο ΓΓΕΤ ενημέρωσε
τον κ. Κυλάφη ότι "η πληρωμή θα καθυστερήσει, δεδομένου ότι πρόκειται για υποχρέωση
παρελθόντων ετών και απαιτείται ισόποση μεταφορά πίστωσης στους κωδικούς του Τακτικού
Προϋπολογισμού της ΓΓΕΤ τρέχοντος έτους, διαδικασία η οποία πραγματοποιείται από την
αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και το Γ.Λ.Κ.".
Το Δ.Σ. έκρινε ότι στη συνεδρίαση του Board του Α&Α, που θα γίνει τον ερχόμενο Μάϊο, είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα αποφασίσουν να σταματήσουν τη συνεργασία με την Ελλάδα και ως εκ
τούτου οι ερευνητές-Αστροφυσικοί που εργάζονται είτε σε Ερευνητικά Ινστιτούτα είτε σε
Τμήματα Πανεπιστημιακά (ανεξαρτήτως εθνικότητας) δε θα μπορούν να δημοσιεύουν πια στο
Α&Α χωρίς να πληρώσουν το κόστος δημοσίευσης. Το Δ.Σ. έκρινε ότι είναι προς το συμφέρον
όλης της κοινότητας (και βεβαίως των μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) να συνεχίσει η Ελλάδα να
συμμετέχει ισότιμα στην έκδοση του Α&Α. Με βάση αυτή τη λογική, το Δ.Σ. αποφάσισε να
πληρώσει η ΕΛΑΣΕΤ άμεσα τη συνδρομή του 2014 (3.330 ευρώ). Επίσης αποφάσισε ο
Πρόεδρος να γράψει ένα γράμμα στην Πρόεδρο του Α&Α, να την ενημερώσει σχετικά με την
πληρωμή της συνδρομής του 2014 και να της εξηγήσει την κατάσταση σχετικά με τις
παρελθούσες συνδρομές.
Το Δ.Σ. έκρινε ότι η εξέλιξη αυτή είναι πολύ ανησυχητική, αφενός επειδή δεν πρέπει να
διακοπεί η συνεργασία της Ελλάδας με το Α&Α, και επειδή δεν είναι δυνατόν η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να
καλύπτει τη συνδρομή της Ελλάδας στο Α&Α για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξουσιοδότησε
τον πρόεδρο να διερευνήσει τη δυνατότητα εύρεσης χορηγιών που θα μπορούν να καλύψουν
σε μεγάλο βαθμό το κόστος συνδρομής στο Α&Α. Το Δ.Σ. θα επανεξετάσει το θέμα στην
επόμενη συνεδρίαση του και θα το φέρει προς συζήτηση και ενημέρωση στην ερχόμενη Γ.Σ.
της Εταιρείας.
2) Εκλογές ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ. συζήτησε οργανωτικά θέματα σχετικά με τις επερχόμενες
εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ενημερώθηκε για τις υποψηφιότητες που στάλθηκαν στο Γραμματέα
μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και ενέκρινε την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Επίσης, αποφάσισε την ομιλία, με την οποία παραδοσιακά ξεκινάει η Γενική Συνέλευση πριν
τις εκλογές, να τη δώσει ο Καθ. Λουκάς Βλάχος.

3) Θερινό Σχολείο ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο κ. Αναστασιάδης ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με τις
εξελίξεις στη διοργάνωση του 1ου Θερινού Σχολείου που το Δ.Σ. αποφάσισε να διοργανώσει
για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους Ερευνητές το 2014. Το Σχολείο θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014. Οι εγγραφές για συμμετοχή στο Σχολείο
ξεκίνησαν και ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι το πρόγραμμα του Σχολείου θα είναι έτοιμο σε
λίγες βδομάδες. Το Δ.Σ. επανέλαβε τη βούλησή του να βοηθήσει οικονομικά στη διοργάνωση
του Σχολείου, ελπίζοντας ότι θα είναι προς όφελος των υποψήφιων διδακτόρων και νέων
μεταδιδακτορικών ερευνητών μελών της Εταιρείας. Το ποσό που θα διατεθεί θα καθορισθεί
στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. όπου ο κ. Αναστασιάδης θα παρουσιάσει τον
προϋπολογισμό του Σχολείου.
4) Ίππαρχος. Ο κ. Ευθυμιόπουλος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την έκδοση του νέου τεύχους του
«Ίππαρχου». Τα κύρια άρθρα είναι σχεδόν έτοιμα, και το Δ.Σ πρότεινε στο κ. Ευθυμιόπουλο
να επικοινωνήσει με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των προγραμμάτων «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» και
να τους ζητήσει να συνεισφέρουν με σύντομα άρθρα στην ύλη του νέου τεύχους. Επίσης, το
Δ.Σ. συζήτησε για άλλη μια φορά το θέμα κόστους του περιοδικού, το οποίο συνεχίζει να
είναι το μεγαλύτερο ετήσιο έξοδο της Εταιρείας. Ακούστηκαν διάφορες προτάσεις και το Δ.Σ.
αποφάσισε να συζητήσει το θέμα στην επόμενη στη συνεδρίασή του και να το θέσει στην
επόμενη Γ.Σ.
5) Διαγραφές Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Γραμματέας, Ι. Παπαδάκης, πληροφόρησε το Δ.Σ.
ότι στις 8 Ιανουαρίου και στις 29 Μαρτίου επικοινώνησε με όσα μέλη της Εταιρείας δεν είχαν
πληρώσει τις συνδρομές των ετών 2012 και 2013 και τους ζήτησε να τακτοποιήσουν τις
εκκρεμότητές τους μέχρι την 1 η Απριλίου 2014. Έπειτα από επικοινωνία με τον Ταμία της
Εταιρείας, ο Γραμματέας ενημέρωσε το Δ.Σ. 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.
Αθανασιάδης Δ.
Καρανικόλας N.
Διαλυνάς K.
Κουτουλίδης Λ.
Λαμπρόπουλος Π.
Μισλής Δ.
Νικολάου Ι.
Σταματικός Μ.
Τριχάς Μ.
Τσάτση Α.
Ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ ότι ο κ. Νάκος Θ. ζήτησε ο ίδιος να διαγραφτεί, επειδή
εγκαταλείπει την Αστρονομία επαγγελματικά.
Επίσης, ο Γραμματέας ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι τα παρακάτω μέλη ζήτησαν να εξαιρούνται
ετήσιας συνδρομής επειδή έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, είναι μέλη της
Εταιρείας για πάνω από δέκα χρόνια, και δεν είχαν καμία οικονομική εκκρεμότητα προς την
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. μέχρι και το 67ο έτος τους. Τα μέλη αυτά στερούνται, όπως ορίζει το Καταστατικό,
του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Γούδης Χ.
Κοντόπουλος Γ.
Λασκαρίδης Π.
Νιάρχος Π.
Περσίδης Σ.
Πινότσης Α.
Τερζιάν Γ.
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Τα μέλη
Α. Αναστασιάδης

Κ. Τσιγάνης

