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Πρακτικά 8ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Τρίτης, 28 Μαρτίου 2017
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης

Παρόντες (άπαντες): Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης
(Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας), Βασιλική
Παυλίδου, Pablo Reig και Νικόλαος Στεργιούλας, μέλη.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Χορηγία 1ου Βραβείου Μαθητικού Διαγωνισμού: ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το
ΔΣ ότι του διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος κ. Κ.
Μαυρομμάτη το αποτέλεσμα του ετήσιου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και
Διαστημικής, για τον πρωτεύσαντα του οποίου η ΕΛΑΣΕΤ έχει αθλοθετήσει βραβείο τριακοσίων (300)
ευρώ. Επιπλέον, η ΕΛΑΣΕΤ απευθύνει χαιρετισμό στη σχετική εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα στο
Βόλο, μέσω του Προέδρου ή άλλου μέλους του ΔΣ. Για το 2017 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 8 Ιουλίου. Αφού επιβεβαιώθηκε η ομόφωνη στήριξη της Εταιρείας στον εν λόγω διαγωνισμό
και στην αθλοθέτηση του βραβείου, αποφασίστηκε ότι, κατόπιν αδυναμίας του Προέδρου να
παρευρίσκεται, την Εταιρεία θα εκπροσωπήσει ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον
Αντιπρόεδρο για τη βούλησή του να εκπροσωπήσει την Εταιρεία στην εν λόγω εκδήλωση.
Θέμα (2) Σύντομη ενημέρωση Γραμματέα: ο Γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ για θέματα της
αρμοδιότητάς του, και συγκεκριμένα: (α) ότι έχει σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη της Εταιρείας
που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους για τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015 και 2016),
καθώς και ξεχωριστό μήνυμα στα μέλη που οφείλουν μόνο το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2016).
Στο πρώτο μήνυμα, οι αποδέκτες έλαβαν ευγενική υπενθύμιση ότι η μη κάλυψη των οφειλών τους έως
τα τέλη Μαΐου 2017, ή έως την επόμενη ΓΣ (Ιούλιος 2017), το αργότερο, θα οδηγήσει, με λύπη της
Εταιρείας, στη διαγραφή τους από το μητρώο μελών βάσει του Καταστατικού, (β) ότι έχουν ληφθεί και
συνεχίζουν να λαμβάνονται αιτήσεις για νέα μέλη της Εταιρείας, οι οποίες υπογράφονται από δύο (2)
τακτικά μέλη της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, και (γ) ότι έχουν ληφθεί και
συνεχίζουν να λαμβάνονται αιτήσεις φοιτητών, μη μελών της Εταιρείας, για έγκριση μειωμένου τέλους
εγγραφής στο επερχόμενο 13ο Συνέδριο. Τέλος, ο Γραμματέας ενημέρωσε ότι παρότι είχε δεσμευθεί
να αλλάξει τα στοιχεία των μελών που είχαν αιτηθεί αλλαγών στο μητρώο πριν την τηλεδιάσκεψη, δεν
μπόρεσε να το πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του λόγω φόρτου εργασίας. Οι αλλαγές θα
πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό και στη συνέχεια θα ενημερωθούν τα μέλη του ΔΣ ώστε
να προχωρήσουν σε έναν πιο ενδελεχή έλεγχο του μητρώου, κατά τα συμφωνηθέντα.
Θέμα (3) Διοργάνωση 13ου Συνεδρίου ΕΛΑΣΕΤ: συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν στην
εν λόγω διοργάνωση, και συγκεκριμένα: (α) αποφασίστηκε η ημερομηνία του επίσημου δείπνου του
Συνεδρίου να είναι η Τρίτη, 4 Ιουλίου, (β) συζητήθηκε η μεγάλη ζήτηση για καταλύματα στην περιοχή
του Ηρακλείου κατά το διάστημα του Συνεδρίου και συνεπώς θα υπάρξει υπενθύμιση προς τους
συνέδρους στο επόμενο Newsletter της Εταιρείας για την έγκαιρη κράτηση δωματίου, και (γ) με το
δεδομένο ότι υπάρχουν πλέον επιβεβαιωμένοι Plenary ομιλητές για κάθε συνεδρία, ο Πρόεδρος θα
προχωρήσει σε προσωπική, γραπτή πρόσκληση για κάθε ομιλητή. Επαναβεβαιώθηκε η πρακτική της
Εταιρείας να καλύπτει μόνο τα έξοδα διαμονής, χωρίς ημερήσια αποζημίωση, και αυτό μόνο για τους
Plenary ομιλητές και όχι για προσκεκλημένους ομιλητές, εκτός και αν κάποιος αιτηθεί στήριξης οπότε
η αίτησή του εξετάζεται από το ΔΣ. Επιπλέον, συζητήθηκε η προσκεκλημένη παρουσίαση κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου ενός νέου, πολλά υποσχόμενου ερευνητή (Young Astrophysicist Talk), κατά
την πρακτική προηγούμενων Συνεδρίων. Αποφασίστηκε κατ’ αρχήν να οριστούν υποψήφιοι ομιλητές
με σκοπό η απόφαση για τον ομιλητή να ληφθεί στην επόμενη τηλεδιάσκεψη του ΔΣ (Απρίλιος) όμως
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οι εξελίξεις στη συνέχεια της τηλεδιάσκεψης (Θέμα 5) επέβαλαν άλλο σχεδιασμό.
Θέμα (4) Δραστηριότητες για παιδιά με στόχο την εξοικείωση με την Αστρονομία και την
Αστροφυσική κατά το 13ο Συνέδριο: ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι του έγινε προφορική πρόταση
από το Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Βασίλη Χαρμανδάρη, να
μεταφερθεί η σχετική δραστηριότητα του Ινστιτούτου «Αστρονομία για Παιδιά» στους χώρους του
Συνεδρίου και να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Ιουλίου, πριν την ανοικτή, εκλαϊκευτική εναρκτήρια
ομιλία. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η προσπάθεια της Εταιρείας για μεγαλύτερη εκλαΐκευση και
ενδυνάμωση της θετικής συνείδησης για την Αστρονομία και Αστροφυσική στο ευρύ κοινό, γενικά, και
σε παιδιά σχολικής ηλικίας, ειδικότερα. Το ΔΣ ομοφώνησε ως προς την αποδοχή της πρότασης και
συζήτησε κάποια πρακτικά θέματα σχετικά με τη δράση, η τυπική όμως έγκριση θα προκύψει κατά την
επόμενη τηλεδιάσκεψη του ΔΣ.
Θέμα (5) Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής (Best PhD Award) 2017: στην τηλεδιάσκεψη
του Φεβρουαρίου 2017 συμφωνήθηκε η διαδικασία επιλογής, η οποία αποτελείται από δύο σκέλη. Το
πρώτο σκέλος, αυτό της ανεξάρτητης βαθμολόγησης, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τη μία
τηλεδιάσκεψη του Φεβρουαρίου έως αυτή του Μαρτίου, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους του ΔΣ που
πρότεινε έναν εκ των υποψηφίων. Αναδείχθηκαν δύο (2) ισοψηφούντες υποψήφιοι. Ένας εκ των δύο
ήταν ο υποψήφιος που προτάθηκε από μέλος του ΔΣ και συνεπώς το εν λόγω μέλος δεν συμμετείχε
ούτε στην τελική φάση της αξιολόγησης και αποχώρησε. Στην επισταμένη συζήτηση που ακολούθησε,
υπογραμμίστηκε ότι όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις υποψηφιότητας ήταν εξαιρετικές, ενώ το ΔΣ εύχεται
σε όλους τους υποψήφιους μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Κρίνοντας τους δύο υποψήφιους
με τη μεγαλύτερη βαθμολογία πραγματοποιήθηκε δεύτερη, προφορική ψηφοφορία εντός του ΔΣ (έξι
μέλη), κατά την οποία οι δύο υποψήφιοι ισοψήφισαν και πάλι. Παρατηρώντας ότι οι διαφορές μεταξύ
τους ήταν εξαιρετικά μικρές για να επικρατήσει ένας και μόνο υποψήφιος, προτάθηκε από τον Πρόεδρο
και έγινε ομόφωνα δεκτό το βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής για το 2017 να απονεμηθεί από
κοινού και στους δύο υποψήφιους, με το αιτιολογικό της ανεξάρτητης και από κοινού συζήτησης, του
αποκλεισμού της περίπτωσης σύγκρουσης ενδιαφέροντος και των δύο ισοψηφιών. Ως εκ τούτου, το
βραβείο καλύτερης διατριβής για το 2017 απονέμεται από κοινού στους Δρ. Ιωάννη Λιοδάκη
(Πανεπιστήμιο Κρήτης, προτεινόμενο από την Καθ. Βασιλική Παυλίδου) και Αντώνιο Ναθαναήλ (ΕΚΠΑ
και ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών, προτεινόμενο από τον Δρ. Ιωάννη Κοντόπουλο). Οι υποψήφιοι
ενημερώθηκαν από τον Γραμματέα μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης και προσκλήθηκαν από κοινού
να δώσουν ομιλίες σχετικές με τις διατριβές τους στο επερχόμενο 13 ο Συνέδριο της ΕΛΑΣΕΤ. Οι δύο
προσκεκλημένες ομιλίες κρίθηκε από το ΔΣ ότι μπορούν να υποκαταστήσουν την ομιλία από νέο
ερευνητή, συνεπώς δεν θα επιδιωχθεί και αυτή η ομιλία κατά τη διοργάνωση του Συνεδρίου.
Άλλα θέματα:
• Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας για την πορεία του τρέχοντος τεύχους του
Ίππαρχου. Αναφέρθηκε ότι η προετοιμασία του τεύχους βαίνει καλώς και ότι δεν αναμένονται
καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη δημοσίευση του τεύχους σε έντυπη μορφή
έως το 13ο Συνέδριο.
• Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και τον Ταμία της Εταιρείας ότι κατά την τελευταία
συνεδρίαση του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκρίθηκε η χορηγία ποσού
πεντακοσίων (500) ευρώ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του 13ου Συνεδρίου της Εταιρείας. Το
ΔΣ της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την ευγενική χορηγία του,
την οποία η Εταιρεία αποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Αποφασίστηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή της ένατης (9ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ την Τρίτη, 25 Απριλίου 2017, και ώρα 16:00. Για τυχόν αλλαγή ώρας ή / και
ημέρας θα προηγηθεί συνεννόηση ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ.
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