ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μαστιχιάδης
Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
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Πρακτικά 35ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
της Τρίτης, 4 Ιουλίου 2017
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Κ. Γεωργούλης
Συνήλθε σήμερα, 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού και
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
(1) Ελληνική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ASTRONET και ο ρόλος της Εταιρείας
(Β. Χαρμανδάρης)
(2) Διμερής συνεργασία Ελλάδας – Χιλής στην Αστρονομία και την Αστροφυσική
(3) Παρουσίαση δραστηριοτήτων της Εταιρείας από το Δ.Σ.
(4) Παρουσίαση του τρέχοντος τεύχους του Ίππαρχου
(5) Εκλογή νέων Μελών της Εταιρείας και μεταβολές Μητρώου
(6) Οικονομικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(7) Εθνικές και διεθνείς δυνατότητες χρηματοδότησης για νέους ερευνητές
Παρόντες: τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Μαστιχιάδης, Πάτσης, Γεωργούλης, Ξυλούρης, Παυλίδου και
Reig και περί τα 50 μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Απόντες: το μέλος κ. Στεργιούλας, για προσωπικούς λόγους.
Θέμα (1) Ελληνική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ASTRONET και ο ρόλος της
Εταιρείας
Σύντομη ενημέρωση προσκλήθηκε να παραθέσει το μέλος της Εταιρείας κ. Βασίλειος
Χαρμανδάρης. Ο κ. Χαρμανδάρης ανέπτυξε συνοπτικά το σκεπτικό του προγράμματος
ASTRONET (http://www.astronet-eu.org) σε συνάρτηση με την πορεία της Αστρονομίας στην
Ευρώπη. Ο πρώτος οδικός χάρτης του ASTRONET με σκοπό τη χάραξη στρατηγικής
παρουσιάστηκε το 2008. Έκτοτε η δομή του προγράμματος έχει αλλάξει λόγω και της
μεταβολής του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού τοπίου, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα στη
σημερινή του μορφή να επιδιώκει την ουσιαστική συμμετοχή εθνικών χρηματοδοτικών
οργανισμών.
Η τακτική συνδρομή κρατών – μελών στο ASTRONET είναι 5000 ευρώ ετησίως, με
δυνατότητα μειωμένης συμμετοχής 2000 ευρώ ετησίως σε ειδικές περιπτώσεις, μία εκ των
οποίων θα μπορούσε να είναι και η Ελλάδα. Από ελληνικής πλευράς προτάθηκε ότι μονάδα
εκπροσώπησης θα μπορούσε να είναι είτε η Εθνική Αστρονομική Επιτροπή (ΕΑΕ) είτε η

ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., με πιθανότερη τη δεύτερη, λόγω της υπολειτουργίας της πρώτης και της έλλειψης
προϋπολογισμού.
Διατυπώθηκαν και συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις, όπως ο ρόλος θα μπορούσε να παίξει
η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., η άποψη ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει λόγο ρόλο στα μικρά επίγεια
τηλεσκόπια και η άποψη ότι ένα μέρος του οικονομικού οφέλους (overhead) από
ανταγωνιστικά προγράμματα αστρονομίας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα θα
μπορούσε να καλύψει τη συνδρομή της χώρας στο ASTRONET. Επιπλέον, οι απόψεις ότι η
Εταιρεία θα πρέπει να συλλέγει προτάσεις / αιτήματα και να προχωρεί σε παραστάσεις προς
την Πολιτεία και ότι θα πρέπει να πιέζει συνεχώς για χάραξη πολιτικής στον τομέα της
αστρονομίας και αστροφυσικής.
Αποφασίστηκε η Εταιρεία να συλλέξει / επιδιώξει περισσότερες πληροφορίες, με το
δεδομένο ότι είναι ήδη συνεργαζόμενο μέλος (associate member) του ASTRONET, στις
διαβουλεύσεις του προγράμματος που θα λάβουν χώρα έως το Δεκέμβριο του 2017. Με το
ενδεχόμενο να προταθεί από το ASTRONET νέος οδικός χάρτης το 2020, αποφασίστηκε ότι η
Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε κάτι τέτοιο, όπως συνεισέφερε και στον
οδικό χάρτη του 2008.
Θέμα (2) Διμερής συνεργασία Ελλάδας – Χιλής στην Αστρονομία και την Αστροφυσική
Συζητήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Απόστολο Μαστιχιάδη, η επίσκεψη στην Ελλάδα
του Καθ. Mario Hamui, Προέδρου της Χιλιανής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας
(CONICYT) με βούληση συνεργασίας με την Ελληνική Πολιτεία και τους εγχώριους φορείς της
επαγγελματικής αστρονομίας και αστροφυσικής, μεταξύ των οποίων και η Εταιρεία. Η
επίσκεψη, η οποία προετοιμάστηκε αλλά και συνοδεύθηκε από διμερείς τηλεδιασκέψεις,
κρίθηκε ως ιδιαίτερα σημαντική λόγω του κεντρικού ρόλου της Χιλής στην παγκόσμια
αστρονομική κοινότητα μέσω και των πολλαπλών εγκαταστάσεων μεγάλων επίγειων
τηλεσκοπίων στο έδαφός της.
Στο πλαίσιο αυτών των επαφών προσκλήθηκε ο Dr. Patricio Rojo, Πρόεδρος της Χιλιανής
Αστρονομικής Εταιρείας, να συμμετάσχει στο 13ο Αστρονομικό Συνέδριο με μια ανασκόπηση
των δραστηριοτήτων αστρονομίας και αστροφυσικής, των δυνατοτήτων που προσφέρει η
Χιλή, αλλά και ευκαιριών που διαμορφώνονται για νέους ερευνητές. Έκτοτε, διαδικτυακός
σύνδεσμος με επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες στη Χιλή υπάρχει πάγια σε κάθε
μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Κατά τη συζήτηση, εδραιώθηκε η άποψη ότι υπάρχουν δυνατότητες ανταλλαγής και
συνεργασίας με χιλιανά ινστιτούτα, καθώς και η διάθεση από την πλευρά εγχώριων φορέων
και ερευνητών να δράσουν ως «πρεσβευτές» της ελληνικής αστρονομίας στη Χιλή.

Θέμα (3) Παρουσίαση δραστηριοτήτων της Εταιρείας από το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Απόστολος Μαστιχιάδης, ενημέρωσε τη Γ.Σ. για τις πρωτοβουλίες
που ανέπτυξε το Δ.Σ. κατά το πρώτο έτος της θητείας του (από τον Ιούνιο του 2016 και μετά).
Οι πρωτοβουλίες και αντίστοιχες ενέργειες συνοψίζονται στα εξής:
- 2ο Θερινό Σχολείο ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. (http://www.helas.gr/school/2016/): το εν λόγω Θερινό
Σχολείο, με τίτλο «Δραστηριότητα Γαλαξιακών Πυρήνων», πραγματοποιήθηκε επιτυχώς
στο ΕΚΠΑ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών τον Ιούλιο του 2016. Η άψογη
διοργάνωση επέφερε ομόφωνα τα συγχαρητήρια του Δ.Σ. προς την Οργανωτική Επιτροπή
του Σχολείου.
- Ολοκλήρωση
βάσης
δεδομένων
Ελλήνων
διδακτόρων
Αστρονομίας
(http://www.helas.gr/phds.php): ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα και η βάση
δεδομένων 515 διδακτορικών διατριβών από Έλληνες υπηκόους και ομογενείς σε Ελλάδα
και εξωτερικό, η οποία πλέον εμπεριέχεται στον ιστοχώρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και θα
ενημερώνεται σε τακτική βάση όσο προκύπτουν νέες διατριβές. Το έργο
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον κ. Βασίλη Χαρμανδάρη και τον προγραμματιστή
κ. Ι. Καπετανάκη.
- Διμερής συνεργασία Ελλάδας – Χιλής και πρόσκληση του Προέδρου της Χιλιανής
Αστρονομικής Εταιρείας, κ. Patricio Rojo, στο 13ο Αστρονομικό Συνέδριο: όπως
περιγράφεται στο Θέμα (1), η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. συνεισέφερε στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα
στην ελληνική και τη χιλιανή αστρονομική κοινότητα, αφενός μέσω της επίσκεψης του
Προέδρου της CONICYT και αφετέρου με την πρόσκληση και παρουσίαση του κ. Rojo στο
13ο Αστρονομικό Συνέδριο. Στα μηνιαία Newsletters της Εταιρείας παρέχεται πλέον
ιστοσελίδα με ερευνητικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες στη Χιλή (http://sochias.cl/enchile/postgrados/grads).
- Στήριξη
φοιτητών
για
συμμετοχή
στο
Θερινό
Σχολείο
Alpbach
(https://www.summerschoolalpbach.at): το εν λόγω θερινό σχολείο λαμβάνει χώρα
ετησίως και, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, η Επιστημονική Οργανωτική
Επιτροπή επιλέγει τους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν. Το Δ.Σ., με απόφασή του,
καλύπτει τα ταξιδιωτικά έξοδα στους επιλεχθέντες Έλληνες φοιτητές, ενώ η διοργάνωση
του Σχολείου καλύπτει τη διαμονή. Ως εκ τούτου, το 2017 η Εταιρεία κάλυψε τα
ταξιδιωτικά έξοδα του κ. Ρ. Σκαλίδη, Έκτακτου Μέλους.
- Συνέχεια κάλυψης της εθνικής συνδρομής στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics: η
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην ελληνική αστρονομική κοινότητα,
συνεχίζει να καλύπτει την εθνική συνδρομή στο εν λόγω περιοδικό κύρους
απαλλάσσοντας έτσι οποιαδήποτε δημοσίευση προερχόμενη από ελληνικούς φορείς από
τα αντίστοιχα έξοδα δημοσίευσης.
- Συνέχεια βράβευσης του καλύτερου διδακτορικού αστρονομίας / αστροφυσικής: το Δ.Σ.
της Εταιρείας συνεχίζει να στηρίζει ομόφωνα την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων καλύτερης
διδακτορικής διατριβής και να βραβεύει τη διατριβή που συγκεντρώνει τις περισσότερες
προτιμήσεις μεταξύ του Δ.Σ. Για το 2016, μάλιστα, το Δ.Σ. προέκρινε και βράβευσε δύο (2)
διδακτορικές διατριβές, αυτές των κκ. Ι. Λιοδάκη και Α. Ναθαναήλ, οι οποίες ισοψήφισαν
κατά την τελική αξιολόγηση.
- Συνέχεια χορηγίας 1ου Βραβείου του Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας που
διοργανώνεται από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου: το Δ.Σ. της
Εταιρείας συνεχίζει να στηρίζει ομόφωνα την εν λόγω δραστηριότητα, έχοντας

αθλοθετήσει χρηματικό βραβείο, το οποίο απονέμει μέλος του Δ.Σ. που παρευρίσκεται
στη σχετική τελετή. Το 2017 την Εταιρεία εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ.
Παναγιώτης Πάτσης.
- Στήριξη ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. της ημερίδας “Getting Involved with Solar Orbiter: Information Session
for Greek Scientists”: με την έμπρακτη υλική στήριξη της Εταιρείας, η ημερίδα
διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2017 στα κεντρικά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
στο Θησείο, αποσκοπώντας στη διερεύνηση στενότερης εμπλοκής της εγχώριας
κοινότητας ηλιοφυσικών με την αποστολή Solar Orbiter του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Διαστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία κάλυψε το ήμισυ των εξόδων του
προσκεκλημένου ομιλητή κ. Ά. Βουρλίδα, μέλους της επιστημονικής ομάδας της
αποστολής και επιστημονικού υπεύθυνου ενός από τα επιστημονικά της όργανα.
- Προσπάθεια επικαιροποίησης του Μητρώου της Εταιρείας: το Δ.Σ. ανέλαβε την
προσπάθεια μιας ενδελεχούς επικαιροποίησης του Μητρώου Μελών, ώστε να
διορθωθούν τυχόν ανακρίβειες σε στοιχεία επικοινωνίας, λόγω μετακίνησης των Μελών,
καθώς και λάθη ή ανακρίβειες ως προς την κατηγορία μέλους. Η προσπάθεια διήρκεσε
αρκετούς μήνες (2016 – 2017) και επέφερε αρκετές διορθώσεις στοιχείων επικοινωνίας
και κάποιες τροποποιήσεις στο Μητρώο, όπως φαίνεται στις παραθέσεις του Θέματος (5).
Θέμα (4) Παρουσίαση του τρέχοντος τεύχους του Ίππαρχου
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Παναγιώτης Πάτσης, υπεύθυνος έκδοσης του Ίππαρχου,
προχώρησε σε σύντομη παρουσίαση των περιεχομένων του τρέχοντος τεύχους (Τόμος 2,
Τεύχος 14, Ιούνιος 2017, http://www.helas.gr/hipparchos/hipparchos_v2_14.pdf) με τα
κύρια άρθρα του και τα σύντομα ενημερωτικά θέματα. Πέραν του μεγάλου ενημερωτικού
ενδιαφέροντος του τεύχους, ο κ. Πάτσης έγινε αποδέκτης συγχαρητηρίων για την άψογη
τεχνική παρουσίαση και εκτύπωσή του.
Συζητήθηκαν τα μελλοντικά περιεχόμενα του τεύχους. Διατυπώθηκε η άποψη ότι είναι
χρήσιμο να καταγράφονται ερευνητικές επιτυχίες και διακρίσεις, ο οποίες θα πρέπει να
κοινωνούνται στο Δ.Σ. Επίσης, ότι θα ήταν επωφελές να γίνεται ένας απολογισμός των
συνεδρίων κάθε χρόνου και όχι μια απλή παρουσίαση ή διαφήμισή τους μέσω Ίππαρχου.
Άλλες απόψεις εστιάστηκαν στη δημοσίευση περιλήψεων βραβευμένων διδακτορικών
διατριβών, σε δημοσίευση δελτίου τύπου από μέρους της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. με τις σημαντικότερες
εξελίξεις της χρονιάς σε θέματα αστρονομίας και αστροφυσικής (highlights) και σε μια λίγο
πιο εκτενή περιγραφή αυτών των σημαντικών εξελίξεων. Αποφασίστηκε, τέλος, να
περιληφθεί υπενθύμιση σε επόμενα Newsletters η οποία να ζητεί από τα Μέλη υλικό που
θα μπορούσε να συμπεριληφθεί (κατόπιν κρίσης από την εκδοτική ομάδα του περιοδικού)
στο επόμενο τεύχος του περιοδικού.
Θέμα (5) Εκλογή νέων Μελών της Εταιρείας και μεταβολές Μητρώου
Ο Γραμματέας του Δ.Σ., κ. Εμμανουήλ Γεωργούλης, ενημέρωσε τα παριστάμενα Μέλη της
Εταιρείας για θέματα αναφορικά με τη διοργάνωση και εκτέλεση του παρόντος 13ου
Αστρονομικού Συνεδρίου. Στη συνέχεια, εισηγήθηκε στη Γ.Σ. τα θέματα της εκλογής νέων
Μελών και της έγκρισης μεταβολών στο Μητρώο Μελών ης Εταιρείας.

- Εκλογή νέων Μελών:
Ο Γραμματέας του Δ.Σ. ενημέρωσε τη Γ.Σ. για τις δεκαπέντε (15) αιτήσεις υποψήφιων νέων
μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., οι οποίες του κατατέθηκαν. Όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της
Εταιρείας, τις αιτήσεις αυτές συνυπέγραψαν δύο Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. Οι αιτήσεις
είναι καταχωρημένες στα αρχεία του Γραμματέα και διαθέσιμες σε κάθε Μέλος της
Εταιρείας. Το Δ.Σ. ενέκρινε όλες τις υποψηφιότητες και πρότεινε στην Γ.Σ. την εκλογή των εν
λόγω υποψηφίων ως Μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στις αιτούμενες κατηγορίες. Η Γ.Σ. ομοφώνησε,
κατόπιν ανάγνωσης των ονομάτων των υποψηφίων, ως προς την έγκριση της πρότασης του
Δ.Σ. Ως εκ τούτου, ο Γραμματέας δεσμεύθηκε να ενημερώσει τα νέα Μέλη για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους, όπως το Καταστατικό της Εταιρείας επιτάσσει.
Τα νέα Μέλη της Εταιρείας είναι:
Τακτικά Μέλη (6):
1. Αντωνοπούλου Δανάη : διδακτορικό από το University of Amsterdam, Ολλαδία.
Προτεινόμενη από τους Δ. Χατζηδημητρίου και Α. Μαστιχιάδη.
2. Bonfini Paolo : διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προτεινόμενος από τους Θ.
Μπιτσάκη και Β. Χαρμανδάρη.
3. Γιαννακής Όμηρος : διδακτορικό από το ΕΚΠΑ. Προτεινόμενος από τους Ι. Δαγκλή και
Γ. Μπαλάση
4. Ντορμούση Ευαγγελία : διδακτορικό από το Service d’ Astrophysique (SAP), Saclay,
Γαλλία. Προτεινόμενη από τους Β. Παυλίδου και Κ. Τάσση.
5. Πανοπούλου Γεωργία – Βιργινία: διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Προτεινόμενη από τους Κ. Τάσση και Β. Παυλίδου.
6. Sell Paul : διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Wisconsin – Madison, ΗΠΑ.
Προτεινόμενος από τους Ι. Λεωνιδάκη και Α. Ζέζα.
Έκτακτα Μέλη (8):
1. Αναστασοπούλου Κωνσταντίνα: υπ. διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Προτεινόμενη από τους Α. Ζέζα και Β. Παυλίδου.
2. Δημητριάδης Γεώργιος: υπ. διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Southampton, Μεγάλη
Βρετανία. Προτεινόμενος από τους Α. Μπονάνου και Ι. Γεωργαντόπουλο.
3. Κοψαχείλη Μαρία: υπ. διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προτεινόμενη από
τους Ι. Λεωνιδάκη και Α. Ζέζα.
4. Κοβλακάς Κωνσταντίνος: υπ. διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προτεινόμενος
από τους Α. Ζέζα και Κ. Τάσση.
5. Κουρουμπατζάκης Κωνσταντίνος: υπ. διδάκτορας το Π. Κρήτης. Προτεινόμενος από
τους Α. Ζέζα και P. Reig.
6. Μασούρα Βασιλεία – Ασπασία: υπ. διδάκτορας στο ΑΠΘ. Προτεινόμενη από τους Ι.
Γεωργαντόπουλο και Εμμ. Ξυλούρη.
7. Μπουλά Στυλιανή: υπ. διδάκτορας στο ΕΚΠΑ. Προτεινόμενη από τους Δ.
Χατζηδημητρίου και Α. Μαστιχιάδη
8. Σκαλίδης Ραφαήλ: υπ. διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προτεινόμενος από
τους Κ. Τάσση και Β. Χαρμανδάρη.

Συνεργαζόμενα Μέλη (1):
1. Τσιάτσιου Σοφία: μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προτεινόμενη
από τους Β. Παυλίδου και Ι. Μπέλλα – Βελλίδη.
- Μεταβολές Μητρώου:
Τα ακόλουθα δεκατρία (13) Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας, αφού ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις
μεταπτυχιακές σπουδές τους και ανακηρύχθηκαν Διδάκτορες κατά τα προηγούμενα έτη ή
και κατά το τρέχον έτος, ειδοποιήθηκαν εγγράφως από τον Γραμματέα του Δ. Σ., σύμφωνα
με το Καταστατικό, ότι στην επερχόμενη Γ. Σ. θα προταθεί η μεταβολή τους σε Τακτικά Μέλη
της Εταιρείας. Κατόπιν της σύμφωνης γνώμης τους, ο Γραμματέας εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την
μεταβολή των εν λόγω Μελών σε Τακτικά και το Δ.Σ. ενέκρινε, εισηγούμενο τη μεταβολή
στην Γ.Σ., η οποία ομοφώνησε στην έγκριση της εισήγησης του Δ.Σ. Ως εκ τούτου, τα Έκτακτα
Μέλη που αναγορεύονται σε Τακτικά Μέλη της Εταιρείας είναι:
1. Γεωργίου Μαρίνα
2. Επιτροπάκης Αναστάσιος
3. Ιωαννίδης Παναγιώτης
4. Κουρνιώτης Μιχαήλ
5. Λιοδάκης Ιωάννης
6. Μαραγκουδάκης Αλέξανδρος
7. Μαρκάκης Κωνσταντίνος
8. Μόσχου Σοφία – Παρασκευή
9. Ναθαναήλ Αντώνιος
10. Παούρης Ευάγγελος
11. Παρασκευάς Ιωσήφ
12. Τσιγαρίδη Ευαγγελία
13. Φακής Δημήτριος
Τα ακόλουθα δύο (2) Συνεργαζόμενα Μέλη της Εταιρείας, αφού ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις
μεταπτυχιακές σπουδές τους και ξεκίνησαν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής,
ειδοποιήθηκαν εγγράφως από τον Γραμματέα του Δ. Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, ότι
στην επερχόμενη Γ. Σ. θα προταθεί η μεταβολή τους σε Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας. Κατόπιν
της σύμφωνης γνώμης τους, ο Γραμματέας εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την μεταβολή των εν λόγω
Μελών σε Έκτακτα και το Δ.Σ. ενέκρινε, εισηγούμενο τη μεταβολή στην Γ.Σ., η οποία
ομοφώνησε στην έγκριση της εισήγησης του Δ.Σ. Ως εκ τούτου, τα Συνεργαζόμενα Μέλη που
αναγορεύονται σε Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας είναι:
1. Λιοκάτη Ευαγγελία
2. Νερνεσιάν Άγγελος
Σε έλεγχο για την τήρηση του Καταστατικού ως προς τα Έκτακτα Μέλη, ο Γραμματέας του
Δ.Σ. ενημέρωσε εγγράφως όλα τα Έκτακτα Μέλη να τεκμηριώσουν την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής. Ως εκ τούτου, προτάθηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η μεταβολή των
ακόλουθων επτά (7) Έκτακτων Μελών σε Συνεργαζόμενα Μέλη έως την επίσημη έναρξη της
διδακτορικής τους διατριβής:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δερλώπα Σοφία
Θεοδοσίου Άννα
Μαυρίκης Δημήτριος
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Πετρής Σοφιανός
Πισόκας Θεόφιλος
Σταθόπουλος Δημήτριος

Το Δ.Σ., εφαρμόζοντας το Καταστατικό της Εταιρείας, πρότεινε με λύπη του στην Γ.Σ. τη
διαγραφή οκτώ (8) Μελών από το Μητρώο της Εταιρείας. Η Γ.Σ. ομοφώνησε στην έγκρισή
της. Ως εκ τούτου, διαγράφονται από το Μητρώο της Εταιρείας τα εξής Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αντωνίου Αντώνιος (Τακτικό Μέλος)
Φράγκος Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος)
Λέφα Εύα (Τακτικό Μέλος)
Νικολουδάκης Νικόλαος (Τακτικό Μέλος)
Ρωμαίου Ζαχαρένια (Τακτικό Μέλος)
Σαπουντζής Κωνσταντίνος (Τακτικό Μέλος)
Τεζάρη Αναστασία (Συνεργαζόμενο Μέλος)
Τζιούμης Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος)

Κατόπιν των παραπάνω μεταβολών, η Εταιρεία αριθμεί συνολικά 265 μέλη (αύξηση 7 μελών
ή ~ 3% από την προηγούμενη, 34η Γ.Σ.), εκ των οποίων τα 36 (14%) ανήκουν στην κατηγορία
του Τακτικού Ιδρυτικού Μέλους. Από τα υπόλοιπα 229 μέλη, τα 180 (68%) είναι Τακτικά
Μέλη, τα 34 (13%) είναι Έκτακτα Μέλη και τα 15 (5%) είναι Συνεργαζόμενα Μέλη. Στα 180
Τακτικά Μέλη συμπεριλαμβάνονται και 24 αφυπηρετήσαντα Μέλη.
Θέμα (6) Οικονομικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Ο Ταμίας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., κ. Εμμανουήλ Ξυλούρης, προέβη σε οικονομικό απολογισμό της
Εταιρείας για την περίοδο διαχείρισης από την προηγούμενη, 34η Γ.Σ., έως και το 13ο
Αστρονομικό Συνέδριο. Το συνολικό αποθεματικό της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2017
ανέρχεται σε 26.889,52 ευρώ. Ο αντίστοιχος απολογισμός εσόδων – εξόδων της Εταιρείας
έχει ως εξής:
- Έσοδα (ευρώ):
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης
Συνδρομές Μελών
Εγγραφές 2ου Θερινού Σχολείου ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Χορηγία ΙΑΑΔΕΤ (08.02.2017) για την
πληρωμή της εθνικής συνδρομής στο
περιοδικό Astronomy & Astrophysics
Χορηγία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
(10.05.2017) για τη διοργάνωση του 13ου
Αστρονομικού Συνεδρίου

30.908,96
4.840,00
430,00
1.500,00
500,00

Τόκοι προθεσμιακής
ΣΥΝΟΛΟ

73,62
38.252,58

- Έξοδα (ευρώ):
Λειτουργικά έξοδα Εταιρείας (Τράπεζα)
Ταξιδιωτική χορηγία N. Britavskiy για το συνέδριο
EWASS2016
Ταξιδιωτική χορηγία Μ. Κουρνιώτη για συνέδριο στο
Cambridge
Χρηματικό βραβείο ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για το καλύτερο
διδακτορικό του 2016 (Ι. Λιοδάκης, Α. Ναθαναήλ)
Συνδρομή περιοδικού Astronomy & Astrophysics για
το 2017
Ταξιδιωτική χορηγία Ρ. Σκαλίδη για το Θερινό
Σχολείο Alpbach 2017
Μερική κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων Α.
Βουρλίδα για συμμετοχή στην ημερίδα «Getting
Involved with Solar Orbiter»
Χορηγία 1ου βραβείου 21ου και 22ου μαθητικού
διαγωνισμού αστρονομίας (Εταιρεία Αστρονομίας &
Διαστήματος - Βόλος)
Φόροι τόκων προθεσμιακής
Έξοδα φιλοξενίας Patricio Rojo για το 13ο
Αστρονομικό Συνέδριο
Αγορά γραφικής ύλης για το 13ο Αστρονομικό
Συνέδριο
Μεγαρόσημα για νομιμοποίηση της Εταιρείας σε
Πρωτοδικείο και ΔΟΥ
Αγορά γραφικής ύλης για το 2ο Θερινό Σχολείο της
Εταιρείας
Έξοδα για coffee breaks / φαγητό κατά το 2ο Θερινό
Σχολείο της Εταιρείας
Έξοδα μετακίνησης Ι. Παπαδάκη για τη συμμετοχή
του στο 2ο Θερινό Σχολείο
Αγορά Domain Name της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Δημιουργία αρχείου Ελλήνων διδακτόρων στην
ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. (Ι. Καπετανάκης)
Έκδοση τρέχοντος τεύχους Ίππαρχου
Οικονομική ενίσχυση νέων Μελών για συμμετοχή
στο 13ο Αστρονομικό Συνέδριο
ΣΥΝΟΛΟ

103,57
400,00
400,00
800,00
3.430,00
420,00
600,00
600,00
9,80
300,00
907,68
112,40
150,73
1.100,00
168,48
24,80
400,00
1.335,60
100,00
11.363.06

Στη συζήτηση που ακολούθησε τον οικονομικό απολογισμό διατυπώθηκε η ερώτηση αν
πρέπει να συνεχίσουν να τυπώνονται τα τεύχη του Ίππαρχου. Το Δ.Σ. απάντησε ότι η
εκτύπωση του Ίππαρχου είναι Καταστατική πρόνοια της Εταιρείας (άρθρο 48, παρ. α) και για
να προχωρήσει η Εταιρεία στην ηλεκτρονική και μόνο παροχή του τεύχους θα πρέπει να γίνει

τροποποίηση του Καταστατικού όπως προβλέπεται από το άρθρο 45, παρ. δ, δηλαδή με
αυτοπρόσωπη παρουσία τουλάχιστον του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών και
Έκτακτων Μελών. Η τρέχουσα Γ.Σ. προφανώς δεν παρείχε αυτή τη δυνατότητα.
Συζητήθηκαν επίσης πιθανά ανταποδοτικά οφέλη για τα Μέλη της Εταιρείας μέσω των
συνδρομών τους, δεδομένου και του παραπάνω αποθεματικού. Απαντήθηκε ότι ένα τέτοιο
όφελος είναι η εθνική συνδρομή για το περιοδικό Astronomy & Astrophysics, η οποία
απαλλάσσει Έλληνες συγγραφείς από την καταβολή τελών δημοσίευσης, αλλά και η
προσήλωση της Εταιρείας στην εκπαίδευση, οικονομική στήριξη και ενθάρρυνση των
νεότερων Μελών της μέσω θερινών σχολείων, ταξιδιωτικών χορηγιών και βραβείων για την
καλύτερη διδακτορική διατριβή.
Θέμα (7) Εθνικές και διεθνείς δυνατότητες χρηματοδότησης για νέους ερευνητές
Κρίθηκε, τέλος, σημαντικό να συζητηθούν εθνικές και διεθνείς ευκαιρίες ανταγωνιστικής
χρηματοδότησης, κυρίως για τα νέα μέλη της Εταιρείας. Τονίστηκε ότι η ανταγωνιστικότητα
και η εξωστρέφεια της ελληνικής αστρονομικής κοινότητας είναι παράγοντες καθοριστικής
σημασίας για την επιβίωσή της, ιδιαίτερα στις συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης τις οποίες
βιώνει η χώρα επί σειρά ετών.
Σε αυτό το πλαίσιο, πέραν της γνωστής ερευνητικής χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, τονίστηκε
η σύσταση το 2017 του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ελ.Ιδ.Εκ. http://www.elidek.gr ). Το Ελ.Ιδ.Εκ. είναι το εγχώριο αντίστοιχο καταξιωμένων εθνικών
ιδρυμάτων ερευνών του εξωτερικού, το οποίο ως τώρα δεν υπήρχε. Επιπλέον, συζητήθηκε
το
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
–
Πλαίσιο
Horizon
2020
(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 ), το οποίο χρηματοδοτεί με σημαντικά
ποσά τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς συνεργατικές ερευνητικές ομάδες υπό μορφή
κοινοπραξιών ή δικτύων. Στα μέλη της Εταιρείας, αλλά κυρίως στους νέους ερευνητές,
προτάθηκε ανεπιφύλακτα η τακτική διερεύνηση των παραπάνω ιστοσελίδων για την εύρεση
και επιδίωξη πιθανών ευκαιριών χρηματοδότησης.

Κατόπιν των παραπάνω και απουσία περαιτέρω θεμάτων συζήτησης, ο Πρόεδρος της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. και τη Γ.Σ. για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση και
κήρυξε το πέρας της 35ης Γενικής Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραμματέας

Απ. Μαστιχιάδης

Π. Πάτσης

Εμμ. Γεωργούλης

Τα μέλη
Β. Παυλίδου

P. Reig

(απών)
Ν. Στεργιούλας

Ο Ταμίας

Εμμ. Ξυλούρης

