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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) 

Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μαστιχιάδης 

Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ 

Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής 
GR-15784 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 7276909, Fax: 210 7276725  

 

Πρακτικά 4ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018 

της Τρίτης, 22 Νοεμβρίου 2016 

Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης 

 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) Εμμανουήλ 
Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας), Παναγιώτης Πάτσης (Αντιπρόεδρος), 
Βασιλική Παυλίδου και Pablo Reig, μέλη. Απών ήταν το μέλος Νικόλαος Στεργιούλας, για 
προσωπικούς λόγους.  
 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:  
 
Θέμα (1) Πιθανή συνεργασίας Ελλάδας – Χιλής σε θέματα Αστρονομίας / Αστροφυσικής: ο 
Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις ενέργειες ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια 
διμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Χιλής σε θέματα Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Το πρώτο 
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε με την επίσκεψη τον Ιούνιο 2016 του Προέδρου του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών της Χιλής (CONICYT), Prof. M. Hamuy, στην Αθήνα. Και οι δύο πλευρές 
επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον που, στην περίπτωση της  Ελλάδας εστιάζεται στην ύπαρξη μεγάλων 
επίγειων τηλεσκοπίων στη Χιλή, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από Έλληνες 
αστρονόμους στο πλαίσιο πιθανών συνεργασιών. Το επόμενο βήμα έγινε στις 11-11-2016 με μία 
τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν υπεύθυνοι Αστρονομικών Προγραμμάτων της Χιλής,  ο 
Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Χιλής στην Αθήνα, και μέλη της ελληνικής αστρονομικής 
κοινότητας, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Πρόεδρος πρότεινε να προσκληθεί 
εκπρόσωπος της Χιλιανής πλευράς στο 13ο Συνέδριο της Εταιρείας στο Ηράκλειο (2 – 6 Ιουλίου 
2017) ώστε να δοθεί η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης όλης της Ελληνικής Αστρονομικής 
κοινότητας. Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση   να καλυφθούν από την Εταιρεία τα τοπικά έξοδα 
(εξαιρουμένων των εξόδων ταξιδιού) ενός (1) προσκεκλημένου από τη Χιλή καθώς και να γίνει μία 
πρώτη ενημέρωση των μελών της Εταιρείας στο Newsletter του Ιανουαρίου 2017.  
 
Θέμα (2) Ενημέρωση από τον Ταμία για την καταβολή ποσού 400 ευρώ από το Ταμείο της 
Εταιρείας: ο Ταμίας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί (2ο ΔΣ, 20-07-
2016), η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των 400 ευρώ για τα έξοδα δημιουργίας της διαδικτυακής βάσης 
δεδομένων των διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν από Έλληνες αστρονόμους εντός 
Ελλάδας και στην αλλοδαπή. Δικαιούχος του ποσού και δημιουργός της βάσης ήταν ο κ. Ιωάννης 
Καπετανάκης, διαχειριστής συστημάτων και δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η βάση δεδομένων 
είναι ήδη λειτουργική και ελεύθερα προσβάσιμη στον ιστοχώρο της Εταιρείας 
(http://helas.gr/phds.php), ενώ θα ανακοινωθεί στα μέλη  στο Newsletter του Δεκεμβρίου 2016. Η 
πρόταση για την κατασκευή της βάσης αυτής έγινε από το μέλος κ. Βασίλη Χαρμανδάρη και 
εγκρίθηκε από το ΔΣ. Απομένει η πλήρης ενημέρωση της βάσης με τους εκτιμώμενους 370+ 
Έλληνες αστρονόμους. 
 
Θέμα (3) Ενημέρωση για το επερχόμενο 13ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: ζητήθηκε από το μέλος 
του ΔΣ Pablo Reig να ενημερώσει το ΔΣ σχετικά με τις προετοιμασίες του επερχόμενου Συνεδρίου 
της Εταιρείας (2 – 6 Ιουλίου 2017). Αναφέρθηκε ότι ισχύει η προηγούμενη ενημέρωση (3ο ΔΣ της 15-
09-2016), θα πρέπει όμως να γίνει η κράτηση για το χώρο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί το 
κεντρικό δείπνο του Συνεδρίου. Σχετικά με την πιθανή χρηματοδότηση του Συνεδρίου από την 
Περιφέρεια Κρήτης, θα συντονιστούν ο Πρόεδρος με το μέλος του ΔΣ Βασιλική Παυλίδου. Σχετικά με 
την ενδεχόμενη χρηματοδότηση από την Ακαδημία Αθηνών, θα συντονιστούν ο Πρόεδρος με τον 
Αντιπρόεδρο της Εταιρείας.  
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Θέμα (4) Ενημέρωση Γραμματέα για θέματα μητρώου, ταξιδιωτικών χορηγιών και Ίππαρχου: 
ο Γραμματέας της Εταιρείας προχώρησε στην παρακάτω ενημέρωση:  
 Θέματα μητρώου: Αναφέρθηκε ότι η κατάσταση των μελών της Εταιρείας με οφειλές στις 

συνδρομές παραχωρήθηκε από τον Ταμία από τις αρχές Οκτωβρίου, αλλά οι υπενθυμίσεις δεν 
έχουν ακόμα σταλεί λόγω φόρτου εργασίας. Ο Γραμματέας θα προβεί στις υπενθυμίσεις όχι 
αργότερα από τις αρχές Δεκεμβρίου. Επιπλέον, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα γίνει 
ο χωρισμός από τον Γραμματέα του μητρώου σε υπο-ομάδες ώστε, με τη συνεργασία ολόκληρου 
του ΔΣ, αυτό να εκκαθαριστεί από λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία έως την επόμενη ΓΣ.   

 Ταξιδιωτικές χορηγίες: στο Newsletter του Νοεμβρίου ανακοινώθηκε η πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για αίτηση ταξιδιωτικής ενίσχυσης προς υποψήφιους διδάκτορες και νέους 
μεταδιδάκτορες χωρίς εργασία για το πρώτο εξάμηνο του 2017, με προθεσμία την 15-12-2016. 
Παρά ταύτα δεν έχει κατατεθεί καμία αίτηση ακόμα. Συμφωνήθηκε να προβεί η Εταιρεία σε 
υπενθύμιση στο Newsletter του Δεκεμβρίου 2016. 

 Επόμενο τεύχος Ίππαρχου: υπενθυμίστηκε στον Αντιπρόεδρο ότι οι διεργασίες επιλογής 
συγγραφέων και καθορισμού του υλικού του Ίππαρχου, με χρονικό ορίζοντα έκδοσης του τεύχους 
το επόμενο Συνέδριο της Εταιρείας (Ιούλιος 2017), ξεκινούν συνήθως από το Δεκέμβριο του 
προηγούμενου έτους. Ο Αντιπρόεδρος έλαβε γνώση και θα προβεί σε επαφές για τον καθορισμό 
των συγγραφέων των άρθρων επισκόπησης και των μικρότερων στηλών, ενημερώνοντας 
παράλληλα το ΔΣ.  

 
Άλλα θέματα: Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Αποφασίστηκε η διεξαγωγή της πέμπτης 
(5ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ στις 20 Δεκεμβρίου 2016. Τα τρέχοντα θέματα αφορούν στον 
καθορισμό του χαρακτήρα της ενημέρωσης για την πιθανή διμερή συνεργασία Ελλάδας – Χιλής σε 
θέματα Αστρονομίας / Αστροφυσικής, στην επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων Ελλήνων 
διδακτόρων Αστρονομίας / Αστροφυσικής και στην ενημέρωση της κατάθεσης αιτήσεων για τις 
ταξιδιωτικές χορηγίες.  
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γραμματέας                Ο Ταμίας 

 

 

 
Απ. Μαστιχιάδης         Π. Πάτσης                                Εμμ. Γεωργούλης             Εμμ. Ξυλούρης 

 

 

 
Τα μέλη 

                             
                                                   (απών) 

 
Β. Παυλίδου P. Reig Ν. Στεργιούλας  


	Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γραμματέας                Ο Ταμίας
	Τα μέλη

