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Πρακτικά 8ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022
της Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021
Υπεύθυνος Πρακτικών: K. Γοντικάκης
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Βασίλης Χαρµανδάρης και τα µέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) Νεκτάριος
Βλαχάκης, Αντώνης Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Κωνσταντίνος-Νεκτάριος
Γουργουλιάτος, Σπυρίδων Πατσουράκος και Κωνσταντίνος Τάσσης.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα (1) 15ο Συνέδριο της Εταιρείας
Συζητήθηκε το θέµα των χορηγιών για την πραγµατοποίηση του συνεδρίου. Ο Πρόεδρος
επισήµανε πως καθώς το συνέδριο θα είναι διαδικτυακό, οι οικονοµικές ανάγκες είναι µειωµένες
συνεπώς θα γίνουν αιτήσεις για µειωµένα ποσά σε σχέση µε τα προηγούµενα συνέδρια της
Εταιρείας. Ο κ. Γουργουλιάτος πρότεινε να γίνει αίτηση ώστε το συνέδριο να τεθεί υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για συµβολικούς λόγους, πρόταση που έγινε δεκτή.
Ο κ. Πατσουράκος πρότεινε, και έγινε δεκτό, να περιληφθεί στο πρόγραµµα του συνεδρίου και
µια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπως είχε γίνει σε προηγούµενα συνέδρια της Εταιρείας.
Ένα θέµα συζήτησης θα µπορούσε να είναι η παρουσίαση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήµατος.
Προτάθηκε, για τις παρουσιάσεις αφίσας (posters), οι σύνεδροι να παρέχουν την εργασία τους
σε ταινία διάρκειας δύο λεπτών η οποία να είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Στην
συνέχεια οι αφίσες θα παρουσιάζονται σε διαδικτυακές συνεδρίες όπου οι συγγραφείς θα
συζητούν και θα απαντούν σε ερωτήσεις των συνέδρων.
Συζητήθηκε η δυνατότητα να υπάρχουν πρακτικά του συνεδρίου (2σέλιδα άρθρα για κάθε
παρουσίαση) τα οποία θα µπορούσαν να αναρτηθούν στην σελίδα του συνεδρίου ή σε µια
διεθνή βάση (Astrophysics Data System abstract). Το ΔΣ αποφάσισε πως η ανάρτηση των
περιλήψεων στην βάση ADS είναι αρκετή καθώς έκρινε πως οι ολιγοσέλιδες εργασίες των
πρακτικών συνεδρίων έχουν µειωµένη βιβλιογραφική και επιστηµονική αξία σε σχέση µε
προηγούµενα έτη.
Θέµα (2) Υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερου διδακτορικού Αιµίλιος Χαρλαύτης
Το ΔΣ µελέτησε προσεκτικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και παρατήρησε το υψηλό επίπεδο
έρευνας που επιτελούν όλοι παρά το νεαρό της ακαδηµαϊκής τους ηλικίας. Μετά τη συζήτηση
που ακολούθησε και την ανάλυση των βιογραφικών όλων των υποψηφίων επέλεξε τον Γεώργιο
Βαλογιάννη (PhD 2020, Cornell University – ΗΠΑ), για το "Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής
Διατριβής - Αιµίλιος Χαρλαύτης” 2021.
Θέµα (3) Σεµινάρια και ηµερίδες διδακτορικών και µετα-διδακτορικών φοιτητών
Το ΔΣ αποφάσισε να κάνει δεκτή πρόταση οµάδας έκτακτων µελών της ΕΛΑΣΕΤ να
οργανώνονται υπό την αιγίδα της ΕΛAΣΕΤ διαδικτυακά σεµινάρια όπου υποψήφιοι διδάκτορες
και νεαροί µεταδιδάκτορες επιστήµονες θα παρουσιάζουν την εργασία τους. Προτάθηκε να
περιλαµβάνονται παρουσιάσεις σε προπτυχιακούς φοιτητές µε µορφή συνέντευξης υποψηφίων
διδακτορικών φοιτητών. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη δραστηριότητα αυτή θα
ανακοινωθούν στο µέλλον.
Θέµα (4) Διάχυση της επιστήµης της Αστρονοµίας
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το ΔΣ πως έχει επιλεγεί ο ειδικός τεχνικός ο οποίος θα βοηθήσει την
οµάδα «2 λεπτά επιστήµη» στην υλοποίηση της ιστοσελίδας τους υπό την αιγίδα της ΕΛΑΣΕΤ.
Το ΔΣ ενέκρινε την επιλογή και το κόστος για αυτή την εργασία.
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Θέµα (5) Ενηµέρωση για µεταπτυχιακές σπουδές
Ο Πρόεδρος πρότεινε την συγγραφή ενηµερωτικής παρουσίασης µε πρακτικές οδηγίες που θα
απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές που επιθυµούν να συνεχίσουν σε µεταπτυχιακές
σπουδές στην αστρονοµία τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η παρουσίαση θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα περιλαµβάνει συγκεντρωτικά χρήσιµες βασικές
πληροφορίες (προαπαιτούµενα, τυπικές ηµεροµηνίες αιτήσεων, καλές πρακτικές αιτήσεων κλπ).
Τα µέλη του ΔΣ θα συµµετάσχουν στην συλλογή αυτών των πληροφοριών.
Θέµα (6) Επαγγελµατική δικτύωση µελών της Εταιρείας
Συζητήθηκαν προτάσεις για την υποστήριξη µελών που δυσκολεύονται να δικτυωθούν
επαγγελµατικά και να συνεχίζουν να εργάζονται θέσεις στον χώρο της αστρονοµίας όσο και σε
άλλους συναφείς τοµείς µετά την απόκτηση του διδακτορικού τους. Το ΔΣ αποφάσισε να
ανακοινωθεί στο επόµενο ηλεκτρονικό δελτίο της Εταιρείας, η δυνατότητα σε όσα µέλη της
ΕΛΑΣΕΤ επιθυµούν να αποστείλουν στο Γραµµατέα ένα URL link όπου έχουν το
επικαιροποιηµένο βιογραφικό τους, το οποίο θα αναρτηθεί σε ειδικό τµήµα της ιστοσελίδας της
Εταιρείας. Σκοπός αυτού είναι να γίνουν διαθέσιµα συγκεντρωτικά τα βιογραφικά ώστε να έχουν
πρόσβαση σε αυτά ερευνητικές οµάδες ή άλλοι φορείς που επιθυµούν την πρόσληψη
επιστηµόνων από το χώρο της αστρονοµίας µε ανάλογα προσόντα. Επισηµάνθηκε ότι για να έχει
επιτυχία αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να κατατεθεί ικανός αριθµός επικαιροποιηµένων
βιογραφικών. Για αυτό το λόγο το ΔΣ επιφυλάσσεται να αποφασίσει την τελική ανάρτηση
βιογραφικών εφόσον υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον από τα µέλη της Εταιρείας για αυτή την
ενέργεια.
Προτάθηκε επίσης να ξεκινήσει η επαφή µε ιδιωτικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε
θέµατα συναφή της αστρονοµίας και διαστηµικής φυσικής και στις οποίες εργάζονται είτε νυν
µέλη της Εταιρείας είτε διδάκτορες αστρονοµίας, ώστε να γίνει συλλογή, καταγραφή και
διάχυση προς τα νέα µέλη της ΕΛΑΣΕΤ των οδών επαγγελµατικής εξέλιξης εκτός της αυστηρής
ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας στην αστρονοµία.
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.
Η διεξαγωγή της επόµενης (9ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στις αρχές του
µηνός Απριλίου 2021. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει
κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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