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Πρακτικά 10ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022
της Δευτέρα 7 Ιουνίου 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
Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν µια σειρά από θέµατα που σχετίζονται µε το επερχόµενο
συνέδριο της Εταιρείας, στο οποίο έχουν εγγραφεί άνω των 220 ατόµων. Συγκεκριµένα:
Το συνέδριο θα ξεκινά στις 12 το µεσηµέρι. Το πρόγραµµα του συνεδρίου θα περιλαµβάνει µόνο
τις παρουσιάσεις των συνέδρων που έχουν πληρώσει την εγγραφή τους στο συνέδριο.
Μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 θα σταλούν οι αναλυτικές οδηγίες για την παρουσίαση
των πόστερ. Αποφασίστηκε πως, εκτός της πεντάλεπτης ταινίας, τα πόστερ θα περιλαµβάνουν
και µια δισέλιδη παρουσίαση (ένα αρχείο pdf). Οι συγγραφείς των πόστερ θα µπορούν να
βασιστούν στην δισέλιδη παρουσίαση για την συζήτηση των πόστερ που θα γίνει σε παράλληλες
διαδικτυακές ενότητες.
Η παραδοσιακή οµιλία για το ευρύ κοινό θα δοθεί το βράδυ της Κυριακής 4 Ιουλίου 2021, από
τον καθηγητή Δηµήτρη Γιαννίο (Purdue Univ., ΗΠΑ) µε φυσική παρουσία σε χώρο που θα
καθοριστεί. Ο Κ. Γουργουλιάτος συντονίζει τις λεπτοµέρειες αυτής της σηµαντικής δράσης.
Προβλέπεται να υπάρχει απευθείας µετάδοση της οµιλίας στο διαδίκτυο ενώ θα τηρηθούν τα
απαραίτητα µέτρα προστασίας κατά την πανδηµίας. Επίσης οι ερασιτέχνες αστρονόµοι της
Πάτρας, θα διοργανώσουν βραδιά παρατήρησης κοντά στο χώρο της οµιλίας.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας θα περιληφθούν και οι παρακάτω
σύντοµες παρουσιάσεις, διάρκειας 5-10 λεπτών, προς τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.:
•

•
•
•

•

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, Καθ. Βασίλης Χαρµανδάρης θα παρουσιάσει την εξέλιξη των
θέσεων στον τοµέα της αστροφυσικής στα ελληνικά πανεπιστήµια και ερευνητικά
ιδρύµατα, ως συνέχεια της αντίστοιχης παρουσίασης που είχε δοθεί το 2015.
Ο Δρ. Γιάννης Ζουγανέλης θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσω των
ESA fellowships
Ο Δρ. Μανώλης Γεωργούλης θα παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο
COSPAR που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα το 2022.
Ο Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, θα ενηµερώσει για την δράση της Εθνικής Αστρονοµικής
Επιτροπής (ΕΑΕ). Ειδική συνεδρία µε συζήτηση για θέµατα της ΕΑΕ προγραµµατίζεται
στα πλαίσια του συνεδρίου την Πέµπτη 8 Ιουλίου 2021 στις 3µµ.
Ο Καθ. Ιωάννης Δαγκλής θα ενηµερώσει για το Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος. Ειδική
συνεδρία µε συζήτηση «στρογγυλής τράπεζας» για θέµατα του διαστήµατος
προγραµµατίζεται στα πλαίσια του συνεδρίου την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 στις 6:30µµ.

Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του συµφώνου συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
που αφορά το βραβείο «Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής Αιµίλιος Χαρλαύτης» θα σχεδιαστεί
έπαινος από τις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, ο οποίος και θα αποσταλεί στον Δρ. Γεώργιο
Βαλογιάννη.
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Τέλος, αποφασίστηκε ότι από το επερχόµενο 15ο συνέδριο της Εταιρείας αλλά και στα
µελλοντικά συνέδρια, µία από τις διακεκριµένες οµιλίες (plenary talks) θα ονοµάζεται
“Διακεκριµένη Οµιλία Γιάννη Σειραδάκη –John H. Seiradakis Plenary Lecture”. Η συγκεκριµένη
ονοµασία θα δίνεται σε οµιλία η οποία έχει θέµα παρεµφερές µε τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα
του αείµνηστου Γιάννη Σειραδάκη. Με αυτό τον τρόπο το ΔΣ επιθυµεί να τιµήσει την
καθοριστική συµβολή του στην ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας µας, από τη θέση του
Γραµµατέα (1994-1998) και του Προέδρου (1998-2002).
Θέµα (2) Ενίσχυση φοιτητών για συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια
Έγινε δεκτή η αίτηση οικονοµικής ενίσχυσης της διδακτορικής φοιτήτριας Γεωργίας Λουκαΐδου
ώστε να συµµετάσχει σε επιστηµονικό συνέδριο.
Θέµα (3) Σηµεία επαφής µε επιτροπές της European Astronomical Society
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε για το αίτηµα της European Astronomical Society, να ορίσουν οι εθνικές
αστρονοµικές εταιρείες άτοµα επαφής µε δύο οµάδες εργασίας της EAS ώστε να υπάρχει
καλύτερη ενηµέρωση για τα αντίστοιχα θέµατα. Το ΔΣ αποφάσισε οµόφωνα να ορίσει τον κ. Κ.
Γουργουλιάτο ως άτοµο επαφής για το «Inclusion & Diversity WG» και τον κ. Σ. Πατσουράκο
για το «Sustainability WG».
Θέµα (4) Υποστήριξη εκ µέρους της Εταιρείας της πρότασης THESEUS
Συζητήθηκε το γεγονός οτι στις 9 µε 10 Ιουνίου, θα επιλεγεί από την Science Program
Committee (SPC) της ESA η επόµενη αποστολή στα πλαίσια του προγράµµατος M5. Οι δύο
υποψήφιοι είναι ί η αποστολή THESEUS (Transient High Energy and Early Universe Surveyor)
και η αποστολή EnVision (παρατήρηση της Αφροδίτης). Προτάθηκε από τον κ. Γουργουλιάτο να
ενηµερωθεί η κυρία Ε. Ζήση, η οποία θα συµµετάσχει στην ψηφοφορία της ESA ως εκπρόσωπος
της χώρας µας, για την σηµασία του THESEUS για την Ελληνική αστρονοµική κοινότητα, και για
την συµµετοχή δυο µελών της Εταιρείας, (Κ.Ν. Γουργουλιάτος, Ν. Στεργιούλας), στην
επιστηµονική οµάδα της αποστολής.
Κατά τη συζήτηση του ΔΣ εξετάστηκε το ενδεχόµενο το πρόγραµµα EnVision να είναι επίσης
χρήσιµο σε µέλη της ΕΛΑΣΕΤ και η όποια απόφαση της Εταιρείας για στήριξη ενός
προγράµµατος έναντι του άλλου να µην εκφράζει το σύνολο των µελών της. Εποµένως, το Δ.Σ.
παραµένει ουδέτερο και αποφασίστηκε να επικοινωνήσει ο κ. Γουργουλιάτος µε την κ. Ζήση
απευθείας και να την ενηµερώσει για την συµµετοχή µελών της ΕΛΑΣΕΤ στην αποστολή
THESEUS.
Σηµειώνεται ότι τα η παραπάνω συζήτηση έγινε αφού αποχώρησε ο πρόεδρος του ΔΣ κ.
Χαρµανδάρης, ο οποίος καθώς ήταν µέλος της επιτροπής αξιολόγησης από πλευράς της ESA
των δύο αποστολών και δε µπορούσε να συµµετάσχει στην όποια συζήτηση λόγω νοµικής
ασυµβατότητας.
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.
Η διεξαγωγή της επόµενης (11ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει λίγο πριν το
συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Εάν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει
κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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