ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Κανάρης Τσίγκανος
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών
Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας, Μηχανικής
Πανεπιστηµιόπολη, 15784 Ζωγράφος
Τηλέφωνο/Fax: 210-727-6915

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2008-2010
της Παρασκευής 5ης Σεπτεµβρίου 2008
Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης

Συνήλθε σήµερα 5 Σεπτεµβρίου 2008 και ώρα 3:00 µµ σε τηλεφωνική
συνδιάσκεψη το Δ.Σ. της Εταιρείας για να εξετάσει τα διάφορα θέµατα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία. Η πρόσκληση των µελών του Δ.Σ. για τη συνεδρίαση
αυτή στάλθηκε ηλεκτρονικά.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) Διάφορα
(2) 9ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(3) Θερινό Σχολείο Αστρονοµίας 2009
(4) Ίππαρχος
(5) Προκηρύξεις Νέων Θέσεων Αστρονοµίας
(6) Οικονοµικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(7) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας
(8) Διδασκαλία του µαθήµατος Αστρονοµίας στα Λύκεια της Ελλάδας

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος και τα µέλη, Λουκάς Βλάχος, Ιωάννης Δαγκλής, Απόστολος Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης, Νίκος Στεργιούλας
και Βασίλειος Χαρµανδάρης.
Στις 3:15 µµ ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία και στη συνέχεια σύµφωνα
µε την προηγουµένως κοινοποιηθείσα ηµερήσια διάταξη, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα :
(1) Διάφορα: Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το Δ.Σ. για διαδικαστικά θέµατα της Εταιρίας. Παρατήρησε ότι λόγω του ότι το 2009 είναι το Διεθνές Έτος Αστρονοµίας το
νέο ΔΣ πρέπει να χρησιµοποιήσει την µοναδική αυτή ευκαιρία και να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην απήχηση του έργου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στο ευρύτερο Ελληνικό
κοινό. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. υπενθύµισε ότι έχει ορισθεί Ελληνική επιτροπή (National Node) για τον συντονισµό της διοργάνωσης στην Ελλάδα των εκδηλώσεων για το Διεθνές Έτος Αστρονοµίας στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος
της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής κ. Γούδης.
(2) 9ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Το Δ.Σ. συζήτησε οργανωτικά θέµατα σχετικά µε
το 9ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Αποφασίσθηκε ότι το συνέδριο θα λάβει χώρα
στην Αθήνα από την Κυριακή ή Δευτέρα 20/21 Σεπτεµβρίου έως και την Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου 2008 και ορίσθηκαν οι θεµατικές ενότητες καθώς και η
επιστηµονική και τοπική οργανωτική επιτροπή. Όπως είθισται, Πρόεδρος του
Συνεδρίου θα είναι ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., ενώ η Επιστηµονική Οργανωτική Επιτροπή θα αποτελείται από όλα τα µέλη του ΔΣ συνεπικουρούµενα από
αντίστοιχα µέλη της Εταιρείας. Έτσι, ορίσθηκαν οι ακόλουθοι υπεύθυνοι για τις
θεµατικές ενότητες του Συνεδρίου:
Ενότητα 1: "Sun, Planets and Interplanetary Medium"
Υπεύθυνοι: Λ. Βλάχος, I. Δαγκλής, Ε. Δάρα
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Ενότητα 2:
Υπεύθυνοι:
Ενότητα 3:
Υπεύθυνοι:
Ενότητα 4:
Υπεύθυνοι:
Ενότητα 5:
Υπεύθυνοι:
Ενότητα 6:
Υπεύθυνοι:

"Our Galaxy: Stars, Exoplanets, and Interstellar Medium"
A. Μαστιχιάδης, Δ. Χατζηδηµητρίου
"Extragalactic Astrophysics and Cosmology"
Ι. Γεωργαντόπουλος, Μ. Πλειώνης
"Dynamical Astronomy and Relativistic Astrophysics"
Π. Πάτσης, Ν. Στεργιούλας
"Astronomical Infrastructures"
Ε. Ξυλούρης, Β. Χαρµανδάρης
"History and Education in Astronomy"
Μ. Μεταξά, Ι. Σειραδάκης

Την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζουν οι Ε. Δάρα, Μ. Ζούλιας, Π. Νιάρχος, και Δ. Χατζηδηµητρίου.
Επειδή το 9ο Πανελλήνιο Αστρονοµικό συνέδριο συµπίπτει µε τον εορτασµό του
Παγκόσµιου Έτους Αστρονοµίας 2009, απεφάσισε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στην απήχηση και προβολή του συνεδρίου στο ελληνικό κοινό. Για το λόγο αυτό:
 Εξετάζει λεπτοµερώς την δυνατότητα να γίνει το Συνέδριο σε εύκολα
προσβάσιµο κεντρικό χώρο της Αθήνας, όπως το Μέγαρο Μουσικής, η
Ακαδηµία Αθηνών ή το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην
οδό Πανεπιστηµίου.
 Παράλληλα µε το κύριο επιστηµονικό µέρος του Συνεδρίου, θα επιλεχθούν και ορισµένοι οµιλητές που θα παρουσιάσουν οµιλίες γενικού αστρονοµικού ενδιαφέροντος προς το ευρύ κοινό.
 Εξετάζει τη δυνατότητα διοργάνωσης ηµερίδας επιµόρφωσης καθηγητών
Μ.Ε. πάνω σε θέµατα του µαθήµατος επιλογής της αστρονοµίας το οποίο
διδάσκεται στην Β’ Λυκείου.
 Δραστηριοποιείται για την εξασφάλιση χορηγιών τόσο από δηµόσιους
όσο και από ιδιωτικούς φορείς.
(3) Θερινό Σχολείο Αστρονοµίας 2009: Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διοργανώνει κάθε Σεπτέµβριο επί σειρά ετών Θερινό Σχολείο Αστρονοµίας το οποίο απευθύνεται σε µαθητές Λυκείου. Αποφασίστηκε να προταθεί στους διοργανωτές το Θερινό Σχολείο του 2009 να τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. η
οποία θα µπορούσε να συνεισφέρει ανθρώπινο δυναµικό για την ευρύτερη διοργάνωσή του. Επίσης συνιστά να εξετασθεί η δυνατότητα διοργάνωσης και
αντίστοιχου θερινού σχολείου στην Θεσσαλονίκη.
(4) Ίππαρχος: Ο κ. Πλειώνης ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι το νέο τεύχος του Ιππάρχου
αναµένεται να εκτυπωθεί στα τέλη Νοεµβρίου και να µοιραστεί στα µέλη πριν
το τέλος του 2008. Το ΔΣ συζήτησε την επιλογή των προσκεκληµένων άρθρων
για το τεύχος αυτό καθώς και πιθανά άλλα θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να
παρουσιαστούν. Αποφασίστηκε να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα από τον υπεύθυνο
έκδοσης ώστε σε συνεργασία µε τον Γραµµατέα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να διασφαλιστεί
η αποστολή του Ιππάρχου σε όλα τα µέλη της Εταιρείας. Αυτό είναι αναγκαίο
µια που στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί ότι λόγω εσφαλµένων διευθύνσεων
κάποια µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., εκτός ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της Ελλάδος, δεν
λάµβαναν το περιοδικό της Εταιρείας. Επίσης αποφασίσθηκε να αποστέλλεται ο
Ίππαρχος σε επιλεγµένους δηµόσιους φορείς της Ελλάδος (π.χ. Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ, Δήµους Αθηνών και Θεσσαλονίκης) καθώς και σε
βιβλιοθήκες αστρονοµικών επιστηµονικών οργανισµών του εξωτερικού (π.χ.
ESO, ESA). Ο κ. Πλειώνης σε συνεργασία µε τον κ. Χαρµανδάρη θα συλλέξουν
τις παραπάνω διευθύνσεις και θα ενηµερώσουν το ΔΣ σε µελλοντική συνέλευσή
του.

Σελίδα 2 από 4

(5) Προκηρύξεις νέων θέσεων Αστρονοµίας: Το ΔΣ συζήτησε το θέµα ορισµένων πρόσφατων αλλά και παλαιότερων προκηρύξεων νέων θέσεων στην περιοχή της Αστρονοµίας και Αστροφυσικής οι οποίες εµφανίζονται σε γνωστικό αντικείµενο υπερβολικά στενά προκαθορισµένο («φωτογραφικές προκηρύξεις»).
Η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. καταρχήν αναγνωρίζει ότι η προκήρυξη νέων θέσεων είναι κατά
τον κείµενο νόµο αποκλειστική αρµοδιότητα των αντίστοιχων Ερευνητικών Ινστιτούτων και Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. Παράλληλα όµως η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., ως
η επιστηµονική ένωση των Ελλήνων Αστρονόµων, Αστροφυσικών, και Διαστηµικών φυσικών µε δηµοκρατικά εκλεγόµενο Διοικητικό Συµβούλιο, θεωρεί ότι
έχει το δικαίωµα αλλά και το καθήκον να λαµβάνει θέση επί αντίστοιχων σοβαρών θεµάτων και να µην εκφυλισθεί απλά σε ένα γραφειοκρατικό οργανισµό.
Το ΔΣ θεωρεί ότι η πρακτική αυτή «φωτογραφικών προκηρύξεων» είναι κατακριτέα και ότι δεν συµβάλλει ούτε στην προαγωγή της επιστήµης της Αστρονοµίας, ούτε είναι δίκαια απέναντι στα νέα µέλη της Εταιρείας που αποβλέπουν σε
µία αξιοκρατική κατάληψη θέσεων που προκηρύσσονται. Για τον λόγο αυτό, το
ΔΣ πιστεύει ότι νέες θέσεις Αστρονοµίας/Αστροφυσικής σε Πανεπιστήµια και
Ερευνητικά Ινστιτούτα καλό θα ήταν να προκηρύσσονται µε αρκετά ευρύ γνωστικό αντικείµενο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε ικανό αριθµό υποψηφίων
να ανταγωνίσου για αυτές.
Ζητείται επίσης η άµεση συνδροµή όλων των µελών του ΔΣ αλλά και των
µελών της Εταιρείας στο να ενηµερώνουν έγκαιρα τον Γραµµατέα τόσο για πιθανές νέες θέσεις εργασίας, όσο και για προκηρύξεις θέσεων εξέλιξης ΔΕΠ ή
ερευνητών. Αυτές θα πρέπει να ανακοινώνονται έγκαιρα στο µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Τέλος, αποφασίστηκε ότι τα αποτελέσµατα όλων των
εκλογών και προαγωγών που γίνονται σε θέσεις Αστρονοµίας στην Ελλάδα να
ανακοινώνονται όταν γίνουν γνωστές στο ηλεκτρονικό δελτίο της Εταιρείας.
(6) Οικονοµικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ο Ταµίας κ. Μαστιχιάδης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για
τα οικονοµικά της Εταιρίας καθώς και την συνέχεια της προσπάθειας να αποκτήσει σύντοµα ο Ταµίας τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά µέσω του
διαδικτύου τις κινήσεις του τραπεζικού λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα Πειραιώς.
(7) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας: Το Δ.Σ. συνέχισε να εξετάζει το θέµα ανενεργών µελών της Εταιρείας τα οποία δεν εµφανίζονται στις εκδηλώσεις της
Εταιρείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις για πολλά έτη. Αναφέρθηκε ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Καταστατικού της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., αν ένα µέλος δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις
επί διετία και πλέον, και ενώ έχει ειδοποιηθεί και του έχει δοθεί προθεσµία έξι
µηνών συνεχίζει να µην τις εκπληρώνει, τότε, το µέλος αυτό µπορεί να διαγραφεί από τα µητρώα της Εταιρείας µε απόφαση του Δ.Σ.
Υπενθυµίστηκε ότι όλα τα µέλη είχαν ενηµερωθεί γραπτώς για τις οφειλές τους
από προηγούµενα Δ.Σ. µε πιο πρόσφατο το γράµµα το οποίο τους είχε σταλεί
µαζί µε τα ψηφοδέλτια την άνοιξη του 2008. Το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα να
σταλεί ηλεκτρονική ενηµέρωση στα ακόλουθα 12 µέλη της Εταιρείας τα οποία
έχουν πλέον οικονοµικές εκκρεµότητες άνω των 3 ετών και δεν έχουν ενηµερώσει το ΔΣ για το πώς θα τις εκπληρώσουν. Το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα ότι
αν τα µέλη αυτά δεν εκπληρώσουν τις οικονοµικές του υποχρεώσεις µέχρι τις
31 Οκτωβρίου 2008, να διαγραφούν από τις 1 Νοεµβρίου 2008 από τα αρχεία
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.:







Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
Αντωνοπούλου Ευγενία
Γάγα Θεοδώρα
Γερογιάννης Βασίλειος
Γιαννικάκης Ιωάννης
Ευθυµιόπουλος Χρήστος
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Νίκας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Σταθοπούλου Μαρία
Σταυρίδης Αδαµάντιος
Τσιροπούλα Γεωργία
Χατζηβαντζίδης Γεώργιος

Ο Γραµµατέας και ο Ταµίας της Εταιρείας θα συνεχίσουν την επικοινωνία µε τα
υπόλοιπα µέλη τα οποία έχουν οφειλές άνω των 2 ετών και θα αναφέρουν σχετικά στο Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε µελλοντική συνέλευσή του.
(8) Διδασκαλία του µαθήµατος Αστρονοµίας στα Λύκεια της Ελλάδας: Ο
Πρόεδρος ενηµέρωσε για την συνέχεια των προσπαθειών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για
την αναβάθµιση της διδασκαλίας του µαθήµατος Αστρονοµίας στα Λύκεια της
χώρας, το οποίο µέχρι σήµερα είναι µάθηµα επιλογής και διδάσκεται σε πολύ
περιορισµένη κλίµακα. Η πρόοδος στο θέµα αυτό είναι σχετικά αργή για γραφειοκρατικούς λόγους, αλλά ο κ. Ι. Δαγκλής, που διατελεί Πρόεδρος Τµήµατος
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία µε τον κ. Μαυροµάτη (Πρόεδρο
της Εταιρείας Αστρονοµίας και Διαστήµατος του Βόλου) συνεχίζει να παρακολουθεί το θέµα και να προωθεί τις θέσεις της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Μετά το πέρας της συνέλευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη του Δ.Σ.
και ευχήθηκε καλή συνέχεια στο έργο του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας
του.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Ο Ταµίας

Κ. Τσίγκανος

Μ. Πλειώνης

Β. Χαρµανδάρης

Α. Μαστιχιάδης

Τα µέλη

Λ. Βλάχος

Ι. Δαγκλής

Ν. Στεργιούλας
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