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Πρακτικά 6ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2010-2012
της Δευτέρας 19ης Δεκεµβρίου 2011
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης
Συνήλθε σήµερα, 19 Δεκεµβρίου και ώρα 1:30 µµ, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, το Δ.Σ. της
Εταιρείας για να συζητήσει διάφορα θέµατα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) Διάφορα
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(3) Επιστολή στο Δ.Σ. του µέλους της Εταιρείας κ. Θεοδοσίου
(4) Οικονοµική υποστήριξη στο Χειµερινό Σχολείο Αστροφυσικής
(5) Επερχόµενες Εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(6) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κυλάφης και τα µέλη, Αναστάσιος Αναστασιάδης, Νεκτάριος Βλαχάκης, Λουκάς Βλάχος, Χρήστος Ευθυµιόπουλος, Ιωσήφ Παπαδάκης και Γεωργία
Τσιροπούλα.
(1) Διάφορα.
Ο Πρόεδρος ζήτησε ενηµέρωση από τα µέλη του ΔΣ που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση
διάφορων υποχρεώσεων, σύµφωνα µε προηγούµενες αποφάσεις του Δ.Σ.
Ο κ. Αναστασιάδης ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι η σύνδεση των αρχείων των οµιλιών και των
posters που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο συνέδριο της Εταιρείας µε την ιστοσελίδα
της NASA/ADS προχωράει και θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της χρονιάς.
Ο κ. Ευθυµιόπουλος ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση των αρχείων των
κύριων άρθρων που έχουν δηµοσιευθεί σε όλα τα προηγούµενα τεύχη του «‘Ιππαρχου» µε
την ιστοσελίδα της NASA/ADS.
Ο κ. Βλαχάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. σχετικά µε την προετοιµασία του Αγγλο-Ελληνικού Λεξικού αστρονοµικών όρων και δήλωσε ότι η πρώτη έκδοση του Λεξικού θα είναι έτοιµη προς
διαβούλευση από τα µέλη του Δ.Σ. και τα µέλη της Εταιρείας, µέχρι τον Απρίλιο του 2012.
Ο κ. Παπαδάκης παρουσίασε δείγµα του ερωτηµατολογίου που το Δ.Σ. σκοπεύει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και να αποστείλει στα µέλη της Εταιρείας, έτσι ώστε τα
πρώτα στοιχεία για την «ταυτότητα» της Εταιρείας να παρουσιασθούν στην επόµενη Γενική
Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί τον ερχόµενο Ιούνιο.
Ο κ. Βλάχος θα ενηµερώσει αναλυτικά το Δ.Σ. στην επόµενη συνεδρίασή του σχετικά µε τις
δραστηριότητες της επιτροπής για την Αστρονοµία στην εκπαίδευση, που το Δ.Σ. συνέστησε
στην προηγούµενη συνεδρίασή του.
(2) Μεταφορά αρχείων της ιστοσελίδας της Εταιρείας
Τα αρχεία της ιστοσελίδας της Εταιρείας παρέµεναν σε «server» του Πανεπιστηµίου της
Θεσσαλονίκης. Έπειτα από την αναβάθµιση του λογισµικού σε αυτόν τον server, η ιστοσελίδα δεν ήταν προσβάσιµη για λίγες βδοµάδες στα τέλη του Νοεµβρίου και αρχές Δεκεµβρίου,
2011. Έπειτα από αυτό το γεγονός και επειδή η τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και
αναβάθµιση των αρχείων της ιστοσελίδας µας στη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολη, ο Πρόεδρος
πρότεινε τη µεταφορά των αρχείων σε αντίστοιχο server του Τµήµατος Φυσικής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, όπου η διαχείριση των αρχείων (από τον πρόεδρο και Γραµµατέα της Εται-

ρείας) θα είναι πιο εύκολη. Το Δ.Σ. αποδέχτηκε οµόφωνα αυτή την πρόταση. Ως εκ τούτου
τα αρχεία της ιστοσελίδας βρίσκονται σε υπολογιστή του Πανεπιστηµίου της Κρήτης από τις
20 Δεκεµβρίου 2011. Ο Πρόεδρος πρότεινε επίσης την έγκριση κονδυλίου 300 ευρώ, που
θα δοθεί σε κατάλληλο τεχνικό διαχείρισης αρχείων ιστοσελίδων, ο οποίος θα αναλάβει την
αναβάθµιση τους, έτσι ώστε να είναι συµβατές µε το καινούργιο λογισµικό διαχείρισης τέτοιων αρχείων. Και η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή οµόφωνα από τα µέλη του Δ.Σ.
(3) Επιστολή στο Δ.Σ. του µέλους της Εταιρείας κ. Θεοδοσίου
Ο κ. Θεοδοσίου, ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας, έστειλε στα µέσα Δεκεµβρίου µήνυµα στο
Δ.Σ. της Εταιρείας µε το οποίο διαµαρτύρεται για τον αποκλεισµό της Ιστορίας της Αστρονοµίας από τις Συνεδρίες του 10ου συνέδριου της Εταιρείας. Το Δ.Σ. εξέφρασε την απορία του
γιατί το µήνυµα δεν στάλθηκε πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι είναι
µάλλον προφανές ότι η µη επιλογή διεξαγωγής Συνεδρίας για το συγκεκριµένο θέµα δεν έγινε µε σκοπό να «πλήξει» τον κ. Θεοδοσίου και την οµάδα του. Όπως σε όλα τα συνέδρια
αντίστοιχων επιστηµονικών Εταιρειών σε όλο τον κόσµο, τα κύρια κριτήρια για τη διοργάνωση µιας Συνεδρίας σ’ ένα επιστηµονικό συνέδριο είναι η συνάφεια του θέµατος µε τους σκοπούς της Εταιρείας και η προσδοκόµενη εκδήλωση ενδιαφέροντος από ένα σηµαντικό µέρος
των συµµετεχόντων. Το Δ.Σ. έκρινε ότι, σε προηγούµενα συνέδρια, η συµµετοχή των συνέδρων στις Συνεδρίες σχετικά µε την Ιστορία της Αστρονοµίας και των ερευνητικών υποδοµών (Astronomical Infrastructure) στην Ελλάδα ήταν πολύ µικρή. Ως εκ τούτου αποφάσισε
να µη διοργανωθούν αντίστοιχες Συνεδρίες στο προηγούµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε αναφορά σχετικά µε τη συµµετοχή των συνέδρων στη Συνεδρία για την Εκπαίδευση που διοργανώθηκε στο 10ο Συνέδριο. Ο κύριος λόγος που αποφασίστηκε η διοργάνωση αυτής της Συνεδρίας ήταν η σχετικά έντονη κινητικότητα που είχε εµφανισθεί πέρυσι σχετικά µε θέµατα εκπαίδευσης και διδασκαλίας της Αστρονοµίας στο σχολείο. Ωστόσο η συµµετοχή των συνέδρων στη συγκεκριµένη Συνεδρία ήταν
πολύ µικρή, γεγονός που το Δ.Σ. εκτιµά ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη όταν το επόµενο Δ.Σ. διοργανώσει το επόµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ. πιστεύει ότι, αν και τα κριτήρια στην επιλογή των θεµατικών ενοτήτων των Συνεδριών στα συνέδρια της Εταιρείας
είναι αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι επιθυµητή η διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των συνεδρίων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. (όπως π.χ. ηµερίδων) για άλλα θέµατα (όπως εκείνα της Εκπαίδευσης, της Ιστορίας της Αστρονοµίας, σχέσεων της Εταιρείας
µε ερασιτεχνικές Αστρονοµικές Οµάδες κλπ) αρκεί να υπάρχουν οι αντίστοιχες προτάσεις
από µέλη της Εταιρείας. Το Δ.Σ. ανέθεσε στον Πρόεδρο να στείλει µήνυµα στον κ. Θεοδοσίου όπου και θα παρουσιάζονται οι απόψεις των µελών του.
(4) Οικονοµική υποστήριξη στο Χειµερινό Σχολείο Αστροφυσικής
Το Χειµερινό Σχολείο Αστροφυσικής, το οποίο οργανώνει ο Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, έχει ως βασικό στόχο
να φέρει κοντά επιστήµονες που εργάζονται στην Αστροφυσική από στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε νέους φοιτητές που ειδικεύονται ή επιθυµούν να ειδικευτούν στην Αστροφυσική. Η πρωτοτυπία του Σχολείου είναι ότι δίνει στους νέους και τις νέες τη δυνατότητα να
ενηµερωθούν για τα νέα επιτεύγµατα και στη συνέχεια σε οµάδες εργασίας να αναλύσουν
µόνοι τους βασικές ερωτήσεις που θα τεθούν από τους καθηγητές τους. Το σχολείο θα επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο µε εναλλαγή της θεµατικής περιοχής του, και θα καλύψει µακροπρόθεσµα ένα ευρύ φάσµα επιµέρους θεµάτων αιχµής στην επιστήµη της Αστροφυσικής.
Στόχος των οργανωτών είναι να διευρυνθεί η συµµετοχή και από φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα θέµατα αυτά στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Το σχολείο οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά το 2011 µε µεγάλη επιτυχία. Το Δ.Σ. αποφάσισε να συνεισφέρει το
ποσό των 500 ευρώ για την κάλυψη εξόδων του Συνεδρίου, έπειτα από αίτηµα του υπεύθυνου της Οργανωτικής Επιτροπής του Σχολείου, κ. Βλάχου.
(5) Επερχόµενες Εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Το Δ.Σ. συζήτησε οργανωτικά θέµατα σχετικά της επερχόµενες εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., µια
που το έτος 2012 λήγει η θητεία του παρόντος Δ.Σ. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες όπως ορίζει το Καταστατικό. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
υποψηφιοτήτων ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2012. Ως ηµεροµηνία των εκλογών ορίζεται η
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα, όπως συνήθως, στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στα µέλη µέσω του
Ηλεκτρονικού Δελτίου της Εταιρείας.

(6) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας
Το ΔΣ εξέτασε το θέµα µελών της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές
υποχρεώσεις τους για τα έτη 2010-2011. 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 ΔΣ. Το ΔΣ αποφάσισε οµόφωνα να σταλεί ηλεκτρονική ενηµέρωση από τον Γραµµατέα στα µέλη της Εταιρείας τα οποία έχουν οικονοµικές εκκρεµότητες 2 ετών και δεν έχουν
ενηµερώσει το ΔΣ για το πώς θα τις εκπληρώσουν. Το ΔΣ αποφάσισε οµόφωνα ότι αν τα µέλη αυτά δεν εκπληρώσουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου
2012, να διαγραφούν από την 1η Μαρτίου 2012 από τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
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