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Πρόεδρος: Καθηγητής Κυλάφης Νικόλαος
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης

Τομέας Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής
GR-71003 Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810-394215, Fax: 2810-394301

Πρακτικά 5ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2010-2012
της Τετάρτης 28ης Σεπτεμβρίου 2011

Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης

Συνήλθε σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 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) Οικονομικός Απολογισμός 10ου Συνεδρίου ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(2) 'Ιππαρχος
(3) Καθορισμός Επιτροπής για την Εκπαίδευση 
(4) Καθιέρωση διαγωνισμού “καλύτερης διατριβής” περιόδου 2012-2013
(5) Προετοιμασία ερωτηματολογίου προς τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ
(6) Οικονομική υποστήριξη της Αστρονομικής Εταιρείας Βόλου

Παρόντες: Ο  Πρόεδρος  Νικόλαος  Κυλάφης  και  τα  μέλη,  Αναστάσιος  Αναστασιάδης, 
Νεκτάριος  Βλαχάκης,  Λουκάς  Βλάχος,  Χρήστος  Ευθυμιόπουλος,  Ιωσήφ  Παπαδάκης  και 
Γεωργία Τσιροπούλα. 

(1)  Οικονομικός Απολογισμός 10ου Συνεδρίου ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.   και έγκριση των πρακτικών   
Γενικής Συνέλευσης.

Ο Ταμίας της Εταιρείας, κ. Ν. Βλαχάκης, ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα 
διοργάνωσης του 10ου Συνεδρίου της Εταιρείας. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 
9850 ευρώ (5850 ευρώ από τις εγγραφές και 4000 ευρώ από τις χορηγίες της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Εθνικού Αστεροσκοπείου). Τα έξοδα του Συνεδρίου ανήλθαν στο ποσό των 
9127.8 ευρώ και κατανέμονται ως εξής: 300 ευρώ για ενοικίαση της αίθουσας της Ζωσιμαίας 
Ακαδημίας την Κυριακή 4/9, 2000 ευρώ για το δείπνο του Συνεδρίου, 3020 ευρώ για τη 
δεξίωση στις 4/9 και τα ροφήματα στα διαλλείματα των συνεδριών, 2998.3 για τα έξοδα 
μαετακίνησης  των  προσκεκλημένων  ομιλητών,  787.5  για  την  οικονομική  βοήθεια  που 
δόθηκε  σε  φοιτητές,  'Εκτακτα  μέλη  της  Εταιρείας  και  22  ευρώ για  έξοδα  εμβασμάτων. 
Σημαντική  οικονομική  βοήθεια  στη  διοργάνωση  του  Συνεδρίου  αποτέλεσε  η  δωρεάν 
παραχώρηση  του  Συνεδριακού  Κέντρου  από  την  Πρυτανεία  του  Πανεπιστημίου  των 
Ιωαννίνων, καθώς και η κάλυψη των εξόδων γραφικής ύλης από το Τμήμα Φυσικής του 
πανεπιστημίου  των  Ιωαννίνων.  Το  Δ.Σ.  επικύρωσε  την  οικονομική  διαχείρηση  της 
διοργάνωσης του Συνεδρίου και εξέφρασε για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες του προς τους 
χορηγούς του Συνεδρίου. 

Ο Γραμματέας της Εταιρείας παρέδωσε στο Δ.Σ.τα πρακτικά της 29ης Γ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. που 
πραγματοποιήθηλε κατά τη διάρκεια του 10ου Συνεδρίου. Έπειτα από εκτενή συζήτηση, το 
Δ.Σ. τα ενέκρινε και ζήτησε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προς ενημέρωση 
των μελών.

(2)     Θέματα σχετικά με τον “'Ιππαρχο”   

Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού που εκδίδει η Εταιρεία ήταν έτοιμο και μοιράστηκε στους 
συνέδρους του 10ου Συνεδρίου, όπως είχε προγραμματιστεί. Ο κ. Βλάχος ανέφερε ότι το 
τεύχος  θα  σταλεί  ταχυδρομικά  στα  υπόλοιπα  μέλη  τις  ερχόμενες  βδομάδες  και  ότι  έχει 
ξεκινήσει  η  οργάνωση για  την  προετοιμασία  του  νέου  τεύχους  που  θα  είναι  έτοιμο  για 
διανομή κατά την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρτείας που προγραμματίζεται 
για  τον  Ιούνιο  του 2012.  Ο κ.  Ευθυμιόπουλος  ανέφερε  ότι  η  διαδικασία  σύνδεσης των 
άρθρων του “Ίππαρχου” με τη βάση δεδομένων NASA/ADS βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχει 
ολοκληρωθεί σε μερικές εβδομάδες. 



(3)   Δημιουργία Επιτροπής για την εκπαίδευση και εκλαϊκευση της Αστρονομίας   

Το  Δ.Σ.  αποφάσισε  τη  συγκρότηση  ομάδας  εργασίας,  για  θέματα  εκπαίδευσης  και 
εκλαίκευσης  της  Αστρονομίας.  Τα  μέλη  της  Επιτροπής  είναι:  Λ.  Βλάχος  (Πρόεδρος),  Χ. 
Ευθυμιόπουλος, Μ. Μεταξά, Π. Νιάρχος, και Ι. Σειραδάκης. Σκόπος της Επιτροπής θα είναι ο 
συντονισμός των μελών της Εταιρείας που επιθυμούν να εργαστούν για την προετοιμασία 
“εργασιών  (projects)”  σχετικών  με  Αστρονομία,  τα  οποία  θα  μπορούν  να  διδαχθούν  σε 
μαθητές Λυκείου στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της διδασκαλίας του μαθήματος Φυσικής 
που προωθεί το Υπουργέιο Παιδείας. Επίσης,  η Επιτροπή αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη 
δημιουργία  ιστοσελίδας  τμε  θέματα  σχετικά  με  την  εκλαίκευση  της  Αστρονομίας. 
Λεπτομέρειες για τις δράσεις της επιτροπής θα ανακοινωθούν στο εγγύς μέλλον. 

(4)   Καθιέρωση διαγωνισμού “Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής” για την περίοδο   
2011-2012

Το Δ.Σ. αποφάσισε την καθιέρωση διαγωνισμού “Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής” για την 
περίοδο 2011-2013. Το Δ.Σ. εκτιμά ότι ο διαγωνισμός αυτός θα βοηθήσει στην προβολή του 
έργου των νέων μελών της Εταιρείας μετά το πέρας της διδακτορικής τους διατριβής. 'Ολα 
τα Τακτικά και Συνεργαζόμενα μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. μπορούν να προτείνουν υποψήφιους για 
το διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει: α) να είναι μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και β) να έχουν 
υποστηρίξει επιτυχώς τη διατριβή τους κατά το δίατημα από 1/8/2011 έως και 31/7/2013. Η 
πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) το βιογραφικό σημείωμα του 
προτεινόμενου,  β)  μία  λίστα  με  δημοσιεύσεις  και  παρουσιάσεις  σε  Συνέδρια  των 
αποτελέσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικού με τη διατριβή και γ) από περίληψη της 
διατριβής (όχι πάνω από 3 σελίδες). Οι υποψηφιότητες και όλα τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει 
να  στέλνονται  μέσω  e-mail  στο  Γραμματέα  της  Εταιρείας  (secretary@helas.gr).  Τα 
αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις αρχές Αυγούστου 2013. Η απονομή 
του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στο Συνέδριο της Εταιρείας που θα γίνει το Σεπτέμβριο 
του 2013 και  θα συνοδεύεται  από οικονομική βοήθεια  για  τη συμμετοχή του νικητή  σε 
Επιστημονικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί είτε στην Ελλαδά είτε στην Ευρώπη. Στον 
κάτοχο  του  βραβείου  θα  δοθεί  επίσης  χρόνος  για  την  προφορική  παρουσίαση  των 
αποτελεσμάτων της διατριβής του/της στο Συνέδριο. 

(5)   Πρετοιμασία ερωτηματολογίου που θα σταλεί στα μέλη της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία  συμπληρώνει  20  έτη  λειτουργίας  το  2013,  όταν  και  θα  διοργανωθεί  το 11ο 
συνέδριο της. Εν όψη αυτής της επετείου, το Δ.Σ. εκτιμά ότι είναι σημαντικό να γίνει μία 
καταγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων, ενδιαφερόντων και αναγκών των μελών της 
Εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να καθορίσουμε την παρούσα κατάσταση της 
Αστρονομικής έρευνας στην Ελλάδα. Επίσης, αυτή η καταγραφή θα είναι σημαντική για τον 
καθορισμό και την ιεράρχηση των μελλοντικών ερευνητικών περιοχών και υποδομών που η 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ  θα  ήθελε  να  υποστηρίξει  ενεργά.  Γι'  αυτό  το  λόγο,  το  Δ.Σ.  ανέθεσε  στον 
Γραμματέα, κ. Παπαδάκη, να συντάξει το προσχέδιο ενός “ερωτηματολογίου” που θα σταλεί 
στα  μέλη  της  Εταιρείας  τους  ερχόμενους  μήνες  και  σοπεύει  να  παρουσιάσει  τα  πρώτα 
στοιχεία  αυτής  της  “επισκόπησης”  στην  ερχόμενη  τακτική  Γενική  Συνέλευση  που  θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2012. 

(6) Οικονομική υποστήριξη της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου.

Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου (ΕΑΔΒ) διοργανώνει τον ετήσιο πανελλήνιο 
μαθητικό διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 
διά  βίου  μάθησης  και  Θρησκευμάτων.  Το  Δ.Σ.  εκτιμά  ότι  η  διοργάνωση  αυτού  του 
διαγωνισμού είναι σημαντική σε ότι αφορά την προώθηση της επιστήμης στης Αστρονομίας 
στους  Έλληνες  μαθητές.  Ως  εκτούτου,  το  Δ.Σ.  αποφάσισε  να  συνεχίσει  να  προσφέρει 
οικονομική  βοηθεία  στην  ΕΑΔΒ  για  τη  διοργάνωση  του  διαγωνισμού  και  να  καλύπτει 
οικονομικά το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού κάθε 
χρόνο.
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Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας Ο Ταμίας

Ν. Κυλάφης Λ. Βλάχος Ι. Παπαδάκης Ν. Βλαχάκης

Τα μέλη

Α. Αναστασιάδης Χ. Ευθυμιόπουλος Γ. Τσιροπούλα


