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Πρακτικά 3ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022
της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2020
Υπεύθυνος Πρακτικών: K. Γοντικάκης
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Βασίλης Χαρµανδάρης και τα µέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) Νεκτάριος
Βλαχάκης, Αντώνιος Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Κωνσταντίνος-Νεκτάριος
Γουργουλιάτος, Σπυρίδων Πατσουράκος και Κωνσταντίνος Τάσσης.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα (1) Εκπροσώπηση του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα Πειραιώς: ο Ταµίας κ.
Γεωργακάκης, ενηµέρωσε τα µέλη του Δ.Σ. ότι είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στον τραπεζικό
λογαριασµό της Εταιρείας. Επίσης, ενηµέρωσε για τις ενέργειες που έχουν γίνει ώστε να
ενεργοποιηθεί και πάλι η δυνατότητα πληρωµής οφειλών προς την Εταιρεία µε την χρήση
πιστωτικής κάρτας. Αυτό αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020.
Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν εκκρεµείς πληρωµές προς το Α&Α για τα έτη 2019 και 2020, ώστε να
µπορούν ερευνητές από όλα τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Ελλάδας να δηµοσιεύουν δωρεάν στο
συγκεκριµένο περιοδικό, καθώς και προς την EAS για το έτος 2020 κατά το οποία η ΕΛΑΣΕΤ
τελεί “Organizational Affiliate Member”. Σε συνέχεια αυτών ο Πρόεδρος κ. Χαρµανδάρης
ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι στις 2 Σεπ. 2020 υπέβαλε αίτηµα προς το Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ κ.
Σ. Βασιλάκο αιτούµενος τη συνηθισµένη χορηγία προς την ΕΛΑΣΕΤ για την κάλυψη µέρους τη
ετήσιας συνδροµής του Α&Α για τα έτη 2018 και 2019. Υπενθύµισε ότι η προσφορά αυτή του
ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ προς την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, η οποία ξεκίνησε το 2013 και είναι της τάξεως των 1500 Ευρώ
κατ’έτος, βοηθά σηµαντικά τα περιορισµένα οικονοµικά της Εταιρείας.
Θέµα (2) Έλεγχος οφειλών των ετησίων συνδροµών των µελών της Εταιρείας
Τα µέλη του ΔΣ εξουσιοδότησαν τον Ταµία και τον Γραµµατέα της Εταιρείας ώστε να προβούν
στις συνηθισµένες διαδικασίες ετήσιου ελέγχου και ενηµέρωσης των µελών της Εταιρείας για τις
εκκρεµείς οφειλές τους προς την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Θέµα (3) 15ο Συνέδριο της Εταιρείας: Ο κ. Γουργουλιάτος ενηµέρωσε το ΔΣ για την
σύνθεση της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου και αποφασίστηκε η σύνθεση της
Επιστηµονικής Οργανωτικής Επιτροπής που θ συντονίσει τις τέσσερις θεµατικές ενότητες του
Συνεδρίου. Οι ενότητες του συνεδρίου θα έχουν την ίδια θεµατολογία µε αυτές των
προηγούµενων συνεδρίων της Εταιρείας. Η ιστοσελίδα του συνεδρίου έχει ενεργοποιηθεί και
είναι κατά τα γνωστά: http://www.helas.gr/conf/2021
Θέµα (4) Αλλαγή καταστατικού της Εταιρείας: Συζητήθηκε το πάγιο αίτηµα πολλών µελών
το οποίο σχετίζεται µε την ανάγκη επικαιροποίησης του Καταστατικού της ΕΛΑΣΕΤ ώστε να είναι
εφικτή η ψηφοφορία στις εκλογές διαδικτυακά µε τη χρήση τεχνολογίας η οποία χρησιµοποιείται
ήδη σε εκλογές Πανεπιστηµιακών οργάνων και διασφαλίζει το αδιάβλητο και απόρρητο της όλης
διαδικασίας. Για να αλλάξει το Καταστατικό απαιτείται προγραµµατισµός έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της Εταιρείας που θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικτυακό τρόπο ώστε να επιτευχθεί η
συµµετοχή του τουλάχιστον 50% των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών και πλειοψηφία του
75% αυτών, από το Άρθρο 44δ) του Καταστατικό. Μέσα στον επόµενο µήνα το Δ.Σ. θα
επεξεργαστεί λεπτοµερώς τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Καταστατικό και θα ενηµερώσει
τα µέλη της ΓΣ σχετικά ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος επεξεργασίας των απόψεων όλης
της κοινότητας της ΕΛΑΣΕΤ.
Θέµα (5) Η ΕΛΑΣΕΤ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: To Δ.Σ. συζήτησε αναλυτικά το
θέµα της παρουσίας τη Εταιρείας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποφάσισε τα ακόλουθα:
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Η παρουσία της ΕΛΑΣΕΤ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ΜΚΔ, (πχ Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube Channel κλπ) µπορεί να διευκολύνει τους σκοπούς ίδρυσης της Εταιρείας
όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 2 του Καταστατικού της το οποίο αναφέρει:
Άρθρο 2. Σκοπός της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι:
α) Η ανάπτυξη και προώθηση στην Ελλάδα της επιστήµης της Αστρονοµίας υπό τη
γενικότερη έννοιά της.
β) Η υπεύθυνη ενηµέρωση της κοινής γνώµης καθώς και κάθε ενδιαφερόµενου περί
θεµάτων σχετικών ή απτοµένων της επιστήµης της Αστρονοµίας.
γ) Η υποστήριξη και συµπαράσταση του έργου και των συµφερόντων των Μελών της, τα
οποία και εκπροσωπεί.
Το ΔΣ της ΕΛΑΣΕΤ αποφασίζει τη δηµιουργία των απαραίτητων προφίλ στα ΜΚΔ την οποία θα
συντονίζει το µέλος του ΔΣ υπεύθυνο για θέµατα διαδικτυακής παρουσίας, κ. Κ. Τάσσης. Ο κ.
Τάσσης θα ενηµερώσει τον Γραµµατέα της ΕΛΑΣΕΤ ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος διαχρονικά
για τη διατήρηση των σχετικών κωδικών πρόσβασης.
Δεδοµένων των συνθηκών και του πλήθους αντίστοιχων πληροφοριών σε ξένες γλώσσες,
αναγνωρίζεται ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται η συγκεκριµένη πρωτοβουλία περιορίζεται
στην Ελλάδα (και ειδικά σε µαθητές, φοιτητές και τα ΜΜΕ). Κατά συνέπεια η κύρια γλώσσα
στην οποία θα µεταδίδονται οι σχετικές πληροφορίες είναι δόκιµο να είναι η ελληνική.
Για την εύρυθµη και ενεργό παρουσία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στα ΜΚΔ το Δ.Σ. θεωρεί ότι είναι αναγκαία
η υποστήριξη της προσπάθειας και από µέλη της ΕΛΑΣΕΤ εκτός του Δ.Σ., τα οποία έχουν την
απαραίτητη εµπειρία και διάθεση να υποστηρίξουν το σκοπό αυτό. Αυτό οφείλεται στο ότι
αφενός τα µέλη του Δ.Σ. αλλάζουν ανά διετία και εποµένως είναι δύσκολο να διατηρηθεί µια
συνέχεια στον τρόπο ενηµέρωσης. Αφετέρου πιθανόν τα εκάστοτε µέλη του Δ.Σ. να µην έχουν
τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και χρόνο ώστε να αναλάβουν µε επιτυχία αυτό το έργο.
Μετά από σχετική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει σε πρώτη φάση να αναθέσει την ενηµέρωση την
υλοποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού µε τη χρήση των ΜΚΔ στη Δρ. Ε. Βαρδουλάκη σε
συνεργασία µε τους Δρ. Α. Αναστασιάδη και Δρ. Π. Πάτση. Οι παραπάνω είναι Τακτικά Μέλη της
ΕΛΑΣΕΤ έχουν την απαιτούµενη ωριµότητα και πολυετή εµπειρία σε διάχυση αστρονοµικών
νέων σε ΜΚΔ και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να προσφέρουν µέρος του χρόνου τους στη
δράση αυτή της ΕΛΑΣΕΤ.
Το Δ.Σ. θα αποτιµήσει το αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής µετά την πάροδο εξαµήνου και θα
κάνει τις όποιες τροποποιήσεις είναι απαραίτητες.
Άλλα θέµατα :
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόµενης (4ης) τηλεδιάσκεψης του
Δ.Σ. αποφασίστηκε να γίνει στις αρχές του µηνός Νοεµβρίου. Αν προκύψει λόγος αλλαγής
αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Ο Ταµίας

Β. Χαρµανδάρης

Ν. Βλαχάκης

Κ. Γοντικάκης

Α. Γεωργακάκης

Σ. Πατσουράκος

Κ. Τάσσης

Τα Μέλη
Κ. Γουργουλιάτος
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