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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) 
Πρόεδρος: Καθηγητής Βασίλειος Χαρµανδάρης 

Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης 
GR-71003 Ηράκλειο 

Τηλέφωνο: 2810-394216, Fax: 2810-394301 
 

Πρακτικά 4ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022 
της Τρίτης 10 Νοεµβρίου 2020 

Υπεύθυνος Πρακτικών: K. Γοντικάκης 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Βασίλης Χαρµανδάρης και τα µέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) Νεκτάριος 
Βλαχάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος, Σπυρίδων 
Πατσουράκος και Κωνσταντίνος Τάσσης. Απουσίαζε ο ταµίας Αντώνης Γεωργακάκης. 
 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα (1)  Οφειλές µελών της Εταιρείας και αλλαγές του µητρώου 
Ο Γραµµατέας Κ. Γοντικάκης υπενθύµισε το Δ.Σ. ότι στο Newsletter του Οκτωβρίου 2020 όλα τα 
µέλη ενηµερώθηκαν ότι η καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής της συνδροµής τους για το 2020 
(31 Αυγ. 2020) είχε παρέλθει και ενθαρρύνθηκαν να τακτοποιήσουν τις οικονοµικές τους 
οφειλές προς την Εταιρεία. Επιπλέον, ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι στα µέσα Οκτωβρίου 2020 
επικοινώνησε ο ίδιος, αποστέλλοντας προσωπικό e-mail, µε τα µέλη της Εταιρείας που 
διαµένουν στην Ελλάδα και στις χώρες του Ευρώ και έχουν εκκρεµείς οφειλές ετήσιων 
συνδροµών άνω του ενός έτους. Με την επικοινωνία αυτή τους πληροφόρησε για τις ακριβείς 
οφειλές τους, δίνοντας ως καταληκτική προθεσµία πληρωµής την 31η Μαρτίου 2021. Όσον 
αφορά µέλη που διαµένουν στις ΗΠΑ, στο Ηνωµένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες όπου είναι 
ίσως πιο δύσκολη και µε υψηλότερο κόστος η µεταφορά του ποσού της οφειλής τους, θα 
λάβουν προσωπικές ειδοποιήσεις µόλις ενεργοποιηθεί και πάλι η δυνατότητα πληρωµών προς 
την ΕΛΑΣΕΤ µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Απόρροια της παραπάνω επικοινωνίας ήταν τα 
ακόλουθα: 
 
Πολλά µέλη της Εταιρείας ήδη ανταποκρίθηκαν και τακτοποίησαν τις οφειλές αυτές. 
Παραµένουν αυτή τη στιγµή 31 µέλη µε οφειλές άνω του ενός έτους στην Εταιρεία. Όσα από 
αυτά τα µέλη δεν τακτοποιήσουν σύντοµα τις οφειλές τους θα λάβουν εκ νέου µία τελευταία 
επίσηµη ειδοποίηση σε µεταγενέστερο χρόνο.  
 
Τα ακόλουθα 4 µέλη ζήτησαν να ενταχθούν στην κατηγορία των «συνταξιούχων» της Εταιρείας: 

• Καζάνας Δηµοσθένης 
• Κορακίτης Ρωµύλος 
• Πρέκα-Παπαδήµα Παναγιώτα 
• Χιτζανίδης Κυριάκος 

 
Τα ακόλουθα 3 µέλη ζήτησαν να διαγραφούν από την ΕΛΑΣΕΤ: 

• Νιφαδοπούλου Μαρία 
• Ψυχογιός Αλέξανδρος 
• Sell Paul 

 
Το Δ.Σ. αποδέχεται οµόφωνα τα παραπάνω και οι σχετικές αλλαγές στο µητρώο της Εταιρείας 
θα γίνουν αφού ανακοινωθούν και εγκριθούν από την επόµενη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
 
Θέµα (2) 15ο Συνέδριο της Εταιρείας:  
Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα ονόµατα των Διακεκριµένων οµιλητών που θα προσκληθούν 
στο 15ο Συνέδριο της ΕΛΑΣΕΤ στην Πάτρα τον Ιούλιο 2021. Έγινε υπενθύµιση πως η Εταιρεία 
προσφέρει στους διακεκριµένους οµιλητές τα έξοδα της διαµονής τους και του ταξιδιού τους.  
Επιπλέον έγινε διερεύνηση του ατόµου που θα µπορούσε να είναι οµιλητής της εκλαϊκευτικής 
οµιλίας, χωρίς όµως να υπάρξει τελική πρόταση. Η απόφαση θα παρθεί σε µελλοντικό ΔΣ. 
Τέλος συζητήθηκαν πρακτικά θέµατα του Συνεδρίου, όπως η δυνατότητα πληρωµής του τέλους  
εγγραφής στο συνέδριο µε πιστωτική κάρτα καθώς και πως θα µπορούσε να καθιερωθεί ένα 
µικρότερο κόστος για όσους πληρώσουν νωρίτερα, µέσω κάρτας, την εγγραφή τους στο 
συνέδριο.  
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Θέµα (3) Εκκίνηση των µηνιαίων διαδικτυακών οµιλιών της ΕΛΑΣΕΤ: 
Η πρώτη διαδικτυακή οµιλία στις 13 Οκτωβρίου µε οµιλητή τον Ιάσωνα Σπυροµίλιο (European 
Southern Observatory, Γερµανία) στέφθηκε µε επιτυχία. Το video της οµιλίας είναι διαθέσιµο 
στο κανάλι της ΕΛΑΣΕΤ: https://www.youtube.com/channel/UCQkoCW2NTewVGjb8AIyZKzw 
 
Αναµένεται σήµερα, Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2020, η δεύτερη οµιλία από τον Άγγελο Βουρλίδα 
(Applied Physics Lab, Johns Hopkins University, ΗΠΑ). Τέλος συζητήθηκαν κάποια τεχνικά 
θέµατα για την καλύτερη διεξαγωγή των διαδικτυακών οµιλιών. 
 
Θέµα (4) Χορηγίες σε φοιτητές για συµµετοχή σε συνέδρια 
Συζητήθηκε το θέµα της οικονοµικής στήριξης σε διδακτορικούς φοιτητές για συµµετοχή σε 
συνέδρια που ανακοινώνεται τυπικά τον Νοέµβριο και το οποίο είχε αδρανήσει το 2020 εξ αιτίας 
της πανδηµίας του κορωνοϊού. Οι κκ. Βλαχάκης και Πατσουράκος ενηµέρωσαν πως σε 
διαδικτυακά συνέδρια απαιτείται από τους συνέδρους τέλος εγγραφής για να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσµατά τους. Αποφασίστηκε πως η Εταιρεία θα καλύψει την πληρωµή συµµετοχής και σε 
διαδικτυακά συνέδρια για να ενθαρρύνει την συµµετοχή των φοιτητών σε αυτά. Η σχετική 
ανακοίνωση θα συµπεριληφθεί στο Newsletter του Δεκεµβρίου 2020.  
 
Άλλα θέµατα : 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόµενης (5ης) τηλεδιάσκεψης του 
Δ.Σ. αποφασίστηκε να γίνει στις αρχές του µηνός Δεκεµβρίου. Αν προκύψει λόγος αλλαγής 
αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του Δ.Σ. 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                     Ο Γραµµατέας                 Ο Ταµίας 
   ΑΠΩΝ 
Β. Χαρµανδάρης Ν. Βλαχάκης                                 Κ. Γοντικάκης              Α. Γεωργακάκης 
    

 
Τα Μέλη    
    
Κ. Γουργουλιάτος Σ. Πατσουράκος Κ. Τάσσης  
 
 

   


