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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 6ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022 
της Τρίτης 12 Ιανουαρίου 2021 

Υπεύθυνος Πρακτικών: K. Γοντικάκης 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Βασίλης Χαρµανδάρης και τα µέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) Νεκτάριος 
Βλαχάκης, Αντώνης Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Κωνσταντίνος-Νεκτάριος 
Γουργουλιάτος, Σπυρίδων Πατσουράκος και Κωνσταντίνος Τάσσης. 
 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα (1)  Συζήτηση για αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας 
Συζητήθηκαν πιθανές βελτιώσεις των αλλαγών που έχουν προταθεί για το καταστατικό της 
Εταιρείας µετά και την άτυπη συνέλευση της 11ης Ιανουαρίου 2021 µε µέλη της Εταιρείας όπου 
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι σχετικές τροποποιήσεις. Το τελικό κείµενο του νέου 
καταστατικού οριστικοποιήθηκε και έγινε διαθέσιµο διαδικτυακά σε όλα τα µέλη στη διεύθυνση: 

https://helas.gr/events/constitution_2021_final.pdf  
  
Θέµα (2) :  Εξέταση  αιτήσεων υποστήριξης συµµετοχής σε συνέδρια 
Το Δ.Σ. ενέκρινε το ποσό των 90 Ευρώ για την εγγραφή και συµµετοχή (διαδικτυακά) του κ. 
Σάββα Ράπτη, διδακτορικού φοιτητή και έκτακτου µέλους της ΕΛΑΣΕΤ, στο συνέδριο EGU 2021. 
 
Θέµα (3) Μητρώο της Εταιρείας:  
Αποφασίστηκε να επικαιροποιηθεί το µητρώο της Εταιρείας ώστε να διαγραφούν τα µέλη που 
ζήτησαν οικειοθελώς την διαγραφή τους (βλέπε πρακτικά Νοεµβρίου 2020).  
 
Θέµα (4) 15ο Συνέδριο της Εταιρείας:  
Ο κ. Γουργουλιάτος υπενθύµισε πως θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την δέσµευση 
των πανεπιστηµιακών αιθουσών  όπου θα πραγµατοποιηθούν οι διαλέξεις του συνεδρίου.  
Επίσης ανέφερε πως θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για χρηµατοδότηση από διάφορους φορείς. 
Το ΔΣ συµφώνησε και ο Πρόεδρος µε τον κ. Γουργουλιάτο θα στείλουν τις σχετικές επιστολές 
σε Περιφέρεια Πελοποννήσου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ακαδηµία Αθηνών και άλλους 
φορείς.  
Επιπλέον αποφασίστηκε να συνεχιστεί η  παρακολούθηση της πορείας της πανδηµίας και 
µεταβολής των περιορισµών που υπάρχουν λόγω αυτής. 
 
Θέµα (5) Διάχυση της επιστήµης της Αστρονοµίας:  
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το Δ.Σ. για αίτηµα υποστήριξης που έλαβε την οµάδα '2 λεπτά 
επιστήµη' (2' Science) ' (https://sites.google.com/view/2sciencegr ) η οποία αποτελείται κυρίως 
από διδακτορικούς φοιτητές που είναι έκτακτα µέλη της ΕΛΑΣΕΤ και παρουσιάζει µε συντοµία 
θέµατα αστρονοµίας και διαστηµικής για το ευρύ κοινό στο διαδίκτυο. Το Δ.Σ. αποφάσισε να 
θέσει την ποιοτική και πολλά υποσχόµενη πρωτοβουλία αυτή υπό την αιγίδα της ΕΛΑΣΕΤ και να 
βοηθήσει την οµάδα σε τεχνικά θέµατα ανάπτυξης της ιστοσελίδας τους. Το Δ.Σ. επιθυµεί να 
ενηµερώνεται προκαταβολικά σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης της οµάδας και διατηρεί το 
δικαίωµα να αποσύρει τη στήριξή του στο µέλλον. 
 
Επίσης το Δ.Σ. συζήτησε την πρόταση του κ. Πατσουράκου να οργανωθεί ένα είδος  
τηλεοπτικού παιχνιδιού αστροφυσικής. Το Δ.Σ. κατέληξε πως όντως θα άξιζε να ξεκινήσει µια 
τέτοια δραστηριότητα αλλά θα ήταν καλύτερα να γίνει διαδικτυακά ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη 
αυτονοµία. Αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέµα εκ νέου αφού ο κ. Πατσουράκος µε τον κ. 
Τάσση προετοιµάσουν µια πιο ολοκληρωµένη πρόταση.  
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Άλλα θέµατα : 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόµενης (6ης) τηλεδιάσκεψης του 
ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στις αρχές του µηνός Φεβρουαρίου 2021. Αν προκύψει λόγος 
αλλαγής αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ. 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                     Ο Γραµµατέας                 Ο Ταµίας 
    

 
 

Β. Χαρµανδάρης Ν. Βλαχάκης                                 Κ. Γοντικάκης              Α. Γεωργακάκης 
    

 
Τα Μέλη    
Κ. Γουργουλιάτος Σ. Πατσουράκος Κ. Τάσσης  
 
 
 

   

 


