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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 7ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022 
της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 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) 15ο Συνέδριο της Εταιρείας:  
Το Δ.Σ. µετά από εκτενή συζήτηση αποφάσισε οµόφωνα πως το συνέδριο της ΕΛΑΣΕΤ, αρχικά 
προγραµµατισµένο να γίνει στις 5-8 Ιουλίου 2021 στην Πάτρα, θα πρέπει να γίνει διαδικτυακά. 
Οι λόγοι που οδήγησαν το ΔΣ σε αυτή την απόφαση είναι οι εξής: α) Δεν υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις ότι η πανδηµία του COVID 19 θα έχει υποχωρήσει µέσα στους επόµενους µήνες.  β) 
Άλλες εθνικές και διεθνής αστρονοµικές Εταιρείες προγραµµατίζουν τα συνέδριά τους, που θα 
γίνουν τους καλοκαιρινούς µήνες, να γίνουν διαδικτυακά. γ) Από συζητήσεις προέκυψε πως 
πολλά µέλη της Εταιρείας µας διστάζουν να συµµετάσχουν σε ένα συνέδριο µε φυσική παρουσία 
στην παρούσα κατάσταση δ) Με δεδοµένο ότι τα µαθήµατα και οι εξετάσεις στα ΑΕΙ της χώρας 
γίνονται διαδικτυακά είναι πολύ πιθανό τον Ιούλιο του 2021, οι αίθουσες του Πανεπιστηµίου 
Πατρών όπου προγραµµατίζεται το συνέδριο να παραµείνουν µη προσβάσιµες για το κοινό και 
εκδηλώσεις 100+ ατόµων για λόγους δηµόσιας υγείας.  
 
Συζητήθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις σχετικά µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα η οποία θα 
χρησιµοποιηθεί για τη συµµετοχή και παρουσιάσεις  του συνεδρίου. Διαφαίνεται ότι η καλύτερη 
λύση είναι η χρήση της πλατφόρµας ΖΟΟΜ µε πρόνοια ώστε να δηµιουργηθεί µηχανισµός έτσι 
ώστε πρόσβαση στο συνέδριο να έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι. Επιπλέον 
συζητήθηκαν ειδικές λύσεις για τον τρόπο διενέργειας των διαδικτυακών παρουσιάσεων των 
αφισών (posters), για συζητήσεις µεταξύ των συνέδρων που θα αντιστοιχούν στα διαλείµµατα, 
καθώς και για την παρουσίαση της εκλαϊκευτικής οµιλίας του συνεδρίου. Αποφασίστηκε επίσης 
α)να προβλεφθεί η καταγραφή όλων των οµιλιών του συνεδρίου και να γίνουν διαθέσιµες 
διαδικτυακά δωρεάν σε όλη την επιστηµονική κοινότητα στο κανάλι YouTube της ΕΛΑΣΕΤ, και 
β) οι περιλήψεις του συνεδρίου να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 
NASA/ADS. Λεπτοµέρειες σχετικά µε όλες αυτές τις διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τις 
30 Απριλίου 2021 οπότε λήγει και η προθεσµία υποβολής περιλήψεων για το συνέδριο. 
 
Παρά το γεγονός ότι το συνέδριο θα γίνει διαδικτυακά η οργάνωσή του έχει κόστος το οποίο 
σχετίζεται µε την αγορά των αδειών ΖΟΟΜ, την υπολογιστική υποστήριξη σε πραγµατικό χρόνο 
προς όλους τους συνέδρους από ειδικούς Η/Υ για την επίλυση τεχνικών προβληµάτων, την 
επιµέλεια των video των παρουσιάσεων και ανάρτηση στο κανάλι YouTube καθώς και το κόστος 
για την παραδοσιακή παραγωγή της αφίσας του συνεδρίου.  Εποµένως αποφασίστηκε η 
υιοθέτηση µειωµένου τέλους εγγραφής συνέδριο, σε σχέση µε προηγούµενα, το οποίο ορίστηκε 
ως εξής:  
 

• Έκτακτα µέλη: 10 Ευρώ  
• Τακτικά & Συνεργαζόµενα µέλη: 20 Ευρώ  
• Μή µέλη: 30 Ευρώ. 

 
Κατά την εγγραφή τους στο συνέδριο όλα τα µέλη ενθαρρύνονται να έχουν πληρώσει και την 
συνδροµή τους στην Εταιρεία για το έτος 2021. Όπως πάντοτε, έκτακτα µέλη µε περιορισµένη 
χρηµατοδότηση που παρουσιάζουν την έρευνά τους µπορούν να υποβάλουν αίτηµα στο 
Γραµµατέα για έκπτωση του τέλους εγγραφής. 
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Θέµα (2) Υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερου διδακτορικού Αιµίλιος Χαρλαύτης 
Ο Γραµµατέας παρουσίασε τις 5 υποψηφιότητες νέων διδακτόρων για το βραβείο: 
Γιώργος Βαλογιάννης (Cornell Univ, ΗΠΑ -  2020), Κωνσταντίνος Καράµπελας (KU Leuven, 
Βέλγιο – 2019), Άγγελος Νερσεσιάν (ΕΚΠΑ, Ελλάδα - 2019), Έκτορας Πουλιάσης (ΕΚΠΑ, 
Ελλάδα – 2020), Θάλεια Τραϊανού (Univ. of Bonn, Γερµανία – 2020).  
 
Το κάθε µέλος του Δ.Σ. προσωπικά αφού µελετήσει προσεκτικά τους φακέλους των υποψηφίων 
θα κατατάξει τους τρεις καλύτερους υποψηφίους αποστέλλοντας την επιλογή του στον Πρόεδρο 
και στον Γραµµατέα. Το αποτέλεσµα αυτής της επιλογής θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης 
του ΔΣ για την επιλογή του καλύτερου διδακτορικού έως το τέλος του µηνός Μαρτίου 2021. 
 
Θέµα (3) Επόµενο τεύχος του περιοδικού Ίππαρχος 
Ο αντιπρόεδρος της Εταιρείας ενηµέρωσε το ΔΣ σχετικά µε τα ονόµατα των µελών της ΕΛΑΣΕΤ 
τα οποία επιλέχθηκαν και συµφώνησαν να συνεισφέρουν επιστηµονικά άρθρα για το επόµενο 
τεύχος του περιοδικού Ίππαρχος. Μια που αυτό το τεύχος δεν θα υπάρχει ενότητα συνεδρίων, 
τα άρθρα µπορούν να έχουν µεγαλύτερη έκταση από ότι συνήθως.  
 
Θέµα (4) Διάχυση της επιστήµης της Αστρονοµίας:  
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε για την πρόοδο σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής του ειδικού τεχνικού 
που θα βοηθήσει την οµάδα «2 λεπτά επιστήµη» στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας τους η οποία 
γίνεται υπό την αιγίδα της ΕΛΑΣΕΤ. Επίσης παρουσίασε τις τεχνικές λύσεις για την υλοποίηση 
της σελίδας, καθώς και το εκτιµώµενο κόστος της. Η οµάδα βρίσκεται ακόµη σε συζητήσεις µε 
τους τεχνικούς για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας προσφοράς.  
 
Θέµα (5) Επαγγελµατικά θέµατα µελών της Εταιρείας 
Συζητήθηκαν προτάσεις για την υποστήριξη µελών που δυσκολεύονται να δραστηριοποιηθούν 
επαγγελµατικά στον χώρο της αστρονοµίας µετά την απόκτηση του διδακτορικού τους. Ανάµεσα 
στις προτάσεις ήταν η συλλογή και παρουσίαση στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣΕΤ των βιογραφικών 
µελών που ενδιαφέρονται για εργασία, καθώς και η οργάνωση ειδικής παρουσίασης/συζήτησης 
για θέµατα εύρεσης εργασίας στο συνέδριο της ΕΛΑΣΕΤ. Λόγω της πολυπλοκότητας του θέµατος 
αποφασίστηκε να συζητηθεί και πάλι σε επόµενο ΔΣ. 
 
Θέµα (6) Αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας 
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι η δικηγόρος που έχει αναλάβει τη δικαστική έγκριση της 
τροποποίησης του καταστατικού της ΕΛΑΣΕΤ έχει λάβει το σχετικό υλικό µε την απόφαση της 
Έκτακτης ΓΣ στις 25 Ιαν. 2021 και έχει ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.  
 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.  
 
Η διεξαγωγή της επόµενης (8ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στις αρχές του 
µηνός Μαρτίου 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  
    
 


