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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 9ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022 
της Παρασκευή 23 Απριλίου 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 
Αποφασίστηκε το πρόγραµµα του συνεδρίου να ξεκινάει στις 11 ή 12 το µεσηµέρι και να 
ολοκληρώνεται στις 5 µε 6 το απόγευµα µε περισσότερες από 2 παράλληλες συνεδρίες, ώστε 
αφενός το πρόγραµµα να µην είναι κουραστικό και αφετέρου να µπορούν να συµµετάσχουν 
διαδικτυακά και σύνεδροι από τις ΗΠΑ. Επίσης αποφασίστηκε να ειδοποιηθούν για αυτή την 
απόφαση τα µέλη της Εταιρείας που διαµένουν και εργάζονται στις ΗΠΑ ώστε να υπάρξει 
µεγαλύτερη συµµετοχή τους στο συνέδριο. Οι λεπτοµέρειες του προγράµµατος θα καθοριστούν 
ανάλογα µε τον τελικό αριθµό των εγγραφών.   
 
Αποφασίστηκε επίσης ότι για τις παρουσιάσεις αφίσας (posters), οι σύνεδροι θα υποβάλουν την 
εργασία τους µια εβδοµάδα πριν την έναρξη του συνεδρίου ως video διάρκειας 2 ή 3 λεπτών το 
οποίο θα είναι διαθέσιµο µέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου. Οι εργασίες αυτές θα συζητηθούν 
σε ειδική συνεδρία. Η ΕΛΑΣΕΤ θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους συνέδρους ώστε να 
µπορέσουν να ετοιµάσουν την καταγραφή του video τους χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα 
«ΖΟΟΜ».  
 
Αποφασίστηκε ότι η τεχνική υποστήριξη του Συνεδρίου, που αφορά την διαχείριση των 
διαδικτυακών συνεδριών και επεξεργασία και ανέβασµα στο κανάλι Youtube της ΕΛΑΣΕΤ όλων 
των οµιλιών και video-posters, θα πραγµατοποιηθεί από τους κκ. Ι. Καπετανάκη, και Β. 
Παντούλα, προσωπικό του ΙΑ-ΙΤΕ, οι οποίοι θα αµειφθούν µε το ποσό 300 Ευρώ έκαστος για 
την εργασία τους.  
 
Ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΛΑΣΕΤ ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα παρέχει 
χορηγία στο συνέδριο, όπως άλλωστε κάνει παραδοσιακά. Πιθανή χορηγία από την Ακαδηµία 
Αθηνών θα συζητηθεί µετά τις γιορτές του Πάσχα. 
 
Συζητήθηκε η πιθανότητα να υπάρξει ενηµέρωση σχετική µε το µεγάλο διεθνές συνέδριο της 
COSPAR το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα το 2022 από τους διοργανωτές του 
συνεδρίου. Προτάθηκε η παρουσίαση να πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια της Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρείας. 
 
Θέµα (2) Επιστολή προς το Υπουργείο παιδείας για επαναφορά του µαθήµατος 
αστροφυσικής στη µέση εκπαίδευση 
Ο Ακαδηµαϊκός και επίτιµος πρόεδρος της Εταιρείας κ. Γ. Κοντόπουλος µαζί µε τον προηγούµενο 
αντιπροέδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Π. Πάτση, µετά από συνάντησή τους µε την κ. Μ. 
Μεταξά, µέλος της Εταιρείας και καθηγήτρια Φυσικής στη µέση εκπαίδευση πρότειναν στον 
Γραµµατέα της ΕΛΑΣΕΤ να αποστείλει το Δ.Σ. της ΕΛΑΣΕΤ επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευµάτων η οποία να εξηγεί την ανάγκη να επανέλθει το µάθηµα Αστρονοµίας-
Αστροφυσικής στη Μέση Εκπαίδευση. Υπενθυµίζεται πως το µάθηµα έχει καταργηθεί από το 
πρόγραµµα διδασκαλίας της Β’ λυκείου το 2014. Μάλιστα η επιστολή αυτή θα µπορούσε να 
συνοδευτεί και από υποστηρικτική επιστολή εκ µέρους της Ακαδηµίας Αθηνών.  



Σελίδα 2 από 3 
 

 
Το ΔΣ της ΕΛΑΣΕΤ συµφώνησε επί της αρχής για το δόκιµο της πρότασης. Ο Πρόεδρος κ. 
Χαρµανδάρης θα αναλάβει να συντάξει το κείµενο της επιστολής την οποία θα εγκρίνει το ΔΣ. 
Επιπλέον το ΔΣ θεωρεί ιδιαίτερα επωφελές η επιστολή αυτή να υποστηριχθεί και από την Εθνική 
Αστρονοµική Επιτροπή και να αποσταλεί εάν είναι εφικτό από κοινού προς το Υπουργείο.  
 
Θέµα (3) Διαγραφή µελών µε οφειλές 2 και 3 ετών στην Εταιρεία 
Μετά από ενηµέρωση από τον Γραµµατέα και τον Ταµία, και σε εφαρµογή του Άρθρου 13.γ) του 
Καταστατικού της ΕΛΑΣΕΤ, το Δ.Σ. βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να αποφασίσει οµόφωνα τη 
διαγραφή από την Εταιρεία 8 Τακτικών Μελών και 1 Έκτακτου Μέλους τα οποία οφείλουν 
συνδροµές δύο και πλέον ετών (έτη 2020, 2019 και πρότερα). Τα µέλη είχαν ειδοποιηθεί από 
τον Γραµµατέα κατ’επανάληψη και τους είχε δοθεί το προβλεπόµενο από το Καταστατικό 
διάστηµα των έξη µηνών από τον Οκτώβριο του 2020 για την εξόφληση των οφειλών τους. Τα 
ονόµατα των διαγραφέντων είναι: 
 

q Εµµανουλόπουλος Δηµήτριος 
q Καζαντζίδης Στέλιος 
q Κλεφτογιάννης Γεώργιος 
q Μπαλταγιάννης Αγαµέµνων 
q Πετροπούλου Βασιλική 
q Σολωµός Νικόλαος 
q Τσάµης Ιωάννης 
q Τσαντίλας Σωτήριος 
q Φακής Δηµήτριος 

 
Μετά τις παραπάνω διαγραφές o αριθµός των µελών της ΕΛΑΣΕΤ ανέρχεται σε 268.  Η 
κατανοµή των µελών ανά κατηγορία είναι: 217 Τακτικά Μέλη (εκ των οποίων 32 είναι Ιδρυτικά 
µέλη της Εταιρείας), 41 Έκτακτα και 10 Συνεργαζόµενα Μέλη. Επιπλέον, εκ των 217 Τακτικών 
µελών 34 βρίσκονται στην κατηγορία των συνταξιούχων. Αναλυτική παρουσίαση της 
κατάστασης των µελών θα γίνει κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. τον Ιούλιο 2021. 
 
Θέµα (4) Παρουσίαση για µεταπτυχιακές σπουδές στην Αστροφυσική 
Συζητήθηκε η πρόοδος που αφορά τη συγγραφή παρουσίασης µε πληροφορίες για 
µεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήµια και σε χώρες του εξωτερικού τα οποία θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Παρουσιάστηκε το κείµενο για µεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γαλλία που επιµελήθηκαν οι  κκ. Γοντικάκης και Πατσουράκος. 
 
Θέµα (5) Σεµινάρια και ηµερίδες διδακτορικών φοιτητών και νέων µετα-διδακτόρων  
Ο πρόεδρος κ. Β. Χαρµανδάρης ενηµέρωσε το Δ.Σ. σχετικά µε τις αποφάσεις που έλαβε σε 
συνάντησή της στις 9 Απριλίου 2021 οµάδα  έκτακτων µελών της ΕΛΑΣΕΤ που ανταποκρίθηκε 
στην πρόσκληση για την οργάνωση σεµιναρίων που θα αφορά νεαρά µέλη της Εταιρείας και 
συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν νέους επιστήµονες. Το Δ.Σ. αποφάσισε να δοθεί κάθε 
στήριξη εκ’µέρους της Εταιρείας σε αυτή την προσπάθεια δικτύωσης των µελών της Εταιρείας. 
 
Θέµα (6) Επαγγελµατικά θέµατα µελών της Εταιρείας 
Στο ηλεκτρονικό δελτίο του µηνός Απριλίου 2021 υπήρξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προς τα µέλη της Εταιρείας τα οποία, για επαγγελµατικούς λόγους, θα ήθελαν να υπάρχουν 
διαθέσιµα τα βιογραφικά τους στοιχεία στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό θα 
µπορούν να γίνουν πιο εύκολα ορατά τα στοιχεία τους από οργανισµούς και επιστηµονικές 
οµάδες που επιθυµούν την πρόσληψη επιστηµόνων στο χώρο της αστρονοµίας.  
 
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε θετικά ένας ικανός αριθµός µελών. Αποφασίστηκε να ζητηθεί 
από αυτούς ένας σύνδεσµος µε επικαιροποιηµένο βιογραφικό τους ώστε να γίνει η ανάρτηση σε 
ειδική θέση στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣΕΤ. Σχετική ενηµέρωση προς όλα τα µέλη για την 
υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτή θα γίνει σε µελλοντικό ηλεκτρονικό δελτίο της Εταιρείας. 
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Θέµα (7) Ενεργοποίηση ταξιδιωτικών χορηγιών που δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω 
πανδηµίας 
Η κα Σ. Μπουλά, έκτακτο µέλος της ΕΛΑΣΕΤ είχε εξασφαλίσει ταξιδιωτική χορηγία (Βλέπε 
πρακτικά Δεκεµβρίου 2019) για συνέδριο που θα είχε πραγµατοποιηθεί το 2020 και στο οποίο 
δεν µπόρεσε να συµµετάσχει λόγω την πανδηµίας. Αποφασίστηκε, µετά από αίτηµά της, να 
µπορέσει να χρησιµοποιήσει το ποσό της χορηγίας για να συµµετάσχει σε δύο νέα επιστηµονικά 
συνέδρια που πραγµατοποιούνται το τρέχον έτος. 
 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.  
 
Η διεξαγωγή της επόµενης (10ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στις αρχές του 
µηνός Μαΐου 2021. Εάν 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  
    
 


