ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Βασίλειος Χαρµανδάρης
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης
GR-71003 Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810-394216, Fax: 2810-394301

Πρακτικά 11ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022
της Τετάρτη 30 Ιουνίου 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
Αποφασίστηκαν οι τελευταίες λεπτοµέρειες για το συνέδριο της Εταιρείας.
Συζητήθηκαν οι αλλαγές µητρώου που θα παρουσιαστούν στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει
στις 6 Ιουλίου. Ο Γραµµατέας παρουσίασε της αιτήσεις νέων µελών και συζητήθηκαν τυχών
διορθώσεις. Συζητήθηκαν θέµατα οργάνωσης των διαδικτυακών συνδέσεων του συνεδρίου κατά
την διάρκεια των οµιλιών. Αποφασίστηκε πως θα µπορούν να λάβουν µέρος στο συνέδριο µόνο
όσοι
σύνεδροι εξόφλησαν την εγγραφή στο συνέδριο. Οι προσκεκληµένοι οµιλητές του
συνεδρίου όπως επίσης και τα έκτακτα µέλη της ΕΛΑΣΕΤ απαλλάσσονται από το κόστος
εγγραφής στο συνέδριο.
Θέµα (2) Επιλογή της οικονοµικής προσφοράς της NS + Sound
Το Δ.Σ. ενέκρινε την οικονοµική προσφορά της Εταιρείας “NS + Sound Ήχος Φως Εικόνα”,
συνολικού κόστους 260.40 Ευρώ (έχει συµπεριληφθεί ο ΦΠΑ 24%) για την τεχνική υποστήριξη
(µικρόφωνα, προτζέκτορας, οθόνη κλπ.) που θα χρησιµοποιηθεί στην εκλαϊκευτική οµιλία του
συνεδρίου. Η εκλαϊκευτική οµιλία θα πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα στις 5 Ιουλίου.
Θέµα (3) Τεύχος περιοδικού Ίππαρχος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Νεκτάριος Βλαχάκης παρουσίασε το νέο τεύχος του περιοδικού Ίππαρχος.
Αποφασίστηκε να τυπωθούν 150 αντίτυπα του τεύχους τα οποία θα διανεµηθούν στα
πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας όπου εργάζονται µέλη της Εταιρείας µας
καθώς και σε όσα µέλη επιθυµούν να λάβουν τυπωµένο αντίγραφο.
Θέµα (4) Αλλαγή του Καταστατικού της Εταιρείας
Ο πρόεδρος κ. Χαρµανδάρης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για την διαδικασία επικύρωσης του νέου
καταστατικού της Εταιρείας η οποία, αν και µε αργούς ρυθµούς, προχωρά.
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.
Η διεξαγωγή της επόµενης (12ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στις αρχές του
µηνός Αυγούστου 2021. Εάν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει
κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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