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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 12ης συνέλευσης του ΔΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022 
της Τρίτης 5 Οκτωβρίου 2021 

Υπεύθυνος Πρακτικών: K. Γοντικάκης 
 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Βασίλης Χαρµανδάρης και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ, 
αλφαβητικά) Νεκτάριος Βλαχάκης, Αντώνης Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, 
Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος, Σπυρίδων Πατσουράκος. Απών ο Κωνσταντίνος 
Τάσσης για επαγγελµατικούς λόγους. 
 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα (1) Οικονοµικά της Εταιρείας και οφειλές µελών 
Ο Ταµίας κ. Α. Γεωργακάκης ενηµέρωσε αδρά για την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας µετά 
το πέρας του 15ου συνεδρίου. Λόγω της διαδικτυακής µορφής του συνεδρίου τα έξοδα ήταν 
περιορισµένα, ενώ ο µεγάλος αριθµός των συνέδρων καθώς οι χορηγίες από την Ακαδηµία 
Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είχαν ως αποτέλεσµα να µην επιβαρυνθεί το 
αποθεµατικό της ΕΛΑΣΕΤ. Ως αποτέλεσµα αυτό έδωσε τη δυνατότητα απαλλαγής του τέλους 
εγγραφής στο συνέδριο για όλα τα έκτακτα µέλη της ΕΛΑΣΕΤ. Η αναλυτική οικονοµική 
κατάσταση θα παρουσιαστεί στην επόµενη ΓΣ της Εταιρείας. Ο Ταµίας επίσης ενηµέρωσε το ΔΣ 
πως 44 µέλη της Εταιρείας έχουν οφειλές 2 ετών (συνδροµές 2020 και 2021) και αποφασίστηκε 
να τους αποσταλεί η σχετική υπενθύµιση από το Γραµµατέα. Το ΔΣ ενηµερώθηκε επίσης για τις 
οικονοµικές εκκρεµότητες από όσους έγιναν µέλη της Εταιρείας κατά την 40η Γενική Συνέλευση 
και εξουσιοδότησε το Γραµµατέα να τους ενηµερώσει και πάλι σχετικά. 
 
Θέµα (2) Εκ παραδροµής διαγραφή του Δρ. Δηµήτριου Εµµανουλόπουλου 
Ο Γραµµατέας κ. Κ. Γοντικάκης ενηµέρωσε το ΔΣ ότι τον Απρίλιο του 2021 ο Δρ. Δηµήτριος 
Εµµανουλόπουλος είχε διαγραφεί, εκ παραδροµής, από τον κατάλογο των µελών, παρά το ότι 
είχε πληρώσει εκκρεµείς οφειλές του. Η διαγραφή του είχε ανακοινωθεί  στα πρακτικά του 9ου 
Διοικητικού Συµβουλίου στις 23ης Απριλίου 2021 καθώς και στα πρακτικά της 40ης Γενικής 
Συνέλευσης της 6ης Ιουλίου. Το Διοικητικό Συµβούλιο ζητά συγγνώµη για αυτή την ενέργεια 
και επαναφέρει το κ. Εµµανουλόπουλο ως ενεργό τακτικό µέλος της  ΕΛΑΣΕΤ.  
 
Μετά από την αλλαγή αυτή την 5η Οκτωβρίου 2021 ο αριθµός των Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
ανέρχεται σε 293. Η κατανοµή των µελών ανά κατηγορία είναι: 231 Τακτικά µέλη (εκ των 
οποίων 32 είναι Ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας), 52 Έκτακτα µέλη, και 10 Συνεργαζόµενα µέλη. 
Επιπλέον, εκ των 231 Τακτικών µελών 34 βρίσκονται στην κατηγορία των συνταξιούχων. 
 
Θέµα (3) Χορηγία προς την Εταιρεία Αστρονοµίας και Διαστήµατος του Βόλου 
Το ΔΣ συµφώνησε να συνεχιστεί η παράδοση και να καταθέσει την χορηγία, ύψους 300Ευρώ, 
προς την Εταιρεία Αστρονοµίας και Διαστήµατος της πόλης του Βόλου για την βράβευση όσων 
αρίστευσαν στους πανελλήνιους µαθητικούς διαγωνισµούς αστρονοµίας του 2021. 
 
Θέµα (4) Αλλαγή του Καταστατικού της Εταιρείας 
Ο Γραµµατέας θα φροντίσει, µε την βοήθεια των άλλων µελών του ΔΣ ώστε όλα τα µέλη της 
Εταιρείας που συµµετείχαν στην 39η έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρας την 25η 
Ιανουαρίου 2021 και είχε ως µοναδικό θέµα την τροποποίηση του Καταστατικού να 
υπογράψουν το συντοµότερο δυνατόν τα Πρακτικά. Στη συνέχεια, αυτά µαζί µε µια σειρά από 
άλλα έγγραφα θα κατατεθούν στο πρωτοδικείο Αθηνών από την δικηγόρο που έχει αναλάβει το 
θέµα εκ µέρους της ΕΛΑΣΕΤ, ώστε να ενεργοποιηθεί και επίσηµα το νέο καταστατικό. 
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Θέµα (5) Χορηγία για την ετήσια συνδροµή του περιοδικού Α&Α 
Το ΔΣ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρος Β. Χαρµανδάρη να ζητήσει χορηγίες από το ΙΑΑΔΕΤ-ΕΑΑ και 
το ΙΑ-ΙΤΕ για την πληρωµή µέρους (~50%) της ετήσιας συνδροµής του έτους 2020 προς το 
περιοδικό Astronomy & Astrophysics την οποία καλύπτει θεσµικά η ΕΛΑΣΕΤ. Το αίτηµα για 
χορηγία σταθµίζεται αναλογικά µε τον αριθµό σελίδων που δηµοσίευσαν ως πρώτοι συγγραφείς 
µέλη του ΙΑΑΔΕΤ-ΕΑΑ και του ΙΑ-ΙΤΕ και αντιστοιχεί σε 1000 Ευρώ και 500 Ευρώ για τα δύο 
ινστιτούτα. Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε επίσης το ΔΣ για τις  δροµολογούµενες αλλαγές όσον 
αφορά την ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα άρθρα του περιοδικού Α&Α και πώς αυτό µπορεί να 
επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του περιοδικού και το κόστος της οικονοµικής υποστήριξής 
του από τις χώρες µέλη του Α&Α στο µέλλον. 
 
Θέµα (6) Οµιλητές για τα µηνιαία σεµινάρια της Εταιρείας 
O Αντιπρόεδρος, κ. Ν. Βλαχάκης, παρουσίασε τις προτάσεις για µελλοντικούς οµιλητές στα 
µηνιαία διαδικτυακά σεµινάρια οι οποίες και εγκρίθηκαν από το ΔΣ. 
 
Θέµα (7) Τεχνική Υποστήριξη της ιστοσελίδας «2 minutes science» 
Ο Πρόεδρος Β. Χαρµανδάρης ενηµέρωσε τα µέλη του ΔΣ σχετικά µε την πρόοδο της τεχνικής 
και οικονοµικής υποστήριξης που προσφέρεται από την Εταιρεία για τη δηµιουργία της νέας 
ιστοσελίδας εκλαΐκευσης της αστρονοµίας «2 minute science» που αναπτύσσουν νέοι 
αστρονόµοι που είναι κυρίως έκτακτα µέλη της Εταιρείας. Το ΔΣ ενέκρινε την ανάγκη 
χρηµατοδότησης ύψους 1180 Ευρώ για να ολοκληρωθεί η ιστοσελίδα η οποία αναµένεται να 
«ανοίξει» προς το ευρύ κοινό στις αρχές Νοεµβρίου 2021. 
 
 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.  
 
Η διεξαγωγή της επόµενης (13ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στις αρχές του 
µηνός Νοεµβρίου 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  
    
 


