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Πρακτικά 14ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022
της Δευτέρας 20 Δεκεµβρίου 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, Κωνσταντίνος Τάσσης. Ο κ. Σπυρίδων Πατσουράκος απουσίαζε για
επαγγελµατικούς λόγους.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα (1) Ενηµέρωση για τροποποίηση του καταστατικού
Ο Γραµµατέας Κ. Γοντικάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για την πρόοδο των διαδικασιών που
απαιτούνται για την έγκριση του νέου καταστατικού της Εταιρείας.
Θέµα (2) Προγραµµατισµός 4ου Θερινού Σχολείου της Εταιρείας
Το µέλος του ΔΣ, κ. Κ. Τάσσης ενηµέρωσε το Δ.Σ. πως σε συνεργασία µε την κα. Δ.
Χατζηδηµητρίου προτείνεται το 4ο θερινό σχολείο της Εταιρείας να πραγµατοποιηθεί στην
Αθήνα κατά την διάρκεια του Ιουλίου, µετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου του COSPAR, µε
θέµα την φυσική του Γαλαξία µας. Το ΔΣ συµφώνησε µε την πρόταση αυτή. Περισσότερες
λεπτοµέρειες µε τους οµιλητές και πρόγραµµα θα ανακοινωθούν στους επόµενους µήνες.
Θέµα (3) Υποστήριξη µελών για συµµετοχή σε συνέδρια
Ο Γραµµατέας Κ. Γοντικάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. πως έλαβε δυο αιτήσεις από έκτακτα µέλη της
Εταιρείας για την ενίσχυσή τους ώστε να συµµετάσχουν σε συνέδρια. Η κα. Μυρτώ Κωλέττη
αιτείται το ποσό των 275 Ευρώ για την συµµετοχή της στο συνέδριο COSPAR το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα τον µήνα Ιούλιο. Ο κ. Χαράλαµπος Σίννης αιτείται το ποσό των 50
Ευρώ για την συµµετοχή του στο συνέδριο Cracow Epiphany Conference που πραγµατοποιείται
διαδικτυακά στην Κρακοβία τον µήνα Ιανουάριο. Το Δ.Σ. ενέκρινε τις δύο αιτήσεις.
Θέµα (4) Συγγραφείς άρθρων για το επόµενο τεύχος του Ίππαρχου
Ο Αντιπρόεδρος Ν. Βλαχάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για την πορεία της συλλογής άρθρων για το
επόµενο τεύχος του περιοδικού Ίππαρχος. To Δ.Σ. συµφώνησε µε την τις προτάσεις, µια εκ των
οποίων ήταν να συµπεριληφθούν σε αυτό το τεύχος άρθρα από τους ερευνητές στους οποίους
εγκρίθηκε πρόσφατα χρηµατοδότηση ΕΛΙΔΕΚ µε θέµα την αστρονοµία.
Θέµα (5) Πρόσκληση υποβολής υποψηφίων για το νέο ΔΣ της ΕΛΑΣΕΤ
Ο Πρόεδρος Β. Χαρµανδάρης ενηµέρωσε ότι το 2022 είναι έτος εκλογών νέου Δ.Σ. Κατά
συνέπεια θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην µηνιαία ηλεκτρονική ενηµέρωση της Εταιρείας
(Newsletter) του Ιανουαρίου 2022. Σύµφωνα µε το καταστατικό, η υποβολή υποψηφιοτήτων
για το νέο Δ.Σ. θα έχει ως καταληκτική ηµεροµηνία την 28η Φεβρουαρίου 2022, ενώ οι εκλογές
θα γίνουν το καλοκαίρι του 2022. Έγινε επίσης η υπενθύµιση πως τέσσερα από το µέλη του
τρέχοντος Δ.Σ. διανύουν τη δεύτερη θητεία τους και εποµένως δε µπορούν να υποβάλλουν εκ
νέου υποψηφιότητα.
Θέµα (6) Οδηγός µεταπτυχιακών σπουδών αστρονοµίας
Ο Πρόεδρος Β. Χαρµανδάρης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για την δηµιουργία ενός πρακτικού οδηγού για
µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές αστρονοµίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες όπως τις
ΗΠΑ, την Γαλλία, το ΗΒ κλπ. Ο οδηγός αυτός περιλαµβάνει τους γενικούς κανόνες και θέµατα
άξια προσοχής που πρέπει να γνωρίζει ένας φοιτητής µετά την απόκτηση του πτυχίου, για
µεταπτυχιακά στην αστρονοµία. Ο οδηγός προετοιµάστηκε από τα µέλη του Δ.Σ. µε την
συνεισφορά µελών της Εταιρείας µε σπουδές στο εξωτερικό και θα δοθεί σε κάθε ενδιαφερόµενο
από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣΕΤ.

Θέµα (7) Πρακτικός οδηγός ΔΣ της Εταιρείας
Ο Πρόεδρος Β. Χαρµανδάρης παρουσίασε ένα κείµενο οδηγό ο οποίος θα έχει ρόλο βοηθήµατος
για τα επόµενα Δ.Σ. της Εταιρείας. Το κείµενο επιµελήθηκαν ο Γραµµατέας και ο Ταµίας και
περιλαµβάνει τις δράσεις που πρέπει να φέρει σε πέρας το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας
του.
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.
Η διεξαγωγή της επόµενης (15ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στα µέσα του
µηνός Ιανουαρίου 2022. Εάν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει
κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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