
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Βασίλειος Χαρμανδάρης

Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
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Τηλέφωνο: 2810-394216

Πρακτικά 2ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2022-2024
της Παρασκευής 26 Αυγούστου 2022

Υπεύθυνη Πρακτικών: Μ. Πετροπούλου

Συνήλθε σήμερα και ώρα 11:00 μέσω τηλεδιάσκεψης το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου να
εξετάσει διάφορα θέματα που απασχολούν την Εταιρεία.

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Βασίλης Χαρμανδάρης και τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά)
Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος, Ηλίας Κουλουρίδης, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Μαρία
Πετροπούλου και Κωνσταντίνος Τάσσης.

Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα (1) Ενημέρωση στοιχείων νέων μελών: η Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το
Δ.Σ. ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής των νέων μελών της Εταιρείας (10 τακτικά και 4
έκτακτα) και πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση στοιχείων τους.

Θέμα (2) Εκπροσώπηση του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα Πειραιώς και στην
Εφορία: ο Ταμίας της Εταιρείας ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την απόκτηση πρόσβασης στον
τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία
διότι το νομικό τμήμα της τράπεζας Πειραιώς ζήτησε επιπλέον των κατατεθειμένων
πιστοποιητικών (σύμφωνα τις οδηγίες της Εταιρείας) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί
μεταβολής καταστατικού σωματείου για να προχωρήσει η έγκριση. Επίσης, ο Ταμίας ενημέρωσε
το Δ.Σ. για την διαδικασία ενημέρωσης στοιχείων στην Εφορία η οποία πλέον έχει αλλάξει και
γίνεται μέσα από την ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά. Απαιτήθηκε αρκετός χρόνος και πολλαπλές
επικοινωνίες με την Εφορία για να γίνουν κατανοητά τα βήματα που θα έπρεπε να
ακολουθηθούν. Το αίτημα έχει πλέον κατατεθεί ηλεκτρονικά και ο Ταμίας έχει λάβει
επιβεβαίωση λήψης του αιτήματος από την αρμόδια ΔΟΥ. Η εκτίμηση είναι ότι η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί πριν το τέλος Σεπτεμβρίου 2022.

Θέμα (3) Ενημέρωση μελών με εκκρεμείς συνδρομές ετών 2021 και 2022: συζητήθηκε
το θέμα κατάρτισης καταλόγου εκκρεμών συνδρομών για τα έτη 2021 και 2022 από τον Ταμία
και τη Γραμματέα της Εταιρείας με το που γίνει δυνατός ο έλεγχος πληρωμών μετά την
απόκτηση πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα νέα μέλη
έχουν ήδη ενημερώσει τη Γραμματέα και τον Ταμία για την πληρωμή του Τέλους Εγγραφής και
της Ετήσιας Συνδρομής τους για το έτος 2023, αλλά εκκρεμεί η επιβεβαίωση μέσω web banking.
Μετά τον έλεγχο η Γραμματέας θα ενημερώσει τα μέλη με εκκρεμείς ετήσιες συνδρομές δύο
ετών, του 2021 και του 2022, δίνοντας τους προθεσμία μέχρι τον Μάρτιο 2023 για να τις
εκπληρώσουν αποφεύγοντας την διαγραφή τους, κατ εφαρμογήν του Άρθρου 13 του
Καταστατικού.

Θέμα (4) Αίτημα χορηγίας προς ΙΑΑΔΕΤ & ΙΑ για πληρωμή Α&Α 2021: ο Πρόεδρος κ.
Χαρμανδάρης ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με τα οικονομικά και τον τρόπο λειτουργίας του
περιοδικού A&A και παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για τις δημοσιεύσεις μελών της Εταιρείας
στο εν λόγω περιοδικό για το έτος 2021. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν 27 άρθρα το 2021 στο
Α&Α εκ των οποίων 11 έχουν ως πρώτο συγγραφέα ερευνητή από το ΙΑΑΔΕΤ (167 σελίδες) και
9 (133 σελίδες) από το ΙΑ. Ο Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε ότι θα υποβάλλει αίτημα προς το
Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ κ. Σ. Βασιλάκο αιτούμενος τη συνηθισμένη χορηγία προς την
ΕΛΑΣΕΤ για την κάλυψη του 50% της ετήσιας συνδρομής του Α&Α για το έτος 2021 αναλογικά
από το ΙΑΑΔΕΤ-ΕΑΑ και ΙΑ-ΙΤΕ Το ποσό που αντιστοιχεί στο ΙΑΑΔΕΤ είναι 850 Ευρώ, και αυτό
του ΙΑ-ΙΤΕ είναι 700 Ευρώ.

Θέμα (5) Διοργάνωση 16ου συνεδρίου - 30 έτη ΕΛΑΣΕΤ 2023: συζητήθηκε το θέμα της
διοργάνωσης του 16ου συνεδρίου της ΕΛΑΣΕΤ. Λόγω του επετειακού χαρακτήρα του συνεδρίου



(30 χρόνια από τη σύσταση της Εταιρείας) αποφασίστηκε να διοργανωθεί στην Αθήνα, με
προτίμηση στα ιστορικά κτίρια του ΕΚΠΑ στο κέντρο της πόλης. Τα μέλη του Δ.Σ. που
βρίσκονται στην Αθήνα θα διερευνήσουν τους επόμενους μήνες τη δυνατότητα διεξαγωγής σε
ένα από τα ιστορικά κτίρια καθώς και εναλλακτικές λύσεις όπως εύκολα προσβάσιμα ξενοδοχεία.

Θέμα (6) Αποτίμηση 4ου Θερινού Σχολείου ΕΛΑΣΕΤ: ο κ. Τάσσης (μέλος του Δ.Σ.) έκανε
μια αποτίμηση του 4ου Θερινού Σχολείου της ΕΛΑΣΕΤ το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25-27
Ιουλίου 2022 σε υβριδική μορφή λόγω αδυναμίας αρκετών ομιλητών να συμμετέχουν με
φυσική παρουσία. Το σχολείο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ωστόσο έχοντας μικρότερο αριθμό
συμμετεχόντων (συνολικά 17 φοιτητές) από τον αρχικά δηλωθέντα. Εκτιμήθηκε ότι ο καύσωνας
που έπληξε την Αθήνα εκείνες τις μέρες καθώς η διοργάνωση του σχολείου αμέσως μετά από τη
λήξη του COSPAR 2022 που επίσης έλαβε χώρα στην Αθήνα ήταν οι κύριοι λόγοι για την μείωση
των συμμετεχόντων.

Θέμα (7) Διάφορα θέματα: συζητήθηκαν τρόποι ενδυνάμωσης της παρουσίας της ΕΛΑΣΕΤ σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram). Ο κ. Κουλουρίδης (μέλος του
Δ.Σ.) πρότεινε να αναλάβει ενεργά την ενημέρωση της σελίδας της Εταιρείας στο Facebook.
Επίσης, συζητήθηκε το θέμα επιλογής νέας μέρας και ώρας για την πραγματοποίηση των
Σεμιναρίων της ΕΛΑΣΕΤ. Τα μέλη του Δ.Σ. θεώρησαν ότι η μεταφορά των Σεμιναρίων σε
νωρίτερη ώρα (15:00) θα συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος H Γραμματέας Ο Ταμίας

Β. Χαρμανδάρης Γ. Μπαλάσης Μ. Πετροπούλου Α. Παπαϊωάννου

Τα Μέλη
Κ. Γουργουλιάτος Η. Κουλουρίδης Κ. Τάσσης


