ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Βασίλειος Χαρµανδάρης
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης
GR-71003 Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810-394216
Πρακτικά 3ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2022-2024
της Τρίτης 4 Οκτωβρίου 2022
Υπεύθυνοι Πρακτικών: Α. Παπαϊωάννου & Β. Χαρµανδάρης
Συνήλθε σήµερα και ώρα 12:00 µέσω τηλεδιάσκεψης το 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) ΚωνσταντίνοςΝεκτάριος Γουργουλιάτος, Ηλίας Κουλουρίδης, Γεώργιος Μπαλάσης, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, και
Κωνσταντίνος Τάσσης. Απούσα η Γραµµατέας κ. Μαρία Πετροπούλου.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα (1) Πρόσβαση σε Τράπεζα & Εγγραφή στην Εφορία: Το ΔΣ ενηµερώθηκε από τον
Ταµία σχετικά µε την απόκτηση απρόσκοπτης πρόσβασης στο λογαριασµό που διατηρεί η ΕΛΑΣΕΤ
στην τράπεζα Πειραιώς. Τη φορά αυτή ζητήθηκε, σε δεύτερο χρόνο, από το νοµικό τµήµα της
τράπεζας – επιπλέον πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί µη µεταβολής καταστατικού σωµατείου.
Μόλις αυτό κατατέθηκε στην τράπεζα αποκτήθηκε η πρόσβαση µέχρι και το 2024. Επιπλέον, η
ενηµέρωση της εφορίας σχετικά µε την αλλαγή του ΔΣ λόγω των αρχαιρεσιών γίνεται πλέον µε
κατάθεση ηλεκτρονικού αιτήµατος (µέσα από την myAADE). Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από
τον Ταµία, το αίτηµα κατατέθηκε ορθά και έχει ληφθεί διαβεβαίωση (email) ότι η διαδικασία έχει
ανατεθεί σε αρµόδιο υπάλληλο της εφορίας.
Θέµα (2) Κατάλογος εκκρεµών συνδροµών 2021 & 2022: Ο Ταµίας ενηµέρωσε το ΔΣ ότι
από το έλεγχο που διεξήγαγε, σε συνεργασία µε τη Γραµµατέα, των τελευταίων δύο ετών τόσο
στην εσωτερική βάση δεδοµένων της ΕΛΑΣΕΤ όσο και στα αρχεία συναλλαγών της τράπεζας
Πειραιώς καθώς και στα προηγούµενα οικονοµικά αρχεία, προέκυψε κατάλογος 31 συναδέλφων
για τους οποίους εκκρεµούν οι συνδροµές των ετών 2021 & 2022. Το ΔΣ εξουσιοδότησε τη
Γραµµατέα να επικοινωνήσει άµεσα µε τα µέλη αυτά, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για τις
εκκρεµείς οικονοµικές οφειλές τους σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Καταστατικού.
Θέµα (3) Επιβεβαίωση πληρωµής εγγραφής νέων µελών ΕΛΑΣΕΤ: Ο Ταµίας ενηµέρωσε το
ΔΣ ότι όλα τα νέα µέλη έχουν καταβάλει το τέλος εγγραφής και στην πλειονότητά τους έχουν
καταβάλει και τη συνδροµή για το έτος 2023.
Θέµα (4) Αποδοχή χορηγίας ΙΑ-ΙΤΕ για τη συνδροµή Α&Α 2021: ο Πρόεδρος κ.
Χαρµανδάρης ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι το Δ.Σ. του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
ενέκρινε τη χορηγία επτακοσίων (700) Ευρώ προς την ΕΛΑΣΕΤ για την πληρωµή µέρους της
ετήσιας συνδροµής του επιστηµονικού περιοδικού «Astronomy & Astrophysics» για το έτος 2021.
Το ΔΣ της ΕΛΑΣΕΤ ευχαριστεί θερµά το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ για την ευγενική
χορηγία, την οποία η ΕΛΑΣΕΤ αποδέχεται µε ιδιαίτερη χαρά και εκτίµηση.
Θέµα (5) Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής - Α. Χαρλαύτης 2023: ο Πρόεδρος
ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι επικοινώνησε µε την καθηγήτρια Τ. Χαρλαύτη, εκπρόσωπο της οικογένειας
Χαρλαύτη η οποία χρηµατοδοτεί το Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Η
κ. Χαρλαύτη επιβεβαίωσε την πρόθεση της οικογένειας να υποστηρίξει και φέτος το Βραβείο µε
το ποσό των 1000 Ευρώ. Το ΔΣ αποφάσισε ότι η Εταιρεία θα προχωρήσει στην ανακοίνωση του
Βραβείου αναλόγως.
Θέµα (6) Σεµινάρια ΕΛΑΣΕΤ: Ο Αντιπρόεδρος κ. Μπαλάσης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για το
πρόγραµµα των επόµενων σεµιναρίων της ΕΛΑΣΕΤ. Επιπλέον ζήτησε από τα µέλη του ΔΣ τη
συνεισφορά τους για την εξεύρεση οµιλητών αλλά την ενθάρρυνση των µελών της Εταιρείας να
συµµετέχουν στην παρακολούθηση των σεµιναρίων.
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Θέµα (7) Διοργάνωση 16ου συνεδρίου: Λόγω του επετειακού χαρακτήρα του (30 χρόνια από
τη σύσταση της Εταιρείας) αποφασίστηκε να διοργανωθεί το συνέδριο στην Αθήνα, στα ιστορικά
κτίρια του ΕΚΠΑ στο κέντρο της πόλης. Τα µέλη του Δ.Σ. που βρίσκονται στην Αθήνα ενηµέρωσαν
για τις πρώτες επαφές που έκαναν για το θέµα καθώς και τη διαθεσιµότητα και µέγεθος των
αιθουσών. Αποφασίστηκε να υπάρξει µια τελική πρόταση µέχρι το Νοέµβριο ώστε να γίνει η
επιλογή της ηµεροµηνίας και να δροµολογηθούν οι επόµενες διαδικασίες της διοργάνωσης του
συνεδρίου.
Θέµα (8) Διάφορα θέµατα: συζητήθηκε η ανάγκη αναβάθµισης της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣΕΤ
ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογίες καθώς και στην αναβάθµιση της πρόσβασης στη
βάση δεδοµένων των αρχείων της Εταιρείας που υποστηρίζει. Επίσης ο κ. Γουργουλιάτος και ο κ.
Κουλουρίδης ενηµέρωσαν το Δ.Σ. σχετικά µε τις τελευταίες λεπτοµέρειες του 12ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας που θα γίνει στην Πάτρα στις 14-16 Οκτωβρίου 2022.
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