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

Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης 
GR-71003 Ηράκλειο 

Τηλέφωνο: 2810-394216 
 

Πρακτικά 4ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2022-2024 
της Τρίτης 15 Νοεµβρίου 2022 

Υπεύθυνη Πρακτικών: Μαρία Πετροπούλου 
 
Συνήλθε σήµερα και ώρα 10:00 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) Κωνσταντίνος-
Νεκτάριος Γουργουλιάτος, Ηλίας Κουλουρίδης, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, και Μαρία Πετροπούλου. 
Απόντες οι Γεώργιος Μπαλάσης και Κωνσταντίνος Τάσσης. 
 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα (1) Διοργάνωση 16ου συνεδρίου ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ: Λόγω του επετειακού χαρακτήρα του (30 
χρόνια από τη σύσταση της Εταιρείας) αποφασίστηκε στη 3η συνέλευση του Δ.Σ. να διοργανωθεί 
το συνέδριο στην Αθήνα, στα ιστορικά κτίρια του ΕΚΠΑ στο κέντρο της πόλης. Μετά από 
επικοινωνία της Γραµµατέως και του µέλους του Δ.Σ. Η. Κουλουρίδη µε το Τµήµα Δηµοσίων 
Σχέσεων και Εθιµοτυπίας του ΕΚΠΑ κατατέθηκε αίτηση για χρήση 2 αµφιθεάτρων στο Κεντρικό 
Κτήριο του Πανεπιστηµίου (ΠΡΟΠΎΛΑΙΑ) για τις ηµεροµηνίες 26/06/23 - 18/06/23, η οποία έγινε 
δεκτή. Το συνολικό κόστος µίσθωσης των αιθουσών ανέρχεται στο ποσό των 2,269.20 Ευρώ 
(1,803.00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%). Ο Ταµίας εξουσιοδοτείται να προβεί στην πληρωµή του ποσού 
προς την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ κατέθεσε αίτηµα προς τον κ. Πάτση για την διάθεση της 
κεντρικής αίθουσας της Ακαδηµίας Αθηνών στο ιστορικό της κτήριο για την εναρκτήρια οµιλία, το 
απόγευµα της 25ης Ιουνίου 2023. Συζητήθηκαν επίσης τα εξής θέµατα: προτάσεις για 
προσκεκληµένους οµιλητές/τριες, τρόποι παρουσίασης πόστερ (σταντ ή βίντεο), δηµιουργία 
βραβείου καλύτερης παρουσίασης πόστερ µε χρηµατικό ή/και αναµνηστικό έπαθλο, 
υποστήριξη/χορηγία του συνεδρίου από την Κοσµητεία της Σχολής Θετικών Επιστηµών (ΣΘΕ) του 
ΕΚΠΑ και τον Δήµο Αθηναίων. Αποφάσεις για τα θέµατα αυτά θα ληφθούν σε επόµενη συνέλευση 
του Δ.Σ. 
 
Θέµα (2) Ενηµέρωση µελών για εκκρεµείς συνδροµές 2021 & 2022: Η Γραµµατέας 
ενηµέρωσε το ΔΣ ότι επικοινώνησε µε τα 31 µέλη της ΕΛ.ΑΣΕ.Τ των οποίων εκκρεµούν οι 
συνδροµές των ετών 2021 & 2022. Υπήρξε ήδη θετική ανταπόκριση αρκετών µελών που 
προέβησαν άµεσα στην πληρωµή των  εκκρεµών συνδροµών τους.   
 
Θέµα (3) Αποδοχή χορηγίας ΙΑΑΔΕΤ για τη συνδροµή Α&Α 2021: ο Ταµίας ενηµέρωσε τα 
µέλη του Δ.Σ. για την έγκριση από το Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) της 
χορηγίας οκτακοσίων πενήντα (850) Ευρώ από το Ινστιτούτο Αστρονοµίας Αστροφυσικής 
Διαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του ΕΑΑ προς την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ για την 
πληρωµή µέρους της ετήσιας συνδροµής του επιστηµονικού περιοδικού «Astronomy and 
Astrophysics» για το έτος 2021. Το Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ευχαριστεί θερµά το ΙΑΑΔΕΤ/EAA  για την 
ευγενική χορηγία, την οποία η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αποδέχεται µε ιδιαίτερη χαρά και εκτίµηση. 
 
Θέµα (4) Σεµινάρια ΕΛΑΣΕΤ: Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Δ.Σ. τη συνεισφορά τους 
για την εξεύρεση οµιλητών για το νέο ηµερολογιακό έτος αλλά την ενθάρρυνση των µελών της 
Εταιρείας να συµµετέχουν στην παρακολούθηση των σεµιναρίων. 
 
Θέµα (5) Διάφορα θέµατα:  Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη του Δ.Σ. για στατιστικά στοιχεία 
που έχει ξεκινήσει να συλλέγει και αφορούν τον αριθµό των ενεργών ερευνητών/τριών και µελών 
ΔΕΠ στη χώρα που δραστηριοποιούνται στην Αστροφυσική ή Διαστηµική Φυσική, στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων του ως µέλος του ΤΕΣ “Φυσικών Επιστηµών & Μαθηµατικών”. Επιπλέον ζήτησε τη 
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συνεισφορά του Δ.Σ. για την επικαιροποίηση του ORCID των µελών της ΕΛΑΣΕΤ. Επίσης ο κ. 
Γουργουλιάτος ενηµέρωσε  ότι η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. εκ παραδροµής δεν είχε καταβάλει την χορηγία 300 
Ευρώ προς την Εταιρεία Αστρονοµίας του Βόλου για την πραγµατοποίηση του Διαγωνισµού 
Αστρονοµίας και Διαστηµική του έτους 2022, η οποία είχε αποφασιστεί στις 2 Μαρτίου 2022 στο 
16ο ΔΣ της περιόδου 2020-22. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Ταµία να εκτελέσει την εκκρεµή πληρωµή.  
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                     H Γραµµατέας                 Ο Ταµίας 
 
 

ΑΠΩΝ 
 

 
 
 

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

 
Τα Μέλη    
Κ. Γουργουλιάτος Η. Κουλουρίδης Κ. Τάσσης  
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