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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 5ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2022-2024 
της Πέµπτης 15 Δεκεµβρίου 2022 

Υπεύθυνη Πρακτικών: Μαρία Πετροπούλου 
 
Συνήλθε σήµερα και ώρα 11:00 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, Γεώργιος Μπαλάσης, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Μαρία Πετροπούλου, 
και Κωνσταντίνος Τάσσης. Απών ο Ηλίας Κουλουρίδης.  
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα (1) Διοργάνωση 16ου συνεδρίου ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ: Συζητήθηκαν προτάσεις για 
προσκεκληµένους οµιλητές/τριες, επιλέχθηκε µια σειρά από διακεκριµένους επιστήµονες του 
εξωτερικού και αποφασίστηκε να σταλούν άµεσα οι σχετικές προσκλήσεις από τον Πρόεδρο και 
την Γραµµατέα της Εταιρείας. Σύµφωνα µε την παράδοση, κάθε µέλος του ΔΣ ορίστηκε στην 
επιστηµονική οργανωτική επιτροπή (ΕΟΕ)  σε µία από τις τέσσερις θεµατικές συνεδρίες ανάλογα 
µε το ερευνητικό τους πεδίο. Επίσης,  αποφασίστηκε να σταλούν προσκλήσεις σε 5 τακτικά µέλη 
της Εταιρείας ζητώντας τη συµµετοχή τους στην ΕΟΕ. Η πρώτη ανακοίνωση του συνεδρίου στα 
µέλη της Εταιρείας θα πραγµατοποιηθεί στο ενηµερωτικό δελτίο του Ιανουαρίου 2023 και οι 
εγγραφές αναµένεται να ξεκινήσουν στις 1 Φεβρουαρίου 2023 
 
Θέµα (2) Υποστήριξη εκτάκτων µελών ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ για συµµετοχή σε συνέδρια: Η 
Γραµµατέας και ο Ταµίας ενηµέρωσαν το ΔΣ ότι µέχρι και την ώρα διεξαγωγής της συνέλευσης 
δεν είχαν λάβει αιτήµατα από έκτακτα µέλη της Εταιρείας για συµµετοχή σε συνέδρια για το πρώτο 
µισό του 2023. Ωστόσο, ελήφθησαν 2 αιτήµατα εντός της ηµέρας καθώς και γραπτή παράκληση 
από έκτακτα µέλη για κατάθεση αιτηµάτων και εξέταση αυτών πέραν της προθεσµίας (15 - 12 - 
2022) διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτοµέρειες για την διεξαγωγή συνεδρίων που 
εµπίπτουν στο ερευνητικό τους πεδίο. Το ΔΣ συµφώνησε να εξετάσει τις αιτήσεις σε µελλοντική 
συνεδρίαση. 
 
Θέµα (3) Περιοδικό Ίππαρχος: Συζητήθηκε το θέµα εύρεσης έµπειρων αρθρογράφων για το 
νέο τεύχος του περιοδικού Ίππαρχος που να καλύπτουν διάφορα ερευνητικά πεδία. Αποφασίστηκε 
να σταλούν σύντοµα προτάσεις από τον Πρόεδρο και τα µέλη του ΔΣ  στον Αντιπρόεδρο, ο οποίος 
θα αναλάβει την επικοινωνία µε τους/τις υποψήφιους/ες αρθρογράφους.  
 
Θέµα (4) Διάφορα θέµατα: Αποφασίστηκε να  αναζητηθούν  προσφορές για την ανανέωση της 
ιστοσελίδας της Εταιρείας, η οποία είναι πλέον 16 ετών και δεν είναι συµβατή µε σύγχρονα 
προγράµµατα περιήγησης σε κινητά και tablet, καθώς και προσβάσιµη σε άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες. 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                     H Γραµµατέας                 Ο Ταµίας 
    
Β. Χαρµανδάρης  Γ. Μπαλάσης                                 Μ. Πετροπούλου              Α. Παπαϊωάννου 
    
Τα Μέλη    
Κ. Γουργουλιάτος Η. Κουλουρίδης Κ. Τάσσης  
 ΑΠΩΝ   

 
   


