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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 15ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022 
της Τρίτης 25 Ιανουαρίου 2022 

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, Σπυρίδων Πατσουράκος, και Κωνσταντίνος Τάσσης. 
 
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. Το καταστατικό έχει 
κατατεθεί στο Πρωτοδικείο προς έγκριση. 
 
Θέµα (2) Εκλογές της Εταιρείας το 2022 
Μετά από πρόταση του προέδρου κ. Χαρµανδάρη, αποφασίστηκε πως ως ηµέρα των εκλογών 
για το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας να οριστεί η Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022. Αποφασίστηκε πως 
παρά κάποιες διαδικαστικές καθυστερήσεις στην έγκριση του νέου καταστατικού της Εταιρείας 
από το πρωτοδικείο, οι εκλογές θα πραγµατοποιηθούν µε ηλεκτρονικό τρόπο όπως προβλέπεται 
από το νέο καταστατικό το οποίο εγκρίθηκε από την οµόφωνη απόφαση της 39ης ΓΣ της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Επίσης συζητήθηκαν οι έως τώρα προτάσεις υποψηφίων για το νεο Δ.Σ. Η 
καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022.  
 
Θέµα (3) Εκρεµείς οφειλές µελών της ΕΛΑΣΕΤ 
Συζητήθηκε η ανταπόκριση των µελών που έχουν ήδη ειδοποιηθεί  για τις εκκρεµείς οφειλές 
των ετήσιων συνδροµών των ετών 2020 και 2021 τα οποία, σύµφωνα µε το καταστατικό της 
Εταιρείας, θα πρέπει να διαγραφούν τον Απρίλιο του 2022.  
 
Θέµα (4) Αποδοχή Χορηγίας εκ µέρους του ΙΑΑΔΕΤ/ΕAA 
Τα µέλη του ΔΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ενηµερώθηκαν από τον Ταµία της Εταιρείας για την έγκριση από 
το ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών της χορηγίας του Ινστιτούτου Αστρονοµίας 
Αστροφυσικής Διαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) ποσού χιλίων (1000) 
Ευρώ προς την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ για την πληρωµή µέρους της ετήσιας συνδροµής του επιστηµονικού 
περιοδικού «Astronomy and Astrophysics» για το έτος 2020. Το ΔΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ευχαριστεί 
θερµά το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ για την ευγενική χορηγία, την οποία η Εταιρεία αποδέχεται µε ιδιαίτερη 
χαρά και εκτίµηση.  
 
Θέµα (5) 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 να συµπεριληφθούν στο 
επόµενο τεύχος και δύο άρθρα του επίτιµου προέδρου της Εταιρείας, Ακαδηµαϊκού κ. Γ. 
Κοντόπουλου. 
 
Θέµα (6) 4ο Θερινό Σχολείο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
Ο κ. Τάσσης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για την πρόοδο σχετικά µε τη διοργάνωση του 4ου Θερινού 
Σχολείου. Αναµένεται µέσα στο Φεβρουάριο να έχουν οριστικοποιηθεί οι ηµεροµηνίες και ο 
ακριβής τόπος διοργάνωσης στην Αθήνα, καθώς και οι προσκεκληµένοι οµιλητές. 
 
Θέµα (7) Οδηγός µεταπτυχιακών σπουδών αστρονοµίας 
Ο Πρόεδρος Β. Χαρµανδάρης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για την ολοκλήρωση της συγγραφής του 
πρακτικού οδηγού για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές αστρονοµίας στην Ελλάδα στις 
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ΗΠΑ και σε επιλεγµένες χώρες της Ευρώπης. Ο οδηγός θα ανακοινωθεί στο newsletter του 
Φεβρουαρίου και θα είναι προσβάσιµος από την ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.  
 
Η διεξαγωγή της επόµενης (16ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στα µέσα του 
µηνός Φεβρουαρίου 2022. Εάν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει 
κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                     Ο Γραµµατέας                 Ο Ταµίας 
Β. Χαρµανδάρης Ν. Βλαχάκης                                 Κ. Γοντικάκης              Α. Γεωργακάκης 
    

 
Τα Μέλη    
Κ. Γουργουλιάτος Σ. Πατσουράκος Κ. Τάσσης  
    
 


