ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Βασίλειος Χαρµανδάρης
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης
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Πρακτικά 16ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022
της Τετάρτης 2 Μαρτίου 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 της ΕΛΑΣΕΤ
Ο Γραµµατέας Κ. Γοντικάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι το νέο καταστατικό της Εταιρείας εγκρίθηκε
από το Ειρηνοδικείο Αθηνών µε την 90/2022 απόφασή του και έχει αναρτηθεί στην σχετική
ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Πρόεδρος κ. Β. Χαρµανδάρης ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι η πληρωµή
της δικηγόρου Γ. Φλώρου που είχε αναλάβει την διαδικασία ανέρχεται σε 624,62 Ευρώ. Το Δ.Σ.
εξουσιοδοτεί τον Ταµία κ. Γεωργακάκη να επικοινωνήσει µε την δικηγόρο και να προβεί στην
πληρωµή του ποσού αυτού. Επιπλέον σηµείωσε ότι η ολοκλήρωση αυτής της αρκετά επίπονης
διαδικασίας, µειώνει τη γραφειοκρατία, δίνει ευελιξία στη λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και
προσφέρει περισσότερες δυνατότητες συµµετοχής των µελών στο έργο της Εταιρείας.
Θέµα (2) Επικύρωση υποψηφίων για Δ.Σ. και Ε.Ε. της ΕΛΑΣΕΤ
Ο Γραµµατέας Κ. Γοντικάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για τις προτάσεις υποψηφιοτήτων για το νέο
Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) τις οποίες έλαβε εµπρόθεσµα. Αυτές ήταν:
• Υποψήφιος Πρόεδρος: Χαρµανδάρης Βασίλης,
• Υποψήφια µέλη Δ.Σ.: Γουργουλιάτος Κωνσταντίνος Νεκτάριος, Κουλουρίδης Ηλίας
Μπαλάσης Γεώργιος, Παπαϊωάννου Αθανάσιος,
Πετροπούλου Μαρία , Τάσσης Κωνσταντίνος
• Υποψήφια µέλη Ε.Ε.: Αντωνιάδης Ιωάννης, Γιαννακής Όµηρος, Χαρσούλα Μαρία
Το ΔΣ επικύρωσε οµόφωνα τις παραπάνω υποψηφιότητες.
Θέµα (3) Ορισµός τριµελούς εφορευτικής επιτροπής εκλογών ΔΣ
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 32α), το Δ.Σ. ορίζει την τριµελή Εφορευτική
Επιτροπή (ΕΦΕΠ) η οποία θα έχει την επίβλεψη και την ευθύνη για την οµαλή διεξαγωγή των
εκλογών οι οποίες, σύµφωνα µε την πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού θα γίνουν
ηλεκτρονικά (άρθρο 34). Το Δ.Σ. αποφασίζει οµόφωνα να οριστούν ως µέλη της ΕΦΕΠ τα
τακτικά µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Αναστάσιος Αναστασιάδης (Πρόεδρος της ΕΦΕΠ), Ανδρέας Ζέζας
και Βασιλική Παυλίδου.
Θέµα (4) Χορηγία προς Μαθητικό διαγωνισµό Αστρονοµίας Διαστηµικής
Το Δ.Σ. ενέκρινε το αίτηµα χορηγίας 300Ευρώ προς την Εταιρεία Αστρονοµίας και Διαστήµατος
για την πραγµατοποίηση του Πανελλήνιου Διαγωνισµού Αστρονοµίας και Διαστηµικής του 2022.
Θέµα (5) Ενηµέρωση πληρωµής ετήσιας συνδροµής Α&Α & EAS
Ο ταµίας Α. Γεωργακάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. πλήρωσε τη συνδροµή της
Ελλάδας στο περιοδικό «Astronomy & Astrophysics» (A&A) για το έτος 2022, ύψους 3.050
Ευρώ, γεγονός που επιτρέπει σε όλους τους ερευνητές στη χώρα µας να δηµοσιεύουν στο εν
λόγω περιοδικό δωρεάν. Η πληρωµή των 1.000 Ευρώ προς την European Astronomical
Society, στην οποία η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. παραµένει «Organizational Affiliate» για το έτος 2022, θα
γίνει µέσα στο µήνα Μάιο 2022 όταν αποσταλεί το σχετικό τιµολόγιο.
Θέµα (6) Προγραµµατισµός 4ου Θερινού Σχολείου ΕΛΑΣΕΤ
Ο κ. Κ. Τάσσης ενηµέρωσε για την προετοιµασία του τέταρτου Θερινού σχολείου της Εταιρείας
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που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 25 έως 27 Ιουλίου 2022. Η ιστοσελίδα του σχολείου µε τη
σχετική φόρµα εγγραφών έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και ανακοινώθηκε προς
τα µέλη στην ηλεκτρονική ενηµέρωση του µηνός Μαρτίου 2022. Το Δ.Σ. αποφάσισε να
προβλεφθεί, όπως και στο παρελθόν, οικονοµική βοήθεια από την Εταιρεία προς φοιτητές που
θα µεταβούν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο το ύψος της οποίας θα
αποφασιστεί σε επόµενη συνεδρίαση.
Θέµα (7) 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. Στον Ίππαρχο θα περιληφθούν και άρθρα από µέλη
της Εταιρείας οι οποίοι, το 2021, έλαβαν χρηµατοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και
Καινοτοµίας (ΕΛΙΔΕΚ).
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.
Η διεξαγωγή της επόµενης (17ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στα µέσα του
µηνός Απριλίου 2022. Εάν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει
κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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