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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 17ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022 
της Δευτέρας 11 Απριλίου 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 και έγκριση 
τελικής δαπάνης της τροποποίησης 
Ο Γραµµατέας κ. Κ. Γοντικάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι η έγκριση του νέου καταστατικού της 
Εταιρείας από το Ειρηνοδικείο Αθηνών θα πρέπει να δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο αλλά και 
από στο έντυπο του ταµείου νοµικών. Η διαδικασία θα γίνει σε συνεργασία µε την  δικηγόρο κα. 
Γ. Φλώρου η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Ο  Ταµίας κ. Α. Γεωργακάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. 
ότι η τελική πληρωµή της δικηγόρου, ανέρχεται σε 636,62 Ευρώ. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταµία 
να προβεί στην πληρωµή του ποσού αυτού.  
 
Θέµα (2) διαγραφή µελών µε οφειλές άνω των 2 ετών στην Εταιρεία 
Μετά από ενηµέρωση από τον Γραµµατέα και τον Ταµία, και σε εφαρµογή του Άρθρου 13.γ) του 
Καταστατικού της ΕΛΑΣΕΤ το Δ.Σ. βρέθηκε στην δυσάρεστη θέση να αποφασίσει οµόφωνα τη 
διαγραφή από την Εταιρεία 4 Τακτικών Μελών που οφείλουν συνδροµές δύο ετών (έτη 2020 και 
2021). Τα µέλη είχαν ειδοποιηθεί από τον Γραµµατέα και τους είχε δοθεί το προβλεπόµενο από 
το καταστατικό διάστηµα των έξη µηνών από τον Οκτώβριο του 2021 για την εξόφληση των 
οφειλών τους, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν. Τα ονόµατα των διαγραφέντων είναι: 
 

q Αναγνωστόπουλος Γεώργιος 
q Αποστολάτος Θεοχάρης 
q Κολιοπάνος Φίλιππος 
q Bonfini Paolo 

 
Θέµα (3) Οικονοµικά θέµατα 
Ο Ταµίας κ. Α. Γεωργακάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. πως βρίσκεται  σε συνεννόηση µε την γραµµατεία 
του ΙΑΑΔΕΤ/EAA για το θέµα της εκταµίευσης του υπολοίπου των 500 Ευρώ από το ΙΑΑΔΕΤ/EAA, 
ως συνολική υποστήριξη ύψους 1000 Ευρώ προς την ΕΛΑΣΕΤ, για την κάλυψη µέρους της 
συνδροµής της Ελλάδος στο περιοδικό Α&Α για το έτος 2020. Το ΔΣ ευχαρίστησε το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 
και τον Διευθυντή του για την υποστήριξη της ελληνικής αστρονοµικής κοινότητας στο θέµα αυτό.  
 
Ο Ταµίας ενηµέρωσε επίσης για τις συνήθεις διαδικασίες της επικείµενης υποβολής  φορολογικής 
δήλωσης της Εταιρείας µε την συµµετοχή του λογιστή. Το ΔΣ ενέκρινε τη διαδικασία και τα όποια 
έξοδα απαιτούνται για αυτή. 
 
Θέµα (4) Υποστήριξη µελών για συµµετοχή σε συνέδρια 
Συζητήθηκαν δυο αιτήσεις οικονοµικής στήριξης Έκτακτων µελών της Εταιρείας για συµµετοχή 
σε συνέδρια.  Η αίτηση της κας Μαρίας Κοψαχείλη οικονοµικής χορηγίας 400Ευρώ για συµµετοχή 
της στο συνέδριο της European Astronomical Society στην Βαλένθια εγκρίθηκε.  
Η αίτηση της κας Εµµανουέλας Παρασκευά αφορούσε την επίσκεψή της στην Τενερίφη για 
συνεργασία της µε δυο επιστήµονες του Instituto de Astrophysica de Canarias στο πλαίσιο ενός 
ερευνητικού προγράµµατος όπου θα πραγµατοποιούσε προφορική παρουσίαση. Η αίτηση της κας 
Παρασκευά δεν εγκρίθηκε καθώς η οικονοµική στήριξη της Εταιρείας αφορά µόνο συµµετοχή σε 
επιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες.  



Σελίδα 2 από 2 
 

 
Θέµα (5) Προσέλκυση νέων µελών 
Ο Πρόεδρος κος Β. Χαρµανδάρης, εν όψη της επικείµενης Γ.Σ. του Ιουνίου 2022, ζήτησε από τα 
µέλη του ΔΣ να ενθαρρύνουν  υποψήφιους διδάκτορες (αλλά και άλλους Έλληνες αστρονόµους 
της Ελλάδας και του εξωτερικού) ώστε να εγγραφούν ως νέα µέλη της ΕΛΑΣΕΤ, παρουσιάζοντας 
τα οφέλη που θα τους προσφέρει η Εταιρεία. 
 
Θέµα (6) Προγραµµατισµός 4ου Θερινού Σχολείου ΕΛΑΣΕΤ 
Ο κ. Κ. Τάσσης ενηµέρωσε για την πορεία της προετοιµασίας του τέταρτου Θερινού σχολείου της 
Εταιρείας που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 25 έως 27 Ιουλίου 2022. Συζητήθηκε η οικονοµική 
συµβολή της Εταιρείας στο Θερινό σχολείο και το πως αυτή δεν θα επηρεαστεί από την 
αντικατάσταση του ΔΣ και κυρίως την αντικατάσταση του Ταµία µετά από τις εκλογές για το ΔΣ 
της Εταιρείας που διεξάγονται την Παρασκευή 24ης Ιουνίου 2022. 
 
Θέµα (7) Προετοιµασία των εκλογών 
Συζητήθηκε ότι για τη διεξαγωγή των εκλογών ηλεκτρονικά µε το σύστηµα Ζευς, θα πρέπει να 
είναι διαθέσιµες οι λίστες των µελών που θα συµµετάσχουν σε αυτές µερικές µέρες πριν την ηµέρα 
των εκλογών. Αυτά τα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 32δ του Καταστατικού, θα πρέπει να είναι 
ταµειακά τακτοποιηµένα δηλαδή να έχουν εξοφλήσει την συνδροµή τους για το έτος 2021. 
Εποµένως θα πρέπει να ειδοποιηθούν όλα τα µέλη πως θα πρέπει να εξοφλήσουν την οφειλή τους 
αρκετά πριν την ηµέρα των εκλογών. Αποφασίστηκε πως η ενηµέρωση θα γίνει µέσω του µηνιαίου 
ηλεκτρονικού δελτίου του Μαΐου και του Ιουνίου αλλά και µε προσωπικά ηλεκτρονικά µηνύµατα 
προς τα µέλη για τα οποία εκκρεµεί η πληρωµή του έτους 2021. 
 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.  
 
Η διεξαγωγή της επόµενης (18ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε να γίνει στα µέσα του 
µηνός Μαΐου 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  
    

 


