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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 18ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022 
της Δευτέρας 9 Mαΐου 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. Κ. Γοντικάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. πως παρά την έγκριση του Καταστατικού 
εκκρεµή η δηµοσίευση αυτής στον ηµερήσιο τύπο αλλά και στο έντυπο του ταµείου νοµικών, η 
οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί σύντοµα.  
 
Θέµα (2) Προετοιµασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις εκλογές 
Ο Πρόεδρος κ. Β. Χαρµανδάρης ενηµέρωσε τα µέλη του Δ.Σ. πως µετά από συνεννόηση µε τους 
υπεύθυνους του συστήµατος ΖΕΥΣ της ΕΔΥΤΕ η ηλεκτρονική κάλπη είναι έτοιµη και επιπλέον θα 
πραγµατοποιηθεί προσοµοίωση της εκλογικής διαδικασίας κατά την οποία τα µέλη του Δ.Σ. και η 
εφορευτική επιτροπή θα µπορέσουν να ψηφίσουν εικονικά, ώστε να ελέγξουν ακόµη µία φορά 
την αξιοπιστία του συστήµατος. Ο Ταµίας κ. Α. Γεωργακάκης ανέφερε τον αριθµό των µελών 
της Εταιρείας που οφείλουν την ετήσια συνδροµή τους για το έτος 2021, και αποφασίστηκε να 
τους σταλεί υπενθύµιση µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο να πληρώσουν την οφειλή τους ώστε 
να µπορέσουν να συµµετάσχουν στις εκλογές εάν το επιθυµούν. Αυτό, διότι σύµφωνα µε το 
άρθρο 32δ του Καταστατικού, δικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές έχουν µόνα τα Τακτικά και 
Έκτακτα µέλη που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα, δηλαδή έχουν εξοφλήσει την συνδροµή τους 
για το έτος 2021. 
 
Θέµα (3) Προσκεκληµένος οµιλητής για την 41η ΓΣ 
Το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα να προσκαλέσει την καθηγήτρια Δέσποινα Χατζηδηµητρίου ως 
κεντρική οµιλήτρια της 41ης ΓΣ. Η κ. Χατζηδηµητρίου θα µιλήσει για τις πρόσφατες συνεισφορές 
του διαστηµικού τηλεσκοπίου GAIA στην κατανόηση του Γαλαξία µας.  
 
Θέµα (4) Οικονοµικά θέµατα 
Ο Ταµίας κ. Α. Γεωργακάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για την πορεία υποβολής της φορολογικής 
δήλωσης της Εταιρείας καθώς και για την κατάσταση πληρωµών των ετήσιων συνδροµών των 
µελών για τα έτη 2021 και 2022. 
 
Θέµα (5) Υποστήριξη µελών για συµµετοχή σε συνέδρια 
Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η αίτηση οικονοµικής στήριξης, ύψους 400Ευρώ, του έκτακτου 
µέλους της Εταιρείας  κ. Ευάγγελου Δηµήτριου Πασπαλιάρη για συµµετοχή στο  συνέδριο της 
European Astronomical Society στην Βαλένθια. 
 
Θέµα (6) Άρθρα για τον επόµενο Ίππαρχο 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Ν. Βλαχάκης ενηµέρωσε για την διαδικασία συλλογής των άρθρων του 
επόµενου τεύχους του Ίππαρχου, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι την 15η Μαίου 
2022. 
 
Θέµα (7) Προγραµµατισµός 4ου Θερινού Σχολείου ΕΛΑΣΕΤ 
Ο πρόεδρος κ. Β. Χαρµανδάρης, ύστερα από ενηµέρωση που έλαβε από την καθηγήτρια κ. 
Δέσποινα Χατζηδηµητρίου πληροφόρησε το Δ.Σ. για την πορεία της προετοιµασίας του τέταρτου 
Θερινού σχολείου της Εταιρείας (ηµεροµηνία διεξαγωγής 25 έως 27 Ιουλίου 2022), τους 
επιλεγµένους οµιλητές καθώς και  θέµατα που αφορούν την χρηµατοδότηση.  
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Θέµα (8) Πρόσκληση νέων µελών στην ΕΛΑΣΕΤ 
Ο Πρόεδρος κ. Β. Χαρµανδάρης προέτρεψε τα µέλη του Δ.Σ. να ενθαρρύνουν συναδέλφους 
αστρονόµους και ειδικά νέους διδακτορικούς φοιτητές να γίνουν µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., µια που 
είναι σηµαντική η συµµετοχή της νέας γενιάς στα κοινά για την ανάπτυξη της αστρονοµίας στη 
χώρα µας. 
 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.  
 
Η διεξαγωγή της επόµενης (19ης) τηλεδιάσκεψης του Δ.Σ. αποφασίστηκε να γίνει στα µέσα του 
µηνός Ιουνίου 2022. Εάν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει 
κατόπιν πρότερης συνεννόησης του Δ.Σ. 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                     Ο Γραµµατέας                 Ο Ταµίας 
    

 
 

Β. Χαρµανδάρης Ν. Βλαχάκης                                 Κ. Γοντικάκης              Α. Γεωργακάκης 
    

 
Τα Μέλη    
Κ. Γουργουλιάτος Σ. Πατσουράκος Κ. Τάσσης  
    
 


