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Πρακτικά 19ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022
της Πέµπτης 16 Ιουνίου 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) Ολοκλήρωση τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας
Ο Πρόεδρος κ. Β. Χαρµανδάρης ενηµέρωσε το Δ.Σ. πως δηµοσιεύτηκε, όπως απαιτείται, και η
περίληψη που περιγράφει τις αλλαγές του καταστατικού της Εταιρείας τόσο σε µία εφηµερίδα
πανελλήνιας εµβέλειας (Εστία 7/6/2022), όσο και στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων (τεύχος
10456 της Παρασκευής 10/6/2022). Συνεπώς µετά και αυτή την τελευταία τυπική διαδικασία
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
Θέµα (2) Έγκριση πρότασης υποψηφιοτήτων νέων µελών προς τη Γενική Συνέλευση
Ο Γραµµατέας κ. Κ. Γοντικάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. σχετικά µε τις υποψηφιότητες των ατόµων
που έχουν υποβάλει αίτηση να γίνουν µέλη της Εταιρείας, καθώς και τις αλλαγές από έκτακτα
σε τακτικά µέλη λόγω απόκτησης διδακτορικού τίτλου σπουδών. Το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα
να προωθηθούν όλες οι αιτήσεις και προτεινόµενες αλλαγές προς τη 41η Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας ώστε να εγκριθούν. Επιπλέον, ο Γραµµατέας ενηµέρωσε ότι ο κ. Θ. Αποστολάτος, που
είχε διαγραφεί από τακτικό µέλος τον Απρίλιο του 2022 λόγω εκκρεµών πληρωµών της ετήσιας
συνδροµής του, εκπλήρωσε µέρος αυτών εκπρόθεσµα και πλέον έχει το δικαίωµα να παραµείνει
µέλος της ΕΛΑΣΕΤ σύµφωνα µε το Καταστατικό. Το Δ.Σ. αποφάσισε να αναθεωρήσει την
απόφαση διαγραφής του και να τον επανεντάξει ως Τακτικό Μέλος.
Θέµα (3) Οικονοµική κατάσταση των µελών και εκλογές
Ο Ταµίας κ. Α. Γεωργακάκης παρουσίασε τα µέλη της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν οφειλές
προς αυτήν και µπορούν να συµµετάσχουν στις εκλογές. Πρόκειται για 199 µέλη της Εταιρείας
τα οποία έχοντας πληρώσει και τη συνδροµή τους για το έτος 2021, µπορούν να συµµετάσχουν
στις Εκλογές της Εταιρείας. Οι ηλεκτρονικες διευθύνσεις των µελών αυτών θα παραδοθούν στο
σύστηµα Ζευς ώστε να τους σταλεί προσωπικό µήνυµα και να µπορέσουν να συµµετάσχουν
στις εκλογές.
Θέµα (4) Εκτύπωση περιοδικού Ίππαρχου
Ο Αντιπρόεδρος κ. Ν. Βλαχάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. πως το τεύχος του περιοδικού Ίππαρχος
είναι έτοιµο να εκτυπωθεί. Το Δ.Σ. συµφώνησε να εκτυπωθούν 100 αντίτυπα του τεύχους.
Επίσης αποφασίστηκε το τεύχος να αναρτηθεί, όπως πάντοτε, στον ιστότοπο της Εταιρείας µόλις
γίνει διαθέσιµο.
Θέµα (5) Υποβολή φορολογικής δήλωσης της ΕΛΑΣΕΤ
Ο Ταµίας κ. Α. Γεωργακάκης ενηµέρωσε το Δ.Σ. πως ολοκληρώθηκε η υποβολή της
φορολογικής δήλωσης της Εταιρείας. Το κόστος του λογιστή ήταν 60 Ευρώ.
Θέµα (6) Υποστήριξη µελών για συµµετοχή σε συνέδρια
Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η αίτηση οικονοµικής στήριξης, ύψους 400Ευρώ, του έκτακτου
µέλους της Εταιρείας
κ. Δηµήτριου Αθανασόπουλου, για συµµετοχή στο
συνέδριο της
European Planetary Science Congress, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 18-23 Σεπτεµβρίου
2022 στην Γρανάδα της Ισπανίας.
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Θέµα (7) Προγραµµατισµός 4ου Θερινού Σχολείου ΕΛΑΣΕΤ
Ο κ. Κ. Τάσσης, συνυπεύθυνος για τη διοργάνωση του 4ου Θερινού Σχολείου, ενηµέρωσε το
Δ.Σ. για διάφορα πρακτικά θέµατα και την πρόοδο των εγγραφών σε αυτό. Συγκεκριµένα,
ενηµέρωσε ότι δύο από τους οµιλητές που αρχικά θα είχαν διαδικτυακή παρουσία, οι Δρ. Θ.
Μπίσµπας και Δρ. Ε. Ντορµούση, θα είναι παρόντες στην Αθήνα για να παρουσιάσουν τις οµιλίες
τους και να διοργανώσουν πρακτικές ασκήσεις µε τους φοιτητές. Επιπλέον, αποφασίστηκε να
δοθεί παράταση των εγγραφών έως την 1η Ιουλίου 2022, και έγινε παράκληση προς τα µέλη
του Δ.Σ. να ενηµερώσουν εκ νέου φοιτητές οι οποίοι θα ήθελαν να συµµετάσχουν στο σχολείο
της Εταιρείας.
Καθώς ήταν η τελευταία συνέλευση του παρόντος Διοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος Β.
Χαρµανδάρης ευχαρίστησε όλα τα µέλη του Δ.Σ., και ειδικά τα απερχόµενα 4 µέλη που
ολοκληρώνουν τις δύο θητείες τους, για την ανιδιοτελή προσφορά τους και την εργασία τους
στην εύρυθµη λειτουργεία του Διοικητικού Συµβουλίου και την ανάπτυξη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση.
Η διεξαγωγή της επόµενης τηλεδιάσκεψης του Δ.Σ. αποφασίστηκε να γίνει στις αµέσως µετά τις
εκλογές της 24ης Ιουνίου 2022 µε το νέο Διοικητικό Συµβούλιο. Εάν προκύψει λόγος αλλαγής
αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του Δ.Σ.
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