ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μαστιχιάδης
Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και
Μηχανικής
GR-15784 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7276909, Fax: 210 7276725

Πρακτικά 15ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-20
της Τετάρτης 09 Οκτωβρίου 2019
Υπεύθυνος Πρακτικών: Κ. Γοντικάκης

Παρόντες: Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης, και τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά)
Νεκτάριος Βλαχάκης, Αντώνης Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Παναγιώτης
Πάτσης, Σπυρίδων Πατσουράκος, Βασιλική Παυλίδου.
Θέμα (1) Επανένταξη του Καθ. Λουκά Ζαχείλα σαν μέλος της Εταιρείας
Το Δ.Σ, σε αναγνώριση της προσφοράς του καθ. Λουκά Ζαχείλα στην οργάνωση του 14ου
συνεδρίου της, αποφάσισε ομόφωνα την επανένταξή του στα μέλη της Εταιρείας.
Θέμα (2) Εγγραφή στο φυσικό τμήμα για διακριθέντες στις ολυμπιάδες αστρονομίας
Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος του Βόλου καταβάλλει προσπάθεια ώστε οι
μαθητές που διακρίνονται στις Ολυμπιάδες Αστρονομίας να μπορούν να διεκδικήσουν μια
θέση στα Τμήματα Φυσικής των Πανεπιστημίων της χώρας μας χωρίς εξετάσεις. Αίτημα
της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος είναι οι διακριθέντες μαθητές στην Ολυμπιάδα
Αστρονομίας να αποκτήσουν αντίστοιχο δικαίωμα με τους μαθητές που διακρίνονται στις
Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Ρομποτικής και εντάσσονται απευθείας
σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα.
Η Εταιρεία μας θα στηρίξει αυτήν την προσπάθεια με ένα κείμενο που να πιστοποιεί ότι η
Αστρονομία και η Αστροφυσική αποτελούν τμήματα της επιστήμης της Φυσικής και
επομένως ένας μαθητής που διακρίνεται στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας έχει την κατάρτιση
για να φοιτήσει σε ένα Τμήμα Φυσικής.
Θέμα (3) Προετοιμασία των εκλογών της Εταιρείας
Συζητήθηκε η προετοιμασία των εκλογών της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθούν τον
Ιούνιο του επόμενου έτους. Επίσης συζητήθηκε κατά πόσο θα μπορούσε στο μέλλον να
εξαλειφθεί από το καταστατικό της Εταιρείας η απαίτηση για ταχυδρομική αποστολή στα
μέλη της Εταιρείας έντυπου εκλογικού υλικού και ο τρόπος που αυτή η διαδικασία θα
μπορούσε να αντικατασταθεί με μία ηλεκτρονική ενημέρωση.
Θέμα (4) Το επόμενο τεύχος του Ίππαρχος
Ο Π. Πάτσης υπεύθυνος για την έκδοση του περιοδικού της Εταιρείας Ίππαρχος,
ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις τρέχουσες ενέργειες για την προετοιμασία του επόμενου
τεύχους.

Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (16ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019,
στις 12:00. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν
πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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