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 16ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-20
της Παρασκευής 15 Νοεμβρίου 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) Υπενθύμιση για οικονομικές οφειλές
Αποφασίστηκε να σταλεί ηλεκτρονική υπενθύμιση στα μέλη που οφείλουν την συνδρομή
τους στην Εταιρεία για δύο ή και για ένα έτος.
Θέμα (2) Δυνατότητα αλλαγής του καταστατικού της Εταιρείας
Συζητήθηκε πάλι, κατά πόσο είναι εφικτό, στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει κατά την
διάρκεια του επόμενου συνεδρίου της Εταιρείας, να παρευρίσκεται το ένα δεύτερο
τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών και Έκτακτων Μελών (Άρθρο 45 δ
του καταστατικού) ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο Καταστατικό της
Εταιρείας. Το ζητούμενο είναι η δυνατότητα εκσυγχρονισμού του Καταστατικού έτσι ώστε,
οι εκλογές για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου να μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά
και να μην χρειάζεται να στέλνεται με το ταχυδρομείο το εκλογικό υλικό (φάκελλοι,
ψηφοδέλτια κλπ.) σε όλα τα μέλη της Εταιρείας.
Θέμα (3) Οικονομική στήριξη φοιτητών για συμμετοχή σε συνέδρια
Ο Γραμματέας ενημέρωσε πως έγινε υπενθύμιση, μέσω του μηνιαίου ηλεκτρονικού
δελτίου, πως η καταληκτική ημερομηνία για την αίτηση οικονομικής ενίσχυσης για
μετάβαση σε συνέδρια είναι η 15 Δεκεμβρίου.
Θέμα (4) Ημερίδα για τις Γυναίκες αστρονόμους
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προγραμματισμένη ημερίδα για τις γυναίκες
αστρονόμους που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, στο
πλαίσιο των 100 χρόνων της IAU. Αποφασίστηκε η Εταιρεία να συνδράμει στην
διοργάνωση παρέχοντας διοικητική υποστήριξη και βοηθώντας στην διαφήμιση της
ημερίδας μέσω του newsletter και της ιστοσελίδας της.

Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (17ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019,
στις 11:00. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν
πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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