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Πρακτικά 17ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-2020
της Πέμπτης 19 Δεκεμβρίου 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) Εξέταση αιτήσεων ταξιδιωτικών χορηγιών
Εξετάστηκαν οι αιτήσεις ταξιδιωτικής χορηγίας εκ μέρους φοιτητών που εκπονούν
διδακτορικό. Ο γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι υπάρχουν συνολικά τρεις
αιτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Αυτές ήταν των
• Άγγελου Νερσεσιάν για τη συμμετοχή του στο συνέδριο The art of measuring
galaxy physical properties στο Μιλάνο της Ιταλίας, 18-22 Νοεμβρίου 2019.
• Ευάγγελου Πασπαλιάρη για τη συμμετοχή του στο συνέδριο The art of measuring
galaxy physical properties στο Μιλάνο της Ιταλίας, 18-22 Νοεμβρίου 2019,
• Στέλλας Μπουλά για τη συμμετοχή της στο συνέδριο Gamma 2020 στην
Βαρκελώνη της Ισπανίας, 06-10 Ιουλίου 2020.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να ενισχυθούν και οι τρεις με 400 Ευρώ η καθεμία.
Θέμα (2) Δημοσιοποίηση βιβλίων από συγγραφείς μέλη της ΕΛΑΣΕΤ
Ο γραμματέας ενημέρωσε το ΔΣ πως στο ηλεκτρονικό τεύχος της Εταιρείας του μηνός
Δεκεμβρίου, εκ παραδρομής, έγινε αναφορά σε παρουσίαση βιβλίου εκλαΐκευσης της
Αστρονομίας, με συγγραφέα μέλος της Εταιρείας. Η αναφορά παραβίασε απόφαση του ΔΣ
να παρουσιάζονται μόνο βιβλία στα οποία υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση (open access).
Ακολούθησε συζήτηση η οποία επιβεβαίωσε την βούληση του ΔΣ να παρουσιάζονται από
την Εταιρεία συγγραφικά έργα μελών της, με αντικείμενο την επιστήμη της αστρονομίας,
μόνον εάν για αυτά υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση.
Θέμα (3) Προετοιμασία του θερινού σχολείου της Εταιρείας
Συζητήθηκε η οργάνωση του επόμενου Θερινού Σχολείου της Εταιρείας το οποίο θα έχει
θέμα που αφορά την Γαλαξιακή Αστρονομία. Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί το
φθινόπωρο του 2020.
Θέμα (4) Ημερίδα για τις Γυναίκες αστρονόμους
Συζητήθηκαν οικονομικά θέματα που αφορούν την ημερίδα για τις γυναίκες αστρονόμους
που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στο Ευγενίδειο ίδρυμα.
Θέμα (5) Προετοιμασία 38ης Γενικής Συνέλευσης
Συζητήθηκε η προετοιμασία της 38ης Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών για την ανάδειξη
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αποφασίστηκε να γίνει σχετική
ανακοίνωση στο Newsletter του Ιανουαρίου.
Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (18ης)

τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020, στις
11:00. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν
πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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