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Πρακτικά 19ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-2020
της Πέμπτης 6 Φεβρουαρίου 2020
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) Προετοιμασία 38ης Γενικής Συνέλευσης και εκλογές της Εταιρείας
Αποφασίστηκε πως η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για το επόμενο ΔΣ της Εταιρείας, θα
πραγματοποιηθούν στις 19 Ιουνίου. Θα σταλεί έκτακτο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με
ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών και την ανάρτηση των αιτήσεων
υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Ο Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για το ΔΣ
της περιόδου 2020-2022.
Θέμα (2) Προετοιμασία του θερινού σχολείου της Εταιρείας
Αποφασίστηκε πως το επόμενο θερινό σχολείο θα έχει θέμα ως κύριο θέμα τις
παρατηρήσεις του Γαλαξία από τον δορυφόρο GAIA. Συζητήθηκε η οικονομική δυνατότητα
να γίνει πρόσκληση σε ερευνητή του εξωτερικού για να συμμετάσχει στις παρουσιάσεις του
σχολείου.
Θέμα (3) Οργάνωση της Ιστοσελίδας
Αποφασίστηκε πως η ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη του περιοδικού Ίππαρχος να
γίνεται με αυτόνομο σύνδεσμο και όχι μέσο του συνδέσμου “Ενημερωτικά δελτία” ο οποίος
περιέχει και τα τεύχη του μηνιαίου ηλεκτρονικού δελτίου (newsletter) της Εταιρείας, έτσι
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο περιοδικό.
Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (20ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020, στις
6:00 το Απόγευμα. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει
κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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