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 24ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-2020
της Πέμπτης 8 Ιουνίου 2020
Υπεύθυνος Πρακτικών: Κ. Γοντικάκης

Παρόντες: Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης, και τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά)
Νεκτάριος Βλαχάκης, Αντώνιος Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Παναγιώτης
Πάτσης, Σπυρίδων Πατσουράκος, Βασιλική Παυλίδου.
Θέμα (1) Προετοιμασία 38ης Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών της Εταιρείας
Έγινε και πάλι συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες της προετοιμασίας της Γενικής
Συνέλευσης και των εκλογών της Εταιρείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Έγινε ενημέρωση από τον γραμματέα πως σχεδόν όλοι οι φάκελοι με το εκλογικό υλικό
έχουν αποσταλεί αλλά αναμένεται να αποκατασταθεί η αλληλογραφία στις εξής χώρες:
Βραζιλία, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έτσι δεν έχουν σταλεί ακόμα συνολικά 3
φάκελοι.
Αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθεί επίσημα ένα διαδικτυακό εργαλείο τύπου Zoom για
την ηλεκτρονική συμμετοχή των μελών της Εταιρείας στην Γενική Συνέλευση της 17ης
Ιουλίου. Ο λόγος είναι πως θα ήταν πολύ δύσκολη η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων
μελών μέσω του ηλεκτρονικού μέσου.
Θέμα (2) Αιτήσεις νέων μελών της Εταιρείας
Ο Γραμματέας ενημέρωσε πως υπάρχουν 5 αιτήσεις για νέα μέλη της Εταιρείας.
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε πως το ΔΣ δεν θα στηρίξει την αίτηση της Α. Μαραβέλια να
γίνει μέλος της ΕΛΑΣΕΤ. Ενώ η κ. Μαραβέλια έχει λάβει διδακτορικό με αντικείμενο την
αστρονομία, το Δ.Σ. κρίνει πως πλέον δεν ασχολείται επιστημονικά με την αστρονομία και
συνεπώς δεν συμβάλει στους σκοπούς της Εταιρείας.
Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (24ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2020, στις
12:00. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν
πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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