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 17ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 20162018
της Πέμπτης, 22 Φεβρουαρίου 2018
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης
(Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας), Pablo Reig
και Νικόλαος Στεργιούλας. Απούσα το μέλος Βασιλική Παυλίδου, για προσωπικούς λόγους.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Εκλογές της Εταιρείας: ο Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ για την πορεία της
κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το ΔΣ της περιόδου 2018 – 2020. Υπενθυμίστηκε, τέλος, ότι με βάση
το Καταστατικό της Εταιρείας η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 28 η Φεβρουαρίου, με
υποχρέωση κατάθεσης του πρωτοτύπου της υποβολής υποψηφιότητας την 15 η Μαρτίου. Ο
Γραμματέας επιβλέπει τη διαδικασία και τήρηση του Καταστατικού.
Θέμα (2) Θερινό Σχολείο ΕΛΑΣΕΤ: συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του Θερινού Σχολείου της
Εταιρείας για το 2018, ενδιάμεσο ανάμεσα στα Αστρονομικά Συνέδρια του 2017 και 2019. Έως τώρα
οι θεματικές των δύο Σχολείων που έχουν διοργανωθεί ήταν Ηλιακή και Διαστημική Φυσική (2014) και
Εξωγαλαξιακή Αστρονομία (2016). Θεωρήθηκε ενδεδειγμένο να επιδιωχθεί θεματική σχετική με τις
άλλες δύο βασικές θεματικές της Εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στα Αστρονομικά της Συνέδρια, οι
οποίες είναι Γαλαξιακή Αστρονομία / Αστροφυσική (αστέρες, πλανήτες, μεσοαστρική ύλη) και
Σχετικιστική Αστροφυσική / Κοσμολογία. Επιπλέον, συζητήθηκε ο τόπος διεξαγωγής, ο οποίος θα
μπορούσε να είναι η Αθήνα, όπως για τα προηγούμενα δύο Σχολεία, αλλά και άλλο σημείο της
Ελλάδας, κοντά σε εκπαιδευτικούς / ερευνητικούς φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενο του
Σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να ερωτηθούν εν δυνάμει διοργανωτές
και ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με σχετικά υψηλή προτεραιότητα ώστε να δρομολογηθεί η
προετοιμασία του Σχολείου σε εύθετο χρόνο.
Θέμα (3) Τρέχον τεύχος Ίππαρχου: ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι η
προετοιμασία του τεύχους είναι σε πλήρη εξέλιξη. Προχώρησε επίσης σε ερώτηση προς το ΔΣ
σχετική με το εξώφυλλο του τεύχους, προτείνοντας συγκεκριμένα να αποταθεί σε αστροφωτογράφο
με σκοπό τη χρήση μιας υψηλής ποιότητας αστροφωτογραφίας. Το ΔΣ στήριξε ομόφωνα την
πρωτοβουλία.
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΄Αλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (18 ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ
αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, στις 11 π.μ. Αν προκύψει λόγος
αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
Ο Πρόεδρος
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Ο Γραμματέας
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