
 

 

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 4ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 
2018-20 

της Δευτέρας  15 Οκτωβρίου 2018 
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. Απουσίαζε το μέλος Βασιλική Παυλίδου για 
επαγγελματικούς λόγους. 
 
 
Θέμα (1) Συμμετοχή της Εταιρείας στην διοργάνωση του IAU100 στην Ελλάδα 
Το ΔΣ της Εταιρείας αποδέχτηκε ομόφωνα την πρόταση του κ. Κανάρη Τσίγκανου, 
συντονιστή του ΙΑU100 στην Ελλάδα, για συνεργασία μαζί του για τις 
εκδηλώσεις στα πλαίσια των 100 χρόνων από την δημιουργία της Διεθνούς 
Αστρονομικής Ένωσης. Σε πρώτη φάση αποφάσισε να αναρτώνται οι 
δραστηριότητες της IAU100 που τυγχάνουν κοινής αποδοχής σε ειδική για το 
σκοπό αυτό υποσελίδα του ιστόχωρου της Εταιρείας. 
 
 
Θέμα (2) Σύντομη ενημέρωση από τον Γραμματέα για θέματα συνδρομών και 
μητρώου: 
H κατάσταση των μελών της εταιρείας με οφειλές στις συνδρομές παραχωρήθηκε από τον 
Ταμία στις αρχές Οκτωβρίου. Ο Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι η 
υπενθύμιση προς τα μέλη της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν καλύψει οφειλές ενός έτους   
(2018) ή και  δύο ετών (2017 και 2018) έχει σταλεί.  
Ο Ταμίας πρότεινε τα μέλη της Εταιρείας και οι οφειλές τους να μπουν σε βάση δεδομένων  
ώστε η χρονοβόρα αποστολή των μηνυμάτων υπενθύμισης προς τα μέλη για τις οφειλές 
να γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα. 
 
 
Θέμα (3) Οργάνωση των επιστημονικών θεμάτων του 14ου συνεδρίου 
Αποφασίστηκε ομόφωνα πως το συνέδριο της Εταιρείας του Ιουλίου 2019 θα οργανωθεί 
σε τέσσερις ενότητες (sessions) με παρόμοια θέματα όπως και σε αυτό του 13ου 
συνεδρίου:  
Πρώτη ενότητα με θέμα: “Ηλιοφυσική και το ηλιακό σύστημα”  
 
Συντονιστές (convenors): Κ.  Γοντικάκης, Σ. Πατσουράκος, Μ. Τσιγάνης 
Δεύτερη ενότητα με θέμα: “Εξωγαλαξιακή αστρονομία κα αστροφυσική“ 
Συντονιστές: Α. Γεωργακάκης, Π. Πάτσης, Β. Παυλίδου 
Τρίτη ενότητα με θέμα: “Κοσμολογία και σχετικιστική αστροφυσική“ 
Συντονιστές:, Χ. Αποστολάτος, Ν. Βλαχάκης, Μ. Πλειώνης,  
Τέταρτη ενότητα με θέμα: “Αστέρες, πλανήτες και μεσοαστρικό αέριο” 
Συντονιστές: Α. Μπονάνου, Δ. Χατζηδημητρίου,  



 

 

Οι  Μ. Τσιγάνης, Μ. Πλειώνης, Χ. Αποστολάτος, Δ. Χατζηδημητρίου, Α. Μπονάνου, μετά το 
τέλος του ΔΣ ειδοποιήθηκαν και αποδέχτηκαν την πρόσκληση να αναλάβουν τις 
παραπάνω αρμοδιότητες. Επίσης αποφασίστηκε πως ο Λ. Ζαχείλας, θα είναι υπεύθυνος 
(chairman) της τοπικής οργανωτικής επιτροπής (Local Organizing Committee).  
Οι υπεύθυνοι κάθε ενότητας θα αποφασίσουν για τους προσκεκλημένους (invited) 
ομιλητές. Επίσης θα προτείνουν διακεκριμένους (plenary) ομιλητές στην επιστημονική 
επιτροπή (Scientific Organizing Committee). 
 
Άλλα θέματα: 
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (5ης) τηλεδιάσκεψης 
του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018, στις 13:00.  Αν 
προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης 
συνεννόησης του ΔΣ. 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γραμματέας                Ο Ταμίας 

 
 
 
 

Α. Μαστιχιάδης         Π. Πάτσης                                Κ. Γοντικάκης             Α. Γεωργακάκης 

 
Τα μέλη 

 


