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 9ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-2019
της Πέμπτης 7 Μαρτίου 2019
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.
Έκτακτη συμμετοχή: Λουκάς Ζαχείλας
Θέμα (1) Διοργάνωση 14ου συνεδρίου της Εταιρείας
Στην συζήτηση συμμετείχε ο κ. Λουκάς Ζαχείλας ως πρόεδρος της τοπικής οργανωτικής
επιτροπής.
Καθορίστηκε ο χώρος της εναρκτήριας ομιλίας του συνεδρίου. Επίσης έγιναν
συγκεκριμένες οι προσφορές των ξενοδοχείων όπου θα διαμένουν οι σύνεδροι και οι
διακεκριμένοι ομιλητές.
Τα ονόματα των ξενοδοχείων και η ηλεκτρονική μορφή της αφίσας του συνεδρίου
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Δραστηριότητες διάχυσης επιστήμης
Συζητήθηκαν προτάσεις για δραστηριότητες εκλαΐκευσης της επιστήμης στην πόλη του
Βόλου, με την συμμετοχή της Στέλλας Μπουλά.
Επίσης συζητήθηκαν πιθανοί ομιλητές για τις εκλαϊκευτικές ομιλίες που θα γίνουν κατά την
διάρκεια του συνεδρίου.
Τέλος συζητήθηκε η διεξαγωγή συνέντευξης τύπου με θέμα τα αποτελέσματα του
συνεδρίου.
Θέμα (2) ανάρτηση κειμένων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν αναρτά κείμενα που εκφράζουν προσωπικές απόψεις και εμπειρίες των
συγγραφέων.
Θέμα (3) ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών
Έγινε γνωστό πως η ηλεκτρονική διαδικασία easypay για την πληρωμή των συνδρομών
έχει ακυρωθεί. Οι συνδρομές της Εταιρείας μπορούν να γίνονται μέσω τραπεζικού
εμβάσματος μέχρι να βρεθεί καλύτερη λύση. Αποφασίστηκε πως πρέπει να αλλάξουν οι
οδηγίες πληρωμής στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (10ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, στις
13:00. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν
πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος

Α. Μαστιχιάδης
Τα μέλη

Ν
.
Β
λ
α
χ
ά
κ
η
ς
Σ
.
Π
α
τ
σ
ο
υ
ρ
ά
κ
ο
ς
Β
.
Π
α
υ
λ
ί
δ
ο

Ο Αντιπρόεδρος

Π. Πάτσης

Ο Γραμματέας

Κ. Γοντικάκης

Ο Ταμίας

Α. Γεωργακάκης

