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 13ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-20
της Πέμπτης 20 Ιουνίου 2019
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.
Έκτακτη συμμετοχή: Λουκάς Ζαχείλας
Θέμα (1) Διοργάνωση του Συνεδρίου.
Στην συζήτηση συμμετείχε ο κ. Λουκάς Ζαχείλας ως πρόεδρος της τοπικής οργανωτικής
επιτροπής.
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του συνεδρίου. Αυτά
αφορούσαν:
Λεπτομέρειες για την εμφάνιση του βιβλίου περιλήψεων που θα δοθεί σε κάθε σύνεδρο,
πως θα χρεωθούν οι συνοδοί των συνέδρων που θα παραστούν στο δείπνο του
συνεδρίου, σε ποιους χώρους θα αναρτηθούν τα πόστερ, και ποια θα είναι η απόδειξη
πληρωμής που θα λάβει κάθε σύνεδρος κατά την εγγραφή του.
Αποφασίστηκε η αγορά δώρων για την ανώτατη διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η
οποία στήριξε το συνέδριο, καθώς και στους διακεκριμένους ομιλητές του συνεδρίου.
Ένα δρώμενο σχετικό με αστρονομικά θέματα που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο
λιμάνι του Βόλου ακυρώθηκε λόγω των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου.
Βραβείο καλύτερου διδακτορικού
Ο Γεώργιος Βασιλόπουλος εκλέχτηκε από τα μέλη του ΔΣ για το βραβείο του καλύτερου
διδακτορικού με μεγάλη πλειοψηφία ανάμεσα σε δύο πολύ αξιόλογες υποψηφιότητες.
Ο Γεώργιος Βασιλόπουλος, ο οποίος εργάζεται ως μετά-διδακτορικός ερευνητής στις
Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε πως θα παραστεί στο συνέδριο.
Οικονομική βοήθεια σε φοιτητές που εκπονούν το διδακτορικό τους
Αποφασίστηκε να δοθεί οικονομική βοήθεια σε 8 φοιτητές, κατόπιν αιτήσεώς τους ώστε να
μπορέσουν να παραστούν στο συνέδριο της Εταιρείας.
Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (14ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019, 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
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

Π. Πάτσης

Κ. Γοντικάκης

Α. Γεωργακάκης

