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 14ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-20
της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 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) Τελικές διευθετήσεις του Συνεδρίου του Βόλου.
Στην συζήτηση συμμετείχε ο κ. Λουκάς Ζαχείλας ως πρόεδρος της τοπικής οργανωτικής
επιτροπής. Συζητήθηκε η πληρωμή του γραφίστα ο οποίος σχεδίασε την αφίσα και τον
λογότυπο του συνεδρίου. Συζητήθηκε επίσης το θέμα των υλικών του συνεδρίου, όπως τα
τεύχη του περιοδικού 'Ιππαρχου που έμειναν στο πανεπιστήμιο του Βόλου μετά το τέλος
του συνεδρίου και πως θα επιστραφούν στην Αθήνα το επόμενο διάστημα.
Αποφασίστηκε πως θα δοθούν 300Ευρώ, για την βράβευση των επιτυχόντων του
μαθητικού διαγωνισμού αστρονομίας που διοργανώνει η Αστρονομική εταιρεία του Βόλου.
Επίσης αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια ώστε να καταχωρηθούν στην σελίδα του
συνεδρίου τα αρχεία των διακεκριμένων ομιλιών.
Θέμα (2) Θερινό σχολείο αστρονομίας του 2020
Συζητήθηκε το επόμενο θερινό σχολείο της Εταιρείας το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον
Σεπτέμβριο του 2020. Αποφασίστηκε πως το θέμα του συνεδρίου θα αφορά τον Γαλαξία
μας και τέθηκαν διάφορες σκέψεις για το ποιοι θα αναλάβουν την πραγματοποίησή του.
Θέμα (3) Το επόμενο τεύχος του Ίππαρχος
Συζητήθηκε η έκδοση του επόμενου τεύχους του περιοδικού Ίππαρχος. Ο Π. Πάτσης
υπεύθυνος για την έκδοση του περιοδικού, ενημέρωσε το Δ.Σ. πως έχει βρεθεί ο
συγγραφέας του ενός μεγάλου άρθρου και θα ξεκινήσει η αναζήτηση για τους συγγραφείς
των άλλων άρθρων που θα αποτελούν το επόμενο τεύχος.
Θέμα (4) Οικονομικές υποχρεώσεις των νέων μελών της Εταιρείας
Συζητήθηκε πως τα νέα μέλη της Εταιρείας πρέπει, εκτός από την εγγραφή τους πρέπει να
πληρώνουν και την συνδρομή του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το καταστατικό της
Εταιρείας.

Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (15ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, στις
12:30. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν
πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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