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Πρακτικά 22ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-2020
της Δευτέρας 24 Απριλίου 2020
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. Απουσίασε η Βασιλική Παυλίδου για επαγγελματικούς
λόγους.
Θέμα (1) Προετοιμασία 38ης Γενικής Συνέλευσης και εκλογές της Εταιρείας
Συζητήθηκαν και πάλι οι δυσκολίες της Προετοιμασίας της Γενικής Συνέλευσης και των
εκλογών της Εταιρείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Ο Γραμματέας ενημέρωσε το Δ.Σ. πως οι περισσότεροι φάκελοι με το εκλογικό υλικό έχουν
αποσταλεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά αναμένεται να αποσταλούν φάκελοι σε
χώρες όπου δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί η αλληλογραφία (ΗΠΑ, Ισπανία, Σερβία, χώρες
της Ασίας και της Νοτίου Αμερικής).
Αποφασίστηκε να μην αναβληθούν οι εκλογές σε αυτή την φάση αλλά το ΔΣ να
επανεξετάσει τα δεδομένα σε επόμενη συνέλευση η οποία θα γίνει σε μικρό χρονικό
διάστημα. Στο μεταξύ το ΔΣ θα συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία των εκλογών. Σε
περίπτωση που είναι απαραίτητη η αναβολή των εκλογών θα διερευνηθεί κατά πόσο
μπορεί αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην σχέση της Εταιρείας με την τράπεζα και
την Εφορία. Επίσης συζητήθηκε κατά πόσο την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης θα
υπάρχει ακόμα απαγόρευση των συναθροίσεων.
Θέμα (2) Ολυμπιάδες Αστρονομίας Αστροφυσικής και εγγραφή των βραβευθέντων
στο Πανεπιστήμιο
Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή του προέδρου της Εταιρείας στην δημόσια διαβούλευση
του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών
Λυκείου που διακρίθηκαν σε διεθνής επιστημονικούς διαγωνισμούς.
Η επιστολή θα παρουσιάζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί και η Διεθνής Ολυμπιάδα
Αστρονομίας και Αστροφυσικής σε αυτούς τους διαγωνισμούς μαζί με τις ολυμπιάδες
Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Ρομποτικής, Οικονομίας που έχουν συμπεριληφθεί από
το Υπουργείο Παιδείας.
Η δράση αυτή γίνεται σε υποστήριξη της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος του
Βόλου.
Θέμα (3) Έκδοση του τεύχους του Ίππαρχου
Ο αντιπρόεδρος της Εταιρείας ανακοίνωσε πως παρά την δύσκολη κατάσταση η έκδοση
του περιοδικού Ίππαρχος θα γίνει κανονικά.
Άλλα θέματα:

Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (22ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020, στις
13:30. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν
πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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