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 25ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-2020
της Πέμπτης 2 Ιουλίου 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,
Απόντες: Βασιλική Παυλίδου για επαγγελματικούς λόγους.
Θέμα (1) Προετοιμασία 38ης Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών της Εταιρείας
Αποφασίστηκε πως για να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των συμμετεχόντων
στην Γενική Συνέλευση, λόγω της υγειονομικής κρίσης, θα πρέπει να βρεθεί ένας
μεγαλύτερος χώρος από ότι η έδρα της Εταιρείας στον τομέα Αστρονομίας και Μηχανικής
του τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ. Συνεπώς, επιλέχθηκε να γίνει η Γ.Σ. στο αμφιθέατρο
Αρίσταρχος το οποίο στεγάζεται στο ίδιο κτίριο που στεγάζει και τον τομέα Αστρονομίας και
Μηχανικής.
Ο Γραμματέας ενημέρωσε πως έχουν φτάσει 23 ταχυδρομικοί ψήφοι. Συζητήθηκε η
προετοιμασία της παρουσίασης των πεπραγμένων της θητείας του Δ.Σ. Επίσης έγινε
ενημέρωση του Δ.Σ. για τις νέες αιτήσεις υποψήφιων μελών της Εταιρείας. Επίσης
ζητήθηκε από τον κ. Βασίλειο Χαρμανδάρη, υποψήφιο πρόεδρο της Εταιρείας μας, να
δώσει, σύμφωνα με τα καθιερωμένα, ομιλία στο Αμφιθέατρο “Αρίσταρχος” στις 12:00 πριν
από την Γενική Συνέλευση.
Θέμα (2) Βραβείο εις μνήμη Γιάννη Σειραδάκη
Συζητήθηκε η ιδέα η Εταιρεία να θεσπίσει βραβείο στη μνήμη του Γιάννη Σειραδάκη.
Ωστόσο η τελική απόφαση θα είναι του νέου Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές της
17ης Ιουλίου.
Θέμα (3) Επιχορήγηση 300 Ευρώ για την Εταιρεία Αστρονομίας Βόλου
Αποφασίστηκε πως θα δοθούν 300Ευρώ, για την βράβευση των επιτυχόντων του
μαθητικού διαγωνισμού αστρονομίας που διοργανώνει η Αστρονομική εταιρεία του Βόλου.
Θέμα (4) Επαφή με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αστρονομίας (ΕΕΑ)
Ο πρόεδρος Α. Μαστιχιάδης ενημέρωσε το Δ.Σ. πως, λόγω της πανδημίας η ΕΕΑ θα
σταματήσει την εκπροσώπησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Δεδομένου ότι αυτή η συνεδρίαση του ΔΣ ήταν
η τελευταία πριν την 38η ΓΣ και συνεπώς η τελευταία υπό την παρούσα σύνθεση του ΔΣ, ο
Πρόεδρος της Εταιρείας ευχαρίστησε όλα τα μέλη του ΔΣ για τη συνεισφορά τους στην
προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.
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