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 7ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-2019
της Δευτέρας 7 Ιανουρίου 2019
Υπεύθυνος Πρακτικών: Κ. Γοντικάκης

Παρόντες : Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης, και τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά)
Νεκτάριος Βλαχάκης, Αντώνιος Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Παναγιώτης
Πάτσης, Απώντες: Σπυρίδων Πατσουράκος, Βασιλική Παυλίδου για επαγγελματικούς
λόγους.
Θέμα (1) Εξέταση αιτήσεων ταξιδιωτικών χορηγιών:
Ο γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι υπάρχουν τρεις αιτήσεις για ταξιδιωτικές
χορηγίες οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, (η προθεσμία ήταν 15 Δεκεμβρίου 2018).
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις:
Ιουλία Φλώρου για να συμμετάσχει στο συνέδριο Extreme19 στην Πάντοβα της Ιταλίας στις 22-25
Ιανουαρίου 2019, (300 Ευρώ).
Γωγώ Λουκαΐδου, για να συμμετάσχει στο συνέδριο EWASS στην Λυών της Γαλλίας στις 24-28
Ιουνίου 2019, (400 Ευρώ).
Η αίτηση χρηματοδότησης του Χρήστου Κατσαβριά για συμμετοχή στο 14ο συνέδριο της
Εταιρείας δεν έγινε δεκτή.
Θέμα (2) Διοργάνωση 14ου συνεδρίου της Εταιρείας
Το ΔΣ συζήτησε τις προσφορές για τον εξοπλισμό των συνέδρων με γραφική ύλη (μπλοκ, στυλό),
του σήματος (badge) που θα φέρουν οι σύνεδροι καθώς και για ενημερωτικές αφίσες του
συνεδρίου. Επιλέχτηκε η προσφορά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιλέχτηκε επίσης το σήμα
(logo) του συνεδρίου. Αποφασίστηκε να γραφεί και να σταλεί η πρώτη ανακοίνωση του συνεδρίου,
να σχεδιαστεί η ιστοσελίδα και να καθοριστούν οι κρίσιμες ημερομηνίες προετοιμασίας του
συνεδρίου. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας θα στείλει επιστολή προς την Ακαδημία Αθηνών και προς το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με αίτηση χορήγησης οικονομικής βοήθειας για την διοργάνωση
του συνεδρίου.
Θέμα (3) Ενημέρωση για τα φορολογικά θέματα της εταιρείας
Συζητήθηκε η διαχείριση των φορολογικών θεμάτων της Εταιρείας και αποφασίστηκε πως θα
χρειαστεί να προσληφθεί λογιστής για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης που υποβάλλει
η Εταιρεία.

Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (6ης) τηλεδιάσκεψης
του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, στις 13:00. Αν
προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης
συνεννόησης του ΔΣ.
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