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Πρακτικά 5ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 
2018-2019 

της Δευτέρας  5 Νοεμβρίου 2018 
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, Βασιλική Παυλίδου.  
 
 
Θέμα (1) Υπενθύμιση μελών με οφειλές προς την εταιρία 
Το ΔΣ αποφάσισε να μην υπάρξει νέα υπενθύμιση στα μέλη της εταιρείας, το οποία 
οφείλουν την ετήσια συνδρομή τους για τις χρονιές 2018 και 2017, ούτε μέσω του 
Newsletter ούτε και μέσω προσωπικών μηνυμάτων, μέχρι την διεξαγωγή του 14ου 
συνεδρίου.  
 
Θέμα (2) Συνεισφορά στην European Astronomical Society (EAS) για το 2018 
Το 2017 η ΕAS αποφάσισε πιλοτικά την εκπροσώπητή της από έναν ειδικό αντιπρόσωπο 
(special representative)  στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να  παρουσιάζει τις ανάγκες των 
Ευρωπαίων αστρονόμων και  να γίνει αντιληπτή η σημασία της αστρονομίας από τους 
Ευρωπαίους πολιτικούς και τεχνοκράτες (eas.unige.ch/specialrep.jsp). Η EAS είχε ζητήσει 
από τις ευρωπαϊκές εθνικές αστρονομικές εταιρίες χρηματική συνεισφορά ώστε να 
στηριχθεί αυτή η ενέργεια. Η ΕΛΑΣΕΤ το 2017 είχε ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα της 
EAS. Συνεπώς, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να πληρώσει το ποσό των 800 Ευρώ που 
ζητήθηκε από την EAS για τα για το θέμα της εκπροσώπησής της για το 2018. 
 
 
Θέμα (3) Υποστήριξη της συμμετοχής σε συνέδρια φοιτητών : 
Το ΔΣ επιβεβαίωσε πως οι φοιτητές που συμμετέχουν σε συνέδρια και αιτούνται 
χρηματοδότηση θα λαμβάνουν το ποσό των 400Ευρώ από την εταιρία.  
Θα πρέπει όμως οι φοιτητές να συμμετέχουν στα συνέδρια με παρουσίαση επιστημονικής 
εργασίας είτε προφορικά ή με πόστερ. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζουν το πρόγραμμα 
του συνεδρίου καθώς και αποδείξεις των εξόδων τους. 
 
 
Θέμα (4) Επιλογή διακεκριμένων ομιλητών, δράσεις για το 14ο συνέδριο της 
εταιρείας 
Αποφασίστηκε πως ο διακεκριμένος ομιλητής για την δεύτερη ενότητα θα είναι η  
Λία Αθανασσούλα, ερευνήτρια του Laboratoire Astrophysique de Marseille  της Γαλλίας η 
οποία δέχτηκε την πρόταση της εταιρίας.  
Διακεκριμένοι ομιλητές για την πρώτη, και την τρίτη ενότητα επιλέχτηκαν ο Δρ. Σπύρος 
Αντίοχος (Goddard Space Flight Center), και ο καθ. Κώστας Κόκκοτας (ΑΠΘ), αντίστοιχα. 
Το ΔΣ δέχτηκε την πρόταση του Σ. Πατσουράκου να γίνουν περισσότερες από μία 
εκλαϊκευτικές ομιλίες κατά την διάρκεια του συνεδρίου.  



 

 

 
 
 
 
Άλλα θέματα: 
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (6ης) τηλεδιάσκεψης 
του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018, 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 
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