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 12ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Τρίτης, 4 Ιουλίου 2017
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης
(Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας), Βασιλική
Παυλίδου και Pablo Reig, μέλος. Απών το μέλος Νικόλαος Στεργιούλας.
Το συγκεκριμένο ΔΣ συστάθηκε με φυσική παρουσία στο Ηράκλειο Κρήτης κατά τη διάρκεια του 13 ου
Συνεδρίου της ΕΛΑΣΕΤ με δύο θέματα: την προετοιμασία της 35 ης ΓΣ της Εταιρείας και την αποδοχή
της χρηματοδότησης του Συνεδρίου της Εταιρείας από την Περιφέρεια Κρήτης.
Θέμα (1) Προετοιμασία 35ης ΓΣ: με την πρόχειρη ημερήσια διάταξη της ΓΣ να έχει διανεμηθεί στα
μέλη, το ΔΣ οριστικοποίησε τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη δομή και τον τρόπο της συζήτησης. Τα
παρόντα μέλη του ΔΣ ομοφώνησαν ως προς τη σειρά συζήτησης των θεμάτων και οριστικοποίησαν
τη δομή και την κατανομή χρόνου κατά τη διάρκεια της ΓΣ.
Θέμα (2) Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης: με δεδομένη την απόφαση της
Περιφέρειας Κρήτης με αρ. πρωτ. 3269 / 04.07.2017 να χρηματοδοτήσει την ΕΛΑΣΕΤ με ποσό πέντε
χιλιάδων (5000) ευρώ για την υλοποίηση του 13 ου Συνεδρίου της Εταιρείας, τα παρόντα μέλη του ΔΣ
ομοφώνησαν στην αποδοχή του εν λόγω ποσού. Ως εκ τούτου, το ΔΣ της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά
την Περιφέρεια Κρήτης για την ευγενική και γενναιόδωρη χορηγία της, την οποία η Εταιρεία αποδέχεται
με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση. Το ΔΣ της Εταιρείας δεσμεύεται επίσης ως προς τη συγκέντρωση των
απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων και την κατάθεσή τους στην Περιφέρεια Κρήτης ώστε να
υλοποιηθεί η χρηματοδότηση.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (13ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ
μένει να καθοριστεί, κατόπιν συνεννόησης, ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ.
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