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Πρακτικά 2ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2018-20 
της Τετάρτης 12 Ιουλίου 2018 

Υπεύθυνος Πρακτικών: Κ. Γοντικάκης 
 

Παρόντες (άπαντες): Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης, και τα µέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) 
Νεκτάριος Βλαχάκης, Αντώνιος Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, 
 Παναγιώτης Πάτσης, Σπυρίδων Πατσουράκος και Βασιλική Παυλίδου.  
 
Θέµα (1)  Το τρίτο Θερινό σχολείο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ 
Το θερινό σχολείο της εταιρίας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 8-12 Οκτωβρίου 2018 δεν ήταν δυνατό να 
ανακοινωθεί στο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο (Newsletter) του Ιουλίου. Ο λόγος είναι πως δεν είχε 
επιβεβαιωθεί η συµµετοχή κάποιων οµιλητών στο σχολείο. Το ΔΣ αποφάνθηκε να σταλεί συµπληρωµατική 
ανακοίνωση τις επόµενες µέρες µε ένα έκτακτο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο. Το έκτακτο ηλεκτρονικό 
δελτίο θα περιλαµβάνει την πρώτη επίσηµη ανακοίνωση του Θερινού σχολείου.  
 
 
Θέµα (2)  Το δέκατο τέταρτο  Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ  
Συζητήθηκε ποια θα είναι η τοποθεσία διεξαγωγής του δέκατου τέταρτου συνεδρίου της εταιρίας. Υποψήφια 
για την διεξαγωγή είναι η πόλη του Βόλου.  
Στον Βόλο υπάρχει η Εταιρία Αστρονοµίας και Διαστήµατος η οποία µπορεί να προσφέρει στήριξη στην 
διεξαγωγή του συνεδρίου. Συζητήθηκαν πιθανές αίθουσες οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις 
οµιλίες του συνεδρίου. Ορίστηκε να γίνει τον Σεπτέµβριο η πρώτη ανακοίνωση για την πραγµατοποίηση του 
συνεδρίου. 
 
Θέµα (3)  Αλλαγή καταστατικού της εταιρίας ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία. 
Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της εταιρίας, το καταστατικό αναφέρει (άρθρο 31) την χρήση 
ψηφοδελτίων και φακέλλων που πρέπει να σταλούν σε όλα τα µέλη της. 
Η διαδικασία αυτή, που περιλαµβάνει την ταχυδροµική αποστολή των ψηφοδελτίων σε όλα τα µέλη, είναι 
χρονοβόρα και δύσκολη αλλά µπορεί να απλοποιηθεί µε την χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Για να είναι 
δυνατή η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό της εταιρίας. 
Συζητήθηκε ο τρόπος αλλαγής του καταστατικού της εταιρίας ώστε να είναι δυνατές στο µέλλον ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες.  Προτάθηκε να ζητήσει  το Δ.Σ. νοµική βοήθεια επί του θέµατος.  
 
Άλλα θέµατα: 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόµενης (3ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ 
αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Τετάρτη, 12 Σεπτεµβρίου 2018, στις 12:00.  Αν προκύψει λόγος αλλαγής 
αυτής της ηµεροµηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ. 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γραµµατέας                Ο Ταµίας 

 
 
 
 

Α. Μαστιχιάδης         Π. Πάτσης                                Κ. Γοντικάκης             Α. Γεωργακάκης 
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Ν. Βλαχάκης Σ. Πατσουράκος Β. Παυλίδου  


