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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
της Παρασκευής 29ης Ιουνίου 2012
(Υπεύθυνος Πρακτικών: Σ. Ζαρµπούτη)
Συνήλθε σήµερα 29η Ιουνίου 2012 και ώρα 13:30 µµ στην αίθουσα Σεµιναρίων του Τοµέα
Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Γ.Σ:
(1) Εκλογή προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης
(2) Απολογισµός του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) για τα πεπραγµένα κατά
τη διάρκεια της θητείας του.
(3) Ισολογισµός και απολογισµός του απερχόµενου Δ.Σ. για την οικονοµική διαχείριση της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.
(4) Το ύψος του ποσού της ετήσιας συνδροµής στην ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(5) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση και σωστή τήρηση
των βιβλίων εσόδων και εξόδων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(6) Έγκριση πεπραγµένων και απαλλαγή του απερχόµενου Δ.Σ.
(7) Αιτήσεις αλλαγής κατηγορίας µέλους.
(8) Ορισµός Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου και µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2012-2014.
(1) Η 30η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ήταν ορισµένη για τις 9:30 πµ την ίδια µέρα, αλλά
αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Στις 13:30µµ ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κυλάφης ξεκίνησε τη διαδικασία µε παρόντα περίπου 40 µέλη. Επίσης παρόντα ήταν όλα τα µέλη του Δ.Σ.
(εκτός του κ. Βλάχου). Επειδή η συνεδρίαση αυτή ήταν εκλογοαπολογιστική, ο πρόεδρος της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. πρότεινε ως Πρόεδρο της Συνεδρίας τον κ. Παναγιώτη Νιάρχο. Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε οµόφωνα την πρόταση και στη συνέχεια ξεκίνησε η συνεδρίαση. Ο κ. Νιάρχος πρότεινε την κ. Ζαρµπούτη ως Γραµµατέα της Γ.Σ. και η Γ.Σ. υπερψήφισε την πρόταση.
(2) Απολογισµός του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) για τα πεπραγµένα κατά
τη διάρκεια της θητείας του. Ο κ. Κυλάφης ανέφερε ότι ο απολογισµός του ΔΣ έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο όπου και µπορεί κανείς να διαβάσει τα πεπραγµένα του Δ.Σ. µε λεπτοµέρεια1. Ως εκ τούτου έκανε µία σύντοµη αναφορά στα πεπραγµένα
του Δ.Σ. αναφέροντας αρχικά το τελευταίο συνέδριο της Εταιρείας που έγινε στα Ιωάννινα µε
επιτυχία και στο οποίο ο αριθµός των συµµετεχόντων ήταν εντυπωσιακά µεγάλος. Οι περιλήψεις των παρουσιάσεων αναρτήθηκαν στο ADS για πρώτη φορά και αυτό ήταν σηµαντικό.
Εξήγησε ότι µε τα λίγα χρήµατα που έχουµε ως Εταιρεία προσπαθούµε να βοηθήσουµε νέους
ανθρώπους, π.χ. δίνουµε 300 Ευρώ για τον Πανελλήνιο Μαθητικό διαγωνισµό Αστρονοµίας
και υποστηρίζουµε το χειµερινό σχολείο Αστροφυσικής που οργανώνει το ΑΠΘ.
Επεσήµανε ότι το ερχόµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι επετειακό, αφού συµπληρώνονται
20 έτη από την δηµιουργία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ενηµέρωσε τα µέλη της Συνέλευσης ότι έχει ήδη
προταθεί στην Ακαδηµία Αθηνών να το διοργανώσει.
Αναφέρθηκε στο θέµα του βραβείου για την καλύτερη διδακτορική διατριβή που το προηγούµενο Δ.Σ. της Εταιρείας το επανέφερε. Εξήγησε ότι θα δίνεται ανά διετία και ενηµέρωσε
τα µέλη της Συνέλευσης ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Μετά από διευκρινίσεις που δόθηκαν σε ερωτήσεις µελών της Εταιρείας αποφασίστηκε να
µείνει ως έχει η ηµεροµηνία λήξεως υποβολής προτάσεων και είναι η 30.7.2013.
Στη συνέχεια ενηµέρωσε το Σώµα για το λεξικό αστρονοµικών όρων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και έχει βασιστεί σε δουλειά που είχε ξεκινήσει ο κ. Σειραδάκης και
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σύνδεσµο «Πεπραγµένα» («Actions») και υποβάλλεται ως Συνηµµένο Ι στο παρόν κείµενο.

ολοκλήρωσε ο κ. Βλαχάκης. Κάλεσε τα µέλη της Εταιρείας να ενηµερώσουν τον κ. Βλαχάκη
εάν έχουν κάποια παρατήρηση επί των όρων και της µετάφρασής τους.
Τέλος, ο κ. Κυλάφης αναφέρθηκε στο ερωτηµατολόγιο που ετοίµασε το προηγούµενο Δ.Σ.
και το οποίο απευθύνεται στα µέλη της Δ.Σ. Όπως εξήγησε, το Ε.Σ.Ε.Τ. θέλει να καταγράψει
την κατάσταση της έρευνας στην Ελλάδα και έτσι το προηγούµενο Δ.Σ. σκέφθηκε να καταγράψει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µελών της Εταιρείας. Προέτρεψε
όλα τα µέλη της Εταιρείας να το συµπληρώσουν ώστε η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να µπορέσει έγκαιρα να
καθορίσει τις ανάγκες των µελών της και να ετοιµάσει µία πρόταση για την ανάπτυξη της Αστροφυσικής στην Ελλάδα.
(3) Ισολογισµός και απολογισµός του απερχοµένου Δ.Σ. για την οικονοµική διαχείριση της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. O Ταµίας της Εταιρείας κ. Νεκτάριος Βλαχάκης
ενηµέρωσε ενδελεχώς τη Γ.Σ. για τα οικονοµικά της Εταιρείας (ο πλήρης οικονοµικός απολογισµός υποβάλλεται ως Συνηµµένο ΙΙ στο παρόν κείµενο). Ο κ. Βλαχάκης ενηµέρωσε τα µέλη
της Γ.Σ. ότι η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ αριθµεί 223 µέλη. Απ΄αυτά, 15 είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν καταβάλλουν συνδροµή, και από τα υπόλοιπα 208 µέλη, 159 είναι τακτικά, 41 έκτακτα και 8
συνεργαζόµενα.
Ο κ. Νιάρχος παρατήρησε ότι το κόστος εκτύπωσης του «Ιππάρχου» είναι µεγάλο. Ο κ. Κυλάφης επεσήµανε ότι το θέµα είχε απασχολήσει το προηγούµενο Δ.Σ., το οποίο αποφάσισε
να τυπώνει µόνο ένα τεύχος του περιοδικού ανά έτος. Επίσης δήλωσε ότι καταφέραµε να
κρατήσουµε το περιοδικό σε υψηλό επίπεδο, χωρίς να χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε χρήµατα από το αποθεµατικό της Εταιρείας.
(4) Συζήτηση για το ποσό της ετήσιας συνδροµής στην ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Στη συνέχεια συζητήθηκε
το ύψος της ετήσιας συνδροµής στην Εταιρεία. Η κ. Τσιροπούλα ανέφερε ότι µέλη της Εταιρείας την ενηµέρωσαν ότι αποφάσισαν να «αυτο-διαγραφούν» επειδή θεωρούσαν το ποσό
της ετήσιας συνδροµής στην Εταιρεία αρκετά υψηλό. Ο κ. Κυλάφης ανέφερε ότι το ποσό της
συνδροµής έχει παραµείνει το ίδιο εδώ και 20 χρόνια. Ο κ. Βλαχάκης εξήγησε ορισµένες συνέπειες από πιθανή µείωση της συνδροµής και άλλα µέλη τόνισαν την ανάγκη τα µέλη της
Εταιρείας να πληρώνουν συνειδητά τη συνδροµή τους στην Εταιρεία. Συζητήθηκαν τρόποι
για την είσπραξη των συνδροµών στην ώρα τους και ο κ. Κυλάφης δεσµεύθηκε ότι το επόµενο Δ.Σ. θα εξετάσει αυτό το θέµα. Ορισµένα µέλη της Γ.Σ. έθιξαν το θέµα της ειδοποίησης
των µελών της Εταιρείας από τον εκάστοτε Γραµµατέα σχετικά µε τις οφειλές συνδροµών
παλαιότερων ετών επισηµαίνοντας το γεγονός ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί µια πιο «ανθρώπινη» προσέγγιση. Οι κκ Τσίγγανος και Μαστιχιάδης εξήγησαν ότι η προσπάθεια «συµµαζέµατος» των οικονοµικών της Εταιρείας (στην οποία περιλαµβάνονται και τα µηνύµατα ενηµέρωσης των µελών) ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
Στη συνέχεια ο κ. Ευθυµιόπουλος πρότεινε η ετήσια συνδροµή να αυξηθεί στο ποσό των 40
ευρώ (για τα τακτικά µέλη) ενώ η κ. Αντωνοπούλου πρότεινε η συνδροµή να παραµείνει ως
έχει. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε µε συντριπτική πλειοψηφία να µείνει ως έχει.
(5) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση και σωστή τήρηση
των βιβλίων εσόδων και εξόδων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κ.
Κατσιγιάννης ανέγνωσε την έκθεση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία συνυπογράφεται
και από τα άλλα δύο µέλη της Επιτροπής, τον κ. Ζέζα και τον κ. Τσιγάνη (Συνηµµένο ΙΙΙ).
Σύµφωνα µε την έκθεση προτείνεται η απαλλαγή του Ταµία και του Δ.Σ. για την οικονοµική
διαχείριση της Εταιρείας.
(6) Έγκριση πεπραγµένων και απαλλαγή του απερχοµένου Δ.Σ. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν οµόφωνα τα πεπραγµένα και απάλλαξαν το απερχόµενο Δ.Σ. από κάθε
ευθύνη για την οικονοµική διαχείριση κατά τη διάρκεια της θητείας του.
(7) Ο Γραµµατέας του απερχόµενου Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Παπαδάκης, ενηµέρωσε ότι οι κκ
Λιάκος και Νανούρης («Έκτακτα Μέλη» της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) ζήτησαν την ένταξή τους στην κατηγορία του «Τακτικού Μέλους». Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε τη Γ.Σ. ότι και οι δύο αιτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία «Τακτικού Μέλους» και η Γ.Σ. ενέκρινε οµόφωνα την ένταξη τους σ’ αυτή.
(8) Ορισµός Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου και µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2012-2014.
Η Γ.Σ. στη συνέχεια όρισε την Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των Εκλογών. Πρόε-

δρος της Επιτροπής εκλέχθηκε ο κ. Απόστολος Μαστιχιάδης και µελη η κ. Δέσποινα Χατζηδηµητρίου και ο κ. Σταύρος Δηµητρακούδης.
Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε όλα τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για την παρουσία τους και κήρυξε το πέρας της συνεδρίαση στις 3 µµ.
Η διαδικασία των Εκλογών άρχισε µε το πέρας της Γ.Σ. και διήρκεσε 4 ώρες. Η Εφορευτική
Επιτροπή ετοίµασε και καταθέτει ξεχωριστά πρακτικά για τη διαδικασία των Εκλογών (Συνηµµένο ΙV). Τα αποτελέσµατα των εκλογών παρατίθενται και στο ηλεκτρονικό δελτίο του
Ιουλίου 2012 (Τεύχος 173) της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραµµατέας της Γ.Σ.

Π. Νιάρχος

Σ. Ζαρµπούτη
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Απολογισµός του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) για τα
πεπραγµένα κατά τη διάρκεια της θητείας του, 2010-2012
Το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 28ης Μαϊου συζήτησε και ενέκρινε τον
παρακάτω απολογισµό για τα πεπραγµένα της περιόδου 2010-2012.
Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κυλάφης και τα µέλη του Συµβουλίου δήλωσαν ικανοποιηµένα για τη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας τους και εκτιµούν ότι
η πορεία της Εταιρείας είναι σταθερά ανοδική.
Η Εταιρεία διοργάνωσε στα Ιωάννινα το Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονοµίας του έτους 2011. Το συνέδριο ήταν το πολυπληθέστερο από πλευράς αριθµού συµµετεχόντων (Ελλήνων και αλλοδαπών), σε σχέση µε όλα τα προηγούµενα Συνέδρια που
πραγµατοποιήθηκαν εκτός Αθηνών και κρίνεται επιτυχές από κάθε άποψη. Όλες οι
παρουσιάσεις (προφορικές και σε µορφή poster) αναρτήθηκαν και είναι προσβάσιµες από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου και οι αντίστοιχες Περιλήψεις (Abstracts)
"συνδένθηκαν" µε τη βάση δεδοµένων NASA ADS.Το Δ.Σ. υπογραµµίζει τη συµβολή
της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου στην επιτυχία της διοργάνωσης.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Δ.Σ. εκδόθηκε ένα τεύχος του Ιππάρχου τον Σεπτέµβριο του 2011 (όταν πραγµατοποιήθηκε το 10ο Σύνεδριο της Εταιρείας µας) ενώ ετοιµάζεται και το καινούργιο τεύχος που θα είναι έτοιµο τον Σεπτέµβριο του 2012. Το Δ.Σ. θεώρησε σηµαντικό όλα τα άρθρα που είχαν δηµοσιευθεί σε προηγούµενα τεύχη του «Ιππάρχου» να «συνδεθούν» µε τη βάση δεδοµένων της NASA ADS. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2012.
Η Εταιρεία εξακολουθεί να στηρίζει υλικά (µε το ποσό των 400 € το 2010 και µε το
ποσό των 300 € το 2011) τον Ετήσιο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισµό Αστρονοµίας. Το απερχόµενο Δ.Σ. προτείνει τη συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας, που στοχεύει στην καλλιέργεια ευγενούς άµιλλας και την κατάρτιση και ευαισθητοποίηση
των µαθητών στην Αστρονοµία, και να καλύπτει οικονοµικά το χρηµατικό έπαθλο
που θα συνοδεύει το πρώτο βραβείο του διαγωνισµού κάθε χρόνο. Το Δ.Σ. επίσης
αποφάσισε να στηρίξει οικονοµικά το Χειµερινό Σχολείο Αστροφυσικής, το οποίο
οργανώνει ο Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε το ποσό των 500 € το 2011. Το Σχολείο έχει ως
βασικό στόχο να φέρει κοντά επιστήµονες, που εργάζονται στην Αστροφυσική από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε νέους φοιτητές που ειδικεύονται ή επιθυµούν να
ειδικευτούν στην Αστροφυσική.
Το απερχόµενο Δ.Σ. εκτιµά ότι είναι σηµαντικό να συµβάλλει στην προβολή της
δουλειάς των νέων µελών της Εταιρείας. Γι’ αυτόν τον λόγο καθιέρωσε το
«Highlight talk by a young astronomer» στο 10ο Συνέδριο της Εταιρείας και προκήρυξε το διαγωνισµό «Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής» για την περίοδο 20112013. Ο νικητής του διαγωνισµού θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του 11ου Συνεδρίου της Εταιρείας. Θα του/της δοθεί χρόνος για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της διδακτορικής διατριβής του/της, καθώς και χρηµατικό έπαθλο για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής σε Συνέδριο (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), για την
προφορική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της διατριβής.
Το απερχόµενο Δ.Σ. προτείνει τη συνέχιση και καθιέρωση και των δύο αυτών δραστηριοτήτων, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στην ανάδειξη της δουλειάς των
νέων µελών µας.

Το Δ.Σ. ετοίµασε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας το πρώτο ολοκληρωµένο Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό αστρονοµικών όρων στη χώρα µας. Η ιδέα του λεξικού
είχε ξεκινήσει επί προεδρίας του Καθ. Π. Λασκαρίδη και βασίζεται σε µεγάλο µέρος
στη δουλειά που είχε κάνει ο Καθ. Ι. Σειραδάκης. Το Δ.Σ. ελπίζει ότι θα αποτελέσει
ένα χρήσιµο εργαλείο στη δουλειά των µελών µας.
Τα τελευταία 2 χρόνια έχει ξεκινήσει, κυρίως µέσω του Ε.Σ.Ε.Τ., µία προσπάθεια
οριοθέτησης και καθορισµού των ερευνητικών τοµέων που η Ελληνική Πολιτεία
σκοπεύει να υποστηρίξει τα επόµενα χρόνια. Το Δ.Σ. εκτιµά ότι είναι πολύ σηµαντικό η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να συµβάλει ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση, µε το να περιγράψει
λεπτοµερώς την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της Αστρονοµίας και Αστροφυσικής στη χώρα µας, τις προοπτικές που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη στον
τοµέα µας και να καθορίσει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να υπάρχουν σε ότι
αφορά τη χρηµατοδότηση από την πολιτεία τα ερχόµενα χρόνια. Το Δ.Σ. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο καθορισµό προτεραιοτήτων και στον τοµέα «Διάστηµα» και εκτιµά ότι ο καθορισµός της στρατηγικής µας σε αυτούς τους τοµείς θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του ερχόµενου Συνεδρίου
της Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, το Δ.Σ. ανακοίνωσε τη διενέργεια µιας «απογραφής» των δραστηριοτήτων και των αναγκών των µελών µας. Το
Δ.Σ. εκτιµά ότι τα αποτελέσµατα της απογραφής θα αποτελέσουν σηµαντικό εργαλείο στον καθορισµό των ερευνητικών προτεραιοτήτων στους παραπάνω τοµείς.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ν. Κυλάφης

Λ. Βλάχος

Α. Αναστασιάδης

Ο Γραµµατέας
Ι. Παπαδάκης
Τα µέλη

Χ. Ευθυµιόπουλος

Ο Ταµίας
Ν. Βλαχάκης
Γ. Τσιροπούλα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙ:

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙΙ:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βεβαιώνεται ότι κατά τον έλεγχο των οικονοµικών της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας (ΕΛΑΣΕΤ), διαπιστώσαµε την πλήρη ταυτοποίηση και αντιστοιχία εσόδων και εξόδων.
Ελέγχθηκαν τα βιβλία εσόδων εξόδων και ευρέθηκαν ότι έχουν καλώς.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2012
Εξελεγκτική επιτροπή
Οι κάτωθι υπογράφοντες:
1. Αθανάσιος Κατσιγιάννης
2. Κλεοµένης Τσιγάνης

3. Ανδρέας Ζέζας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙV:

Ελληνική Αστρονοµική Εταιρεία

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου, µελών του διοικητικού συµβουλίου και µελών της εξελεγκτικής επιτροπής, 2012.
Οι εκλογές έλαβαν χώρα την 29η Ιουνίου 2012 µετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης.
Παρελήφθησαν συνολικά 79 ψηφοδέλτια και 9 ακόµα που είχαν ελλιπή στοιχεία (από
µέλη µη τακτοποιηµένα ταµειακά, ή µε απουσία ονόµατος στον εξωτερικό φάκελο και
απουσία φωτοτυπίας ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης).
Από τα 79 ψηφοδέλτια, ευρέθησαν (4) άκυρα ψηφοδέλτια.
Από τα 75 καταµετρηθέντα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν:
Υποψήφιος για Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ
Κυλάφης Νικόλαος 70 ψήφους
Λευκά
5
Υποψήφιοι για ΔΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ
Αναστασιάδης Αναστάσιος
22
Βλαχάκης Νεκτάριος
38
Ευθυµιόπουλος Χρήστος
22
Μπονάνου Άλκηστη
34
Παπαδάκης Ιωσήφ
37
Τσιγάνης Κλεοµένης
24
Τσιροπούλα Γεωργία
17
Υποψήφιοι για ΕΞ.ΕΠ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ
Ζέζας Ανδρέας
30
Πατσουράκος Σπύρος
30
Χριστοπούλου Ελευθερία-Παναγιώτα 22
Εκλέγονται:
Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ:

Κυλάφης Νικόλαος

Μέλη ΔΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ (κατά αλφαβητική σειρά):
Αναστασιάδης Αναστάσιος
Βλαχάκης Νεκτάριος
Ευθυµιόπουλος Χρήστος

Μπονάνου Άλκηστη
Παπαδάκης Ιωσήφ
Τσιγάνης Κλεοµένης
Μέλη της ΕΞ.ΕΠ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ (κατά αλφαβητική σειρά):
Ζέζας Ανδρέας
Πατσουράκος Σπύρος
Χριστοπούλου Ελευθερία-Παναγιώτα

Η Εφορευτική Επιτροπή (όπως ορίστηκε από την γενική συνέλευση της
29ης Ιουνίου 2012)
Δηµητρακούδης Σταύρος
Μαστιχιάδης Απόστολος (πρόεδρος)
Χατζηδηµητρίου Δέσποινα
Αθήνα 29 Ιουνίου 2012

Μαστιχιάδης Απόστολος
Σταύρος

Χατζηδηµητρίου Δέσποινα

Δηµητρακούδης

