ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Λουκάς Βλάχος
Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
GR-54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-998044, Fax: 2310-995384

Πρακτικά 12ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2014-2016
της Τετάρτης 9ης Ιουνίου 2016
Υπεύθυνος Πρακτικών: Κ. Τσιγάνης

Συνήλθε σήμερα και ώρα 15:30 μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου
να εξετάσει τα παρακάτω ζητήματα:
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Λουκάς Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος Μανώλης Γεωργούλης, ο
Γραμματέας Κλεομένης Τσιγάνης, ο Ταμίας Εμμανουήλ Ξυλούρης και το μέλος Pablo Reig.
Απόντες τα μέλη Άλκηστις Μπονάνου και Στέλιος Καζαντζίδης, για προσωπικούς λόγους.
Θέμα (1) Οργάνωση της ΓΣ (17ης Ιουνίου 2016)
Τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν οργανωτικά ζητήματα σχετικά με την επερχόμενη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας, την 17η Ιουνίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Δ.Σ.
Ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα για την αίθουσα, το χρονοδιάγραμμα
της συνέλευσης και την εκλογική διαδικασία. Αποφασίστηκε η ενημέρωση των μελών για
την ομιλία του υποψηφίου προέδρου για το νέο Δ.Σ., κ. Μαστιχιάδη. Επίσης αποφασίστηκε:
α) το Δ.Σ. να αιτηθεί προς τη Γ.Σ. εξουσιοδότηση προς τον απερχόμενο Πρόεδρο κ.
Βλάχο, ώστε να συνεχίσει να εκπροσωπεί την εταιρεία για φορολογικούς σκοπούς, μέχρι
τη συγκρότηση του επόμενου Δ.Σ. σε σώμα και την ολοκλήρωση των απαραίτητων νομικά
διαδικασιών.
β) να διερευνήσει τις δυνατότητες διοργάνωσης του επόμενου συνεδρίου της
εταιρείας σε διάφορες περιοχές της χώρας και να συγκροτήσει σχετικές προτάσεις προς
τη Γ.Σ.
Θέμα (2) Σχολείο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ 2016
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον κ. Ξυλούρη για την ικανοποιητική πορεία διοργάνωσης του
Θερινού Σχολείου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2016 και εξέφρασε τις ευχαριστίες και την αμέριστη
υποστήριξή του προς τους διοργανωτές.
Θέμα (3) Οικονομικός απολογισμός
Ο Ταμίας ενημέρωσε εγγράφως το Δ.Σ. για τον πλήρη οικονομικό απολογισμό της
περιόδου 2014-2016, μέχρι και σήμερα. Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Ταμία να προωθήσει τα
απαραίτητα έγγραφα στην Εξελεγκτική Επιτροπή, ώστε να συντάξει την έκθεσή της, η
οποία θα παρουσιαστεί στην επερχόμενη γενική συνέλευση.
Θέμα (4) Διαγραφές και Μεταβολές Μελών - Αιτήσεις νέων μελών
Το Δ.Σ., εφαρμόζοντας το Καταστατικό της Εταιρείας, με λύπη του αποφάσισε τη
διαγραφή των ακόλουθων μελών από το Μητρώο της Εταιρείας:
1)
2)
3)
4)

Reyonso Matias Miguel (O)
Μακρής Δημήτριος (J)
Πρασόπουλος Δημήτριος (A)
Δημόπουλος Κωνσταντίνος (O)

οι οποίοι ζήτησαν εγγράφως τη διαγραφή τους και
5) Αρφανή Δάφνη-Ευγενία (J)
6) Καραγεωργόπουλος Βασίλειος (J)
7) Κορδοπάτης Γεώργιος (O)
8) Κουράκης Ιωάννης (O)
9) Λαλούντα Ελένη (Α)
10) Πουρή Αθηνά (J)

11) Σέργης Νικόλαος (O)
12) Τσάτση Αθανασία (J)
13) Χρυσόπουλος Ιωακείμ (J)
οι οποίοι δεν τακτοποίησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των δύο ετών προς την Εταιρεία,
παρά τις επαναλαμβανόμενες έγγραφες ειδοποιήσεις από το Γραμματέα του Δ.Σ.
Επίσης, το Δ.Σ. ενέκρινε, μετά από αίτημά των ενδιαφερομένων, την τοποθέτηση των
παρακάτω μελών στην κατηγορία των Συνταξιούχων:
1) Οικονόμου Αθανάσιος
Επίσης, τα ακόλουθα Έκτακτα Μέλη της Εταιρείας, αφού ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις
μεταπτυχιακές σπουδές τους και ανακηρύχθηκαν Διδάκτορες κατά την περασμένη χρονιά,
ειδοποιήθηκαν εγγράφως από τον Γραμματέα του Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, ότι
στην επερχόμενη Γ.Σ. θα αναγορευθούν σε Τακτικά Μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Συντελής Πέτρος
Χίντζογλου Γεώργιος
Μισερλής Ιωάννης
Britanskiy Nikolay
Ευγενία Κουμπιά
Αβδελλίδου Χρύσα
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Ανδριοπούλου Μαρία
Βαμβατήρα-Νάκου Χλόη

Οι παραπάνω ενημέρωσαν το Γραματέα ότι συνηγορούν στην εν λόγω μεταβολή.
Οι διαγραφές και οι μεταβολές κατηγορίας μελών που προαναφέρθηκαν θα ανακοινωθούν
στην 34η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
(17/6/2016, ώρα 9:30, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ).
Τέλος, το Δ.Σ. ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Γ.Σ. την αποδοχή των
αιτημάτων εγγραφής νέων μελών που παρελήφθησαν εώς σήμερα. Τα ονόματα των νέων
μελών που θα γίνουν αποδεκτά από τη Γ.Σ. θα ανακοινωθούν στα Πρακτικά της
επικείμενης Γ.Σ.
Θέμα (5) Έγκριση Εξόδων
Το Δ.Σ. ενέκρινε την πραγματοποίηση των παρακάτω δαπανών που διενεργήθηκαν,
σύμφωνα με το Καταστατικό, για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας:
α) 300 ευρώ προς τον κ. Λιοδάκη Ιωάννη, Έκτακτο Μέλος της Εταιρείας, δικαιούχο του
Travel Grant της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ για συμμετοχή σε Συνέδριο του Εξωτερικού, το οποίο του
χορηγήθηκε μετά από αίτησή του που υποβλήθηκε στα πλαίσια ανοιχτής πρόσκλησης της
Εταιρείας.
β) 384,16 Ευρώ, για δαπάνες διοργάνωσης των εκλογών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. (ταχυδρομικά
έξοδα, φάκελοι, χάραξη σφραγίδων, φωτοτυπίες ψηφοδελτίων και λοιπών εγγράφων).
γ) 1.123,60 Ευρώ, προς τις "Εκδόσεις ΖΗΤΗ", για την εκτύπωση 200 αντιγράφων του
Περιοδικού της ΕΛΑΣΕΤ "Ίππαρχος" (Τόμος 2, Τεύχος 13, Ιούνιος 2016).
δ) 310,78 Ευρώ, για έξοδα μετακίνησης του Προέδρου και του Γραμματέα του Δ.Σ. στην
Αθήνα, για τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
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