ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μαστιχιάδης
Τµήµα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής
GR-15784, Ζωγράφος, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7276909, Fax: 210 7276725

Πρακτικά 36ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
της Παρασκευής 22 Ιουνίου 2018
Υπεύθυνος Πρακτικών:

Συνήλθε σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30 στην Αίθουσα
Διαλέξεων του Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος
Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η Γενική
Συνέλευση (Γ.Σ.) της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
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. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και σωστή
τήρηση των βιβλίων εσόδων και εξόδων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
5. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ.
6. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις εγγραφής νέων μελών - Προτάσεις
7. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου,
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Θέμα 1: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
Ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνεται ο κ. Α. Αναστασιάδης, μέλος
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και γίνεται δεκτό ομόφωνα ενώ χρέη Γραμματέα αναλαμβάνει να
εκτελέσει η κ. Σ. Ζαρμπούτη, γραμματέας του Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας
και Μηχανικής.

Θέμα 2: Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για τα
πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της θητείας του
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Απόστολος Μαστιχιάδης ενημέρωσε τη Γ.Σ. για τις
δράσεις που ανέπτυξε το Δ.Σ., οι οποίες καταγράφονται και στον Σύντομο
Απολογισμό Πεπραγμένων ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 2016-2018 που διενεμήθη στα μέλη.
Συνοψίζονται στα εξής:
• Έκδοση του περιοδικού «Ίππαρχος» και στην Έκδοση Δελτίου Τύπου που
αφορούν τα μέλη της Εταιρείας
• Χρηματοδότηση της Εταιρίας «Φίλων της Αστρονομίας». Ο κ. Πάτσης θα
εκπροσωπήσει την Εταιρία στην απονομή των βραβείων.
• Χρηματοδοτήσεις (grants) για νέα μέλη σημειώθηκε ότι δεν υπήρχαν
τόσες πολλές αιτήσεις αν και υπήρχε συνεχής υπενθύμιση στα Δελτία.
• Βελτίωση των οικονομικών της Εταιρείας παρά τις δύσκολες συνθήκες.
• Με την Επανίδρυση της Ελληνικής Αστρονομικής Επιτροπής θα επιδιωχθεί
να υπάρξει και οικονομική συμβολή της ΓΓΕΤ για την συνδρομή στο
Astronomy & Astrophysics.
• Επιτυχής οργάνωση του Συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στο Ηράκλειο Κρήτης –
Απονομή βραβείων για τα καλύτερα Ph.D στους κ.κ. Λιοδάκη και Α.
Ναθαναήλ
• Επιτυχής Οργάνωση Σχολείου για Ενεργούς Γαλαξίες, υπεύθυνος ήταν ο κ.
Ν. Βλαχάκης
• Μελλοντική συνεργασία για την διοργάνωση Σχολείου για Σχετικιστικά
Θέματα σε με το Πανεπιστήμιο του Tuebingen
Θέμα 3: Ισολογισμός και απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. για την
οικονομική διαχείριση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Ο Ταμίας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία της
Εταιρείας στα μέλη. Ο κ. Ξυλούρης παρουσίασε αναλυτικά διαγράμματα και
κατανομές Εσόδων-Εξόδων. Σημειώνεται ότι οι χορηγίες που δόθηκαν από την
Ακαδημία Αθηνών και το ΑΠΘ δεν συμπεριελήφθησαν στο Ταμείο, καθώς πήγαν
κατευθείαν για την κάλυψη εξόδων των συνεδρίων.
Θέμα 4: Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και
σωστή τήρηση των βιβλίων εσόδων και εξόδων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

Ο Ταμίας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. παρουσίασε το έγγραφο της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
αποτελούμενη από τους κ.κ. Κ. Γαζέα, Σ. Πατσουράκο και Γ. Βογιατζή, που
βεβαιώνει την ορθή τήρηση των Βιβλίων Εσόδων Εξόδων της Εταιρείας.
Θέμα 5: Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ.
Ο πρόεδρος της Γ.Σ. ζητεί την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για τα
πεπραγμένα, τον οικονομικό απολογισμό και την απαλλαγή του απερχόμενου
Δ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα.
Θέμα 6: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις εγγραφής νέων μελών – Προτάσεις
Ο κ. Γεωργούλης προτείνει
Αυγολούπης. Γίνεται δεκτό.

να εγγραφεί στα μέλη των συνταξιούχων ο κ.

Προτείνεται η διαγραφή των μελών Nikolay Britavskiy (Ο), Ανδριοπούλου Μαρία
(Ο), Αρχοντής Βασίλειος (Ο), Μπουδουρίδης Αθανάσιος (Ο), Χιωτέλλης
Αλέξανδρος (Ο), Christopher Natalie-Maria (J), Χρυσαφέλλη Μαρία-Ειρήνη (Α),
Κατσαβριάς Χρήστος (J), Κουντουράκης Γεώργιος (Α), Λιβαδά Μαρία (J),
Ματσάκος Τίτος (J), Παρασκευάς Ιωσήφ (Ο), Σαμαράς Νικόλαος (Α), Θεοδοσίου
Άννα (Α), Τσαγάς Χρήστος (Ο). Γίνεται ομόφωνα δεκτό.
Προτείνεται η εγγραφή 6 νέων μελών Γ. ΛουκαΪδου (προτείνεται από την κα Δ.
Χατζηδημητρίου και τον κ. Α. Μαστιχιάδη), η κα Ε. Παρασκευά (προτείνεται από
τον κ. Π. Μπούμη και την κα Α. Μπονάνου), η κα Χήρα (Α.Π.Θ.) προτείνεται από
τον κ. Ε. Πλειώνη και τον κ. Σπ. Βασιλάκο και τέλος η κα Ι. Φλώρου προτείνεται
από τον κ. Α. Μαστιχιάδη και τον κ. Κ. Γαζέα. Γίνεται ομόφωνα δεκτό.
Σαν συνεργαζόμενα μέλη προτείνονται: η κα Eυαγγελία Σαμαρά, προτείνεται από
τον κ. Ε. Γεωργούλη και και τον κ. Π. Πάτση, ο κ. Κρίμπης προτείνεται από τον κ.
Ε. Γεωργούλη και τον κ. Ε. Ξυλούρη.
Ο κ. Γεωργούλης συνοψίζοντας αναφέρει ότι μετά τις μεταβολές αυτές η
Εταιρεία αριθμεί 256 μέλη, εκ των οποίων 24 στην κατηγορία των συνταξιούχων
και 232 στην κατηγορία του Τακτικού Ιδρυτικού Μέλους. Από αυτά τα 168 είναι
Τακτικά και τα 13 Συνεργαζόμενα. Σε σχέση με την προηγούμενη Συνέλευση

σημειώνεται ότι υπάρχει μια ελαφριά πτώση. Το Δ.Σ. προτείνει ο κ. Φακής να μην
διαγραφεί και να παραμείνει στα Τακτικά μέλη, το οποίο γίνεται δεκτό.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. για την συνεργασία τα
2 αυτά χρόνια. Ειδικότερα τους κ. κ. Ε. Γεωργούλη και Ε. Ξυλούρη για την
συμβολή τους με την προηγούμενη εμπειρία τους στο έργο της Εταιρείας.
Θέμα 7: Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογές για την ανάδειξη
Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Εξελεγκτικής
Επιτροπής
Από την Γενική Συνέλευση ορίζεται η Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια
των εκλογών, αποτελούμενη από τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., κ. Γουργουλιάτος, η κα
Μπουλά και ο κ. Ντάλλας.
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαριστεί τα μέλη και κηρύσσει την λήξη
της Γ.Σ. και την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Δρ. Αναστάσιος Αναστασιάδης

