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Προς 
τα Τακτικά Μέλη   
της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας 
 
Αγαπητέ/ή Συνάδελφε, 
 
Το καλοκαίρι που µας έρχεται συµπληρώνονται δύο χρόνια από τις τελευταίες εκλογές της Ελληνικής 
Αστρονοµικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) της οποίας αποτελείτε Τακτικό Μέλος.  Από τις εκλογές αυτές είχε 
αναδειχθεί το σηµερινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε διετή θητεία. 
 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας µας, οι επόµενες εκλογές θα διεξαχθούν τον ερχόµενο 
Ιούνιο.  Γι’ αυτό σας παρακαλούµε να υποβάλετε ή να υποδείξετε υποψηφιότητες για  
 
  (α) Πρόεδρο, 
  (β) Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
  (γ) Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
 
το αργότερο µέχρι την 
            29η Φεβρουαρίου 2004.  
 
Οι υποψηφιότητες πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε την υπογραφή του προτείνοντος.  Σας παρακαλούµε να λάβετε 
υπ’ όψη το Άρθρο 31 του Καταστατικού (http://www.astro.auth.gr/elaset/constitution.html), σύµφωνα µε το 
οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν, κατά το δυνατόν, το χώρο των Ελλήνων αστρονόµων τόσο 
επιστηµονικά, όσο και γεωγραφικά.  Θέλουµε να επισηµάνουµε ότι, σύµφωνα µε το Άρθρο 30 του 
Καταστατικού, «η ευθύνη για την έγκαιρη λήψη από το ∆.Σ. των υποψηφιοτήτων εντός της προθεσµίας, βαρύνει 
αποκλειστικά τον αποστολέα».  Θα θεωρηθούν ότι υποβλήθηκαν έγκαιρα και όσες υποψηφιότητες υποβληθούν 
µε FAX στο +30-210-7276725 (όχι όµως µε E-MAIL) έως τις 29/2/2004, αρκεί να φθάσει στα χέρια του 
Γραµµατέα µέχρι τις 15 Μαρτίου και το πρωτότυπο έγγραφο.  
 Μετά το πέρας της προθεσµίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα συντάξει τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια και θα 
προβεί στη διενέργεια εκλογών, σύµφωνα µε τα Άρθρα 31 έως 38 του Καταστατικού. 
 Ελπίζουµε µε τη βοήθειά σας να φέρουµε σε αίσιο πέρας τις επικείµενες εκλογές της Εταιρείας µας. 
                                                                                

Με εκτίµηση 
                          Ο Πρόεδρος του                                                                      Ο Γραµµατέας του  
                     ∆ιοικητικού  Συµβουλίου                                                       ∆ιοικητικού  Συµβουλίου                         
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