
Θεσσαλονίκη, 28 Ιανουαρίου 2016

Προς τα 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 Μέλος. Από τις εκλογές αυτές είχε αναδειχθεί

το  σημερινό  Διοικητικό  Συμβούλιο  (Δ.Σ.)  της  Εταιρείας  με  διετή  θητεία.  Το  Δ.Σ.  της  Εταιρείας,  στη

Συνέλευσή του της 18ης Ιανουαρίου 2016, ακολουθώντας το Καταστατικό της Εταιρείας (Άρθρα 27 εώς 31),

όρισε ως ημέρα διεξαγωγής των επόμενων εκλογών την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Αν είστε Τακτικό Μέλος της Εταιρείας, μπορείτε να υποβάλετε ή να υποδείξετε υποψηφιότητες για :

(α) Πρόεδρο, (β) Μέλη του Δ.Σ. και (γ) Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

το αργότερο μέχρι  την  29η Φεβρουαρίου 2016.  Οι  υποψηφιότητες  πρέπει  να  φέρουν  οπωσδήποτε  την

υπογραφή  του  προτείνοντος.  Σας  παρακαλούμε  να  λάβετε  υπόψη  το  Άρθρο  31  του  Καταστατικού

(http://www.helas.gr/gr/const.php), 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  Δ.Σ.  των

υποψηφιοτήτων  εντός  της  προθεσμίας,  βαρύνει  αποκλειστικά  τον  αποστολέα”.  Θα  θεωρηθούν  ότι

υποβλήθηκαν έγκαιρα και όσες υποψηφιότητες υποβληθούν με Fax στο +30-2310-998037 (όχι όμως με e-mail)

εώς τις 29 Φεβρουαρίου 2016, αρκεί να φτάσει στα χέρια του Γραμματέα και το πρωτότυπο έγγραφο μέχρι

τις 15 Μαρτίου 2016. Ο Γραμματέας θα επιβεβαιώσει την λήψη των υποψηφιοτήτων στον αποστολέα.

Μετά το πέρας της προθεσμίας, το Δ.Σ. θα συντάξει τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια και θα προβεί στη διενέργεια

εκλογών, σύμφωνα με τα Άρθρα 31 εώς 38 του Καταστατικού. Ελπίζουμε με τη βοήθειά σας να φέρουμε σε

αίσιο πέρας τις επικείμενες εκλογές της Εταιρείας μας.

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου   Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

      Λουκάς Βλάχος Κλεομένης Τσιγάνης

         Καθηγητής      Επ. Καθηγητής

Υ.Γ. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι για να έχετε δικαίωμα πρότασης υποψηφίων καθώς και ψήφου στις

εκλογές,  θα  πρέπει  να  έχετε  πληρώσει  όλες  τις  ετήσιες  συνδρομές,  μέχρι  και  αυτήν  του  έτους  2015.

Πληροφορίες σχετικά με πιθανές οφειλές σας στην Εταιρεία θα σας αποσταλούν άμεσα με e-mail από το

Γραμματέα.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  περί  ενδεχόμενων  οφειλών  σας  και  τρόπων  πληρωμής

επικοινωνήστε με τον Ταμία Ε. Ξυλούρη  (210-8109129, xilouris@noa.gr)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)
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