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Πρακτικά 2ης Συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2020-2022 
της Τρίτης 1 Σεπτεµβρίου 2020 

Υπεύθυνος Πρακτικών: K. Γοντικάκης 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Βασίλης Χαρµανδάρης και τα µέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά) Νεκτάριος 
Βλαχάκης, Αντώνιος Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Κωνσταντίνος-Νεκτάριος 
Γουργουλιάτος, Σπυρίδων Πατσουράκος και Κωνσταντίνος Τάσσης.  
 
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Θέµα (1) Οικονοµικά και Εκπροσώπηση του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα 
Πειραιώς: ο Ταµίας ενηµέρωσε ότι σχεδόν όλα τα νέα µέλη της Εταιρείας έχουν πληρώσει την 
εγγραφή και  συνδροµή τους ως όφειλαν και οι ελάχιστοι που έχουν καθυστερήσει έχουν 
ενηµερωθεί. Επίσης, λόγω γραφειοκρατικών προβληµάτων δεν είναι ακόµα δυνατή η πρόσβαση 
στον τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρείας. Το θέµα αναµένεται να λυθεί µέσα στις επόµενες 15 
ηµέρες, ώστε να είναι δυνατή η πληρωµή οικονοµικών εκκρεµοτήτων της Εταιρείας. 
 
Θέµα (2) Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής διατριβής «Αιµίλιος Χαρλαύτης»: Το ΔΣ της 
Εταιρείας είχε ενηµερωθεί για τη εκτενή επικοινωνία του πρώην Προέδρου Α. Μαστιχιάδη καθώς 
και του νυν Προέδρου Β. Χαρµανδάρη µε την οικογένεια του αείµνηστου Αιµίλιου Χαρλαύτη, η 
οποία είχε  προτείνει να προσφέρει χορηγία στην ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για τη θέσπιση βραβείου εις µνήµην 
του. Το ΔΣ αποφάσισε να µετονοµαστεί το «Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής διατριβής» που 
ήδη απονέµεται κάθε δύο χρόνια, σε «Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής διατριβής-Αιµίλιος 
Χαρλαύτης». Ο τρόπος επιλογής του βραβείου παραµένει ως έχει και το χρηµατικό ποσό που 
συνοδεύει το βραβείο (έως 1000 Ευρώ) θα προσφέρεται από την οικογένεια του εκλιπόντος. Οι 
λεπτοµέρειες της τελετής απονοµής του βραβείου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. όπως και η συµµετοχή µελών της οικογένειας σε αυτήν αποτελούν αντικείµενο 
συµφωνίας που θα υπογραφεί ανάµεσα στον Πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και την καθ. Τζελίνα 
Χαρλαύτη, εκπρόσωπο της οικογένειας, και θα εγκριθεί από επόµενο ΔΣ. 
 
Θέµα (3) 15ο Συνέδριο της Εταιρείας: Ο κ. Γουργουλιάτος ενηµέρωσε αναλυτικά το ΔΣ για 
την δυνατότητα να γίνει το επόµενο 15ο συνέδριο της Εταιρείας στην πόλη της Πάτρας, στις 
υποδοµές του Πανεπιστηµίου Πατρών. Το ΔΣ αποφάσισε οµόφωνα να γίνει το συνέδριο της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Πάτρα, κατά την περίοδο από 5 έως 8 Ιουλίου 2021. 
 
Θέµα (4) Εγκαινίαση διαδικτυακών οµιλιών:  Το ΔΣ, µε σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων και 
καλύτερη επιστηµονική ενηµέρωση όλων των µελών της Εταιρείας, αποφάσισε να οργανωθούν 
µε ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ διαδικτυακές επιστηµονικές οµιλίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
συχνότητας περίπου µία το µήνα. Τους οµιλητές θα επιλέγουν τα µέλη του ΔΣ κ.κ. Ν. Βλαχάκης, 
Σ. Πατσουράκος και Κ. Τάσσης. Οι λεπτοµέρειες της κάθε οµιλίας θα ανακοινώνονται 
προκαταβολικά από το µηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter.  
 
Άλλα θέµατα : 
Δεν τέθηκαν άλλα θέµατα προς συζήτηση. Η επόµενη (3η) τηλεδιάσκεψη του ΔΣ αποφασίστηκε 
να γίνει στις αρχές Οκτωβρίου 2020, κατόπιν πρότερης συνεννόησης. 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος                     Ο Γραµµατέας                 Ο Ταµίας 
    

 
Β. Χαρµανδάρης Ν. Βλαχάκης                                 Κ. Γοντικάκης              Α. Γεωργακάκης 
    

 
Τα Μέλη    
Κ. Γουργουλιάτος Σ. Πατσουράκος Κ. Τάσσης  
 
 

   

 


