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Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2022 
 
Προς τα Μέλη της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας 
 
Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,  
 
Το ερχόµενο καλοκαίρι 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, όρισε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 ως ηµέρα των 
εκλογών, ακολουθώντας το Καταστατικό της Εταιρείας (Άρθρα 27 έως 31). 
 
Εάν 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 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία κατά την οποία η υποβολή υποψηφιοτήτων πρέπει να φθάσει στον Γραµµατέα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022. 
 
Οι υποψηφιότητες πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε την υπογραφή του προτείνοντος. Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι 
αποδεκτή.  
 
Σας παρακαλούµε να έχει επιβεβαιωθεί η σύµφωνη γνώµη του προτεινόµενου Τακτικού Μέλους να είναι υποψήφιο, καθώς 
επίσης 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 δυνατό 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 όσες υποψηφιότητες υποβληθούν µε e-mail στο secretary@helas.gr, Fax στο +30 6597602 ή ταχυδροµικά έως και 
τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Ο Γραµµατέας θα επιβεβαιώσει την λήψη των υποψηφιοτήτων.  
 
Μετά το πέρας της προθεσµίας, το Δ.Σ. θα συντάξει τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια και θα προβεί στη διενέργεια εκλογών, 
σύµφωνα µε το Καταστατικό. Ελπίζουµε µε την 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 
 
 

 

Βασίλης Χαρµανδάρης 
Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Κωνσταντίνος Γοντικάκης 
Διευθυντής Ερευνών, Ακαδηµία Αθηνών 

 
   
 
 
     
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 2021. 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 Δρ. Αντώνη Γεωργακάκη (210-8109169, 
treasurer@helas.gr). 


