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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.)  
Πρόεδρος: Καθηγητής Κανάρης Τσίγκανος 
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας, Μηχανικής 
Πανεπιστηµιόπολη, 15784 Ζωγράφος 
Τηλέφωνo/Fax: 210-727-6915 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
της Τρίτης 12ης Ιουνίου 2007 

Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος και τα µέλη, Ιωάννης Δαγκλής, Κωνστα-

ντίνος Κόκκοτας, Απόστολος Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης, Ιωσήφ Παπαδάκης και Βασί-
λειος Χαρµανδάρης. 

 
Στη Στις 11:15 ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία και στη συνέχεια σύµφωνα µε την 

προηγουµένως κοινοποιηθείσα ηµερήσια διάταξη, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα :   
 
(1) Διάφορα: Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το Δ.Σ. για διάφορες εκδηλώσεις σχετικά µε το 

“Communicating Astronomy with The Public”, το οποίο θα γίνει στο Ευγενίδειο Ίδρυµα 
στις 8-11 Οκτωβρίου 2007. 

 
(2) Ιστοσελίδα της Εταιρείας: Αναφέρθηκε από τον Γραµµατέα κ. Χαρµανδάρη ότι έχει 

ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας της Εταιρείας καθώς και της βάσης δεδο-
µένων µε όλα τα µέλη. Το κόστος ανάπτυξης ήταν 830 Ευρώ. Το κόστος για τη δέσµευ-
ση του domain name «helas.gr» για 2 έτη ήταν 23.80 Ευρώ. Οι σχετικές αποδείξεις ε-
ξόδων έχουν προωθηθεί από τον κ. Χαρµανδάρη που ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη 
της νέας ιστοσελίδας στον Ταµία κ. Μαστιχιάδη. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές 
του e-newsletter της Εταιρείας το οποίο πλέον διανέµεται στα µέλη σε µορφή HTML. 
Όλα τα παλαιά e-newsletters θα είναι σύντοµα διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

 
(3) Νέο τεύχος περιοδικού Ίππαρχος: Ο κ. Πλειώνης ενηµέρωσε για την πρόοδο σχετικά 

µε το ειδικό τεύχος του Ιππάρχου για τα Αστεροσκοπεία και γενικότερα την Παρατηρη-
σιακή Αστροφυσική στη χώρα. Αναµένεται το τεύχος αυτό να είναι έτοιµο και να διανε-
µηθεί στα µέλη της Εταιρείας στο συνέδριο της Θάσου.  

 
(4) Επόµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Συζητήθηκαν  οργανωτικά θέµατα σχετικά µε το 8ο 

συνέδριο της Εταιρείας στη Θάσο καθώς και τα πιθανά έξοδα. Προτεραιότητα θα δοθεί 
στην κάλυψη των τοπικών εξόδων των προσκεκληµένων οµιλητών και την οικονοµική 
βοήθεια των µεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης εκκρεµούν απαντήσεις σε αιτήσεις που 
έκανε  ο Πρόεδρος προς διάφορους χορηγούς για οικονοµική βοήθεια προς το συνέδριο. 
Διαπιστώθηκε, ότι εάν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες αυτές,  η Εταιρεία θα καλύψει τα 
έξοδα αυτά από το  αποθεµατικό της.    

 Συνήλθε σήµερα 12 Ιουνίου 2007 και ώρα 11:00 πµ σε τηλεφωνική 
συνδιάσκεψη το Δ.Σ. της Εταιρείας για να εξετάσει τα διάφορα επείγοντα θέ-
µατα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία. Η πρόσκληση των µελών του Δ.Σ. για τη 
συνεδρίαση αυτή στάλθηκε ηλεκτρονικά. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
(1) Διάφορα 
(2) Ιστοσελίδα της Εταιρείας 
(3) Νέο τεύχος περιοδικού Ίππαρχος 
(4) Επόµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  
(5) Πληρωµές Ετήσιων Συνδροµών των Μελών της Εταιρείας 
(6) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας 
(7) Νέα Μέλη της Εταιρείας. 
(8) Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Τράπεζες 
(9) Ανάληψη χρηµάτων για έξοδα της Εταιρείας κατά το Συνέδριο της Θάσου 
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(5) Πληρωµές Ετήσιων Συνδροµών των Μελών της Εταιρείας: Αναφέρθηκε ότι τα µέλη 

έχουν ενηµερωθεί για την δυνατότητα εξόφλησης των ετήσιων συνδροµών τους προς 
την Εταιρεία µε απ’ευθείας κατάθεση στον λογαριασµό της Εταιρείας στην Εθνική Τράπε-
ζα. Ο Ταµίας κ. Μαστιχιάδης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για την πρόοδο σχετικά µε την δυνατό-
τητα πληρωµής προς την Εταιρεία online µε την χρήση πιστωτικής κάρτας. Ο µεγαλύτε-
ρος αριθµός των απαραίτητων δικαιολογητικών έχουν συλλεχθεί και αναµένεται µέσα 
στον επόµενο µήνα να έχουµε αυτή τη δυνατότητα µέσω ενός νέου λογαριασµού της 
Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς. Μόλις το σύστηµα καταστεί λειτουργικό θα ενηµερω-
θούν τα µέλη της Εταιρείας ώστε να µπορούν να εκπληρώνουν τις οικονοµικές συναλ-
λαγές τους µε µεγαλύτερη άνεση. Αποφασίστηκε επίσης να διασαφηνιστεί στα µέλη ότι η 
προθεσµία πληρωµής της ετήσιας συνδροµής  είναι η 1η Σεπτεµβρίου εκάστου τρέχοντος 
έτους. Έτσι, τα τέλη συνδροµής για το 2007 πρέπει να πληρωθούν µέχρι τις 1 Σεπτεµ-
βρίου 2007. 

 
(6) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας: Το Δ.Σ. συζήτησε το θέµα ανενεργών µελών της 

Εταιρείας τα οποία δεν εµφανίζονται στις εκδηλώσεις της Εταιρείας και δεν έχουν εκ-
πληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις για πολλά έτη. Αναφέρθηκε ότι σύµφωνα µε 
το Άρθρο 13 του Καταστατικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αν ένα µέλος δεν έχει εκπληρώσει τις οι-
κονοµικές του υποχρεώσεις επί διετία και πλέον, και ενώ έχει ειδοποιηθεί και του έχει 
δοθεί προθεσµία έξι µηνών δεν τις έχει εκπληρώσει, µπορεί να διαγραφεί από τα µητρώα 
της Εταιρείας µε απόφαση του Δ.Σ. 
 
Υπενθυµίστηκε ότι όλα τα µέλη είχαν ενηµερωθεί γραπτώς για τις οφειλές τους από 
προηγούµενα Δ.Σ. µε πιο πρόσφατο το γράµµα το οποίο τους είχε σταλεί µαζί µε τα ψη-
φοδέλτια την άνοιξη του 2006. Επίσης, τον Απρίλιο του 2007, ο Γραµµατέας και ο Ταµί-
ας επικοινώνησαν µε e-mail  αλλά και στη συνέχεια τηλεφωνικά µε όλα τα µέλη τα ο-
ποία δεν είχαν εκπληρώσει τις ετήσιες συνδροµές για πολλά χρόνια. Σε πρώτη φάση η 
επικοινωνία περιορίστηκε στα µέλη τα οποία είχαν οφειλές άνω των 5 ετών. Συνέπεια 
της επικοινωνίας αυτής ήταν διάφορα µέλη να ζητήσουν να διαγραφούν από την Εται-
ρεία θεωρώντας ότι έχουν αλλάξει τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Επίσης ένας αριθ-
µός µελών δεν είχαν διάθεση να συνεχίσουν να πληρώνουν τις ετήσιες συνδροµές τους 
σε αντίθεση µε αυτά που ορίζει το Καταστατικό. Συνεπώς το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα 
να κάνει δεκτές τις αιτήσεις για διαγραφή και να αφαιρέσει από τα µητρώα της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. τα ακόλουθα 32 µέλη. 
 

 Βασιλάκη Αντωνία 
 Βλάχος Δηµήτριος 
 Γρηγορέλης Φλώρος 
 Γρουσουζάκου Ευαγγελία 
 Διαλέτης Δηµήτριος 
 Δρίλλια Γεωργία-Αθανασία 
 Ζώης Ιωάννης 
 Κωνσταντόπουλος Ιωάννης 
 Κώττα Διονυσία 
 Μάδη Αικατερίνη 
 Μαραγκουδάκη Φωτεινή 
 Μαυροµατάκης Φώτης 
 Ξηραδάκη Ευαγγελία 
 Μπελεχάκη Άννα 
 Παπαθανασίου Μαρία 
 Παπαηλίας  Φίλιππος 
 Περιβολαρόπουλος Λέανδρος 
 Πλατανιώτης Πέτρος 
 Πρωτόγερος Ζαχαρίας 
 Ραφιός Ξενοφών 
 Σαββίδης Γεώργιος 
 Σαββόπουλος Μιχαήλ 
 Σακελλαριάδου Μαρία 
 Σιδηρόπουλος Νικόλαος 
 Σταυλιώτης Χαράλαµπος 
 Ταραµόπουλος Αθανάσιος 
 Τριτάκης Βασίλειος 
 Τσαγκούρη Ιωάννα 
 Τσαµπαρλής Μιχαήλ 
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 Φραγκουλοπούλου Εµµανουέλα 
 Χατζηφωτεινού Αικατερίνη 
 Χριστοπούλου Ευγενία 

  
 Ο συνολικός αριθµός των µελών της Εταιρείας είναι πλέον 247. Ο Γραµµατέας ανέ-
λαβε να ανακοινώσει στα παραπάνω µέλη την απόφαση αυτή του Δ.Σ. Η Γενική Συνέ-
λευση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θα ενηµερωθεί για το θέµα αυτό κατά τη διάρκεια του 8ου Συνεδρί-
ου που θα γίνει στην Θάσο τον Σεπτέµβριο του 2008. Ο Γραµµατέας και ο Ταµίας της 
Εταιρείας θα συνεχίσουν την προσωπική επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη τα οποία έ-
χουν οφειλές άνω των 2 ετών και θα ενηµερώσουν σχετικά το Δ.Σ. στο συνέδριο της 
Θάσου. 

 
(7) Νέα Μέλη της Εταιρείας: Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι έχει ήδη λάβει 16 νέες 

αιτήσεις από διάφορους µεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές για να γίνουν µέλη της 
Εταιρείας. Οι αιτήσεις αυτές θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 
της Εταιρείας στο 8ο Συνέδριο. 

 
(8) Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Τράπεζες: Αποφασίζεται ότι ο Ταµίας της Εταιρείας 

Απόστολος Μαστιχιάδης (µε ΑΤ ????? και ΑΦΜ ??????? ΔΟΥ Π. Φαλήρου) καθώς και ο 
Γραµµατέας της Εταιρείας Βασίλειος Χαρµανδάρης (µε ΑΤ: ????? και ΑΦΜ ?????? A-ΔΟΥ 
Ηρακλείου) µπορούν ατοµικά να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες της Τραπεζικές της 
συναλλαγές (αναλήψεις /καταθέσεις / online-accounts) από τον λογαριασµό της Εται-
ρείας στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µέχρι και τις 30 Σε-
πτεµβρίου 2008 που λήγει η θητεία τους. 

 
(9) Ανάληψη χρηµάτων για έξοδα της Εταιρείας κατά το Συνέδριο της Θάσου: Απο-

φασίζεται ότι ο Ταµίας της Εταιρείας Απόστολος Μαστιχιάδης (ΑΤ ????? και ΑΦΜ ?????, 
ΔΟΥ Π. Φαλήρου) δύναται να αναλάβει ποσό 4.000 (τεσσάρων χιλιάδων) Ευρώ από τον 
λογαριασµό της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  (IBAN: 
GR5901100670000006729600368) για να καλύψει τα έξοδα της Εταιρείας κατά το 8ο 
Συνέδριό της το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Θάσο 13-15 Σεπτεµβρίου 2007. 

 
 Μετά το πέρας της συνέλευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη του Δ.Σ. και ευχή-
θηκε κάθε επιτυχία για την διοργάνωση του επερχόµενου Συνεδρίου της Εταιρείας. 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραµµατέας Ο Ταµίας 

 

 

 

 

Κ. Τσίγκανος Κ. Κόκκοτας Β. Χαρµανδάρης Α. Μαστιχιάδης 
 

Τα µέλη 
 

Ι. Δαγκλής Ι. Παπαδάκης Μ. Πλειώνης 
  

 
 


