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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 
Τηλέφωνο/Fax: 210-727-6915 

 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2010 

της Παρασκευής 17ης Δεκεµβρίου 2009 
Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος και τα µέλη, Λουκάς Βλάχος, 

Απόστολος Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης, και Βασίλειος Χαρµανδάρης. 
 
Απώντες: Οι Ιωάννης Δαγκλής και Νικόλαος Στεργιούλας λόγω προσωπικών 

υποχρεώσεων. 
 
Στη Στις 14:15 πµ 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 την παραλαβή ενός σετ κερµά-
των αφιερωµένων στο Διεθνές Έτος Αστρονοµίας το οποίο εκδόθηκε από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Το συγκεκριµένο σετ, φωτογραφία του οποίου ακολου-
θεί, καταχωρήθηκε επίσηµα ως περιουσία της Εταιρείας.   

 

  
 

 Συνήλθε σήµερα Παρασκευή 17 Δεκεµβρίου 2009 και ώρα 14:00 πµ σε 
τηλεφωνική συνδιάσκεψη το Δ.Σ. της Εταιρείας για να εξετάσει τα διάφορα 
επείγοντα θέµατα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία. Η πρόσκληση των µελών του 
Δ.Σ. για τη συνεδρίαση αυτή στάλθηκε ηλεκτρονικά. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
(1) Διάφορα 
(2) Επερχόµενες Εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  
(3) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας 
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Το σετ συνοδεύτηκε και από ευχαριστήριο γράµµα προς την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. µια που 
η Εταιρεία συνεισέφερε στο σχεδιασµό και οργάνωση της συλλογής αυτής.  
 
Στη συνέχεια συζητήθηκαν διάφορα θέµατα τα οποία άπτονται τα οργανωτικά 
και µέλλον της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. καθώς και θέµατα αστρονοµίας στην Ελλάδα.  
 
Μεταξύ αυτών έγινε οµόφωνα δεκτή η πρόταση του Προέδρου κ. Τσίγκανου, να 
οργανωθεί η έκδοση, υπό την επίβλεψη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ειδικού βιβλίου µε εκλαϊ-
κευτικά άρθρα αστρονοµίας. Η πώληση του βιβλίου αυτού θα µπορούσε να είναι 
επιπλέον πηγή εσόδων τα οποία η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί για τους σκοπούς 
της. 

 
 
(2) Επερχόµενες εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Το Δ.Σ. συζητήθηκαν οργανωτικά θέ-

µατα σχετικά της επερχόµενες εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., µια που το έτος 2010 
λήγει η θητεία του παρόντος Δ.Σ. Ο Πρόεδρος και Γραµµατέας θα ξεκινήσουν 
τις διαδικασίες όπως ορίζει το Καταστατικό. Ως ηµεροµηνία υποβολής υποψηφι-
οτήτων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2010. Ως ηµεροµηνία των εκλογών ορίζε-
ται η Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα όπως συνήθως 
στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες θα 
δοθούν στα µέλη µέσω του Ηλεκτρονικού Δελτίου της Εταιρείας. 

 
 
(3) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας: Το Δ.Σ. συνέχισε να εξετάζει το θέµα ανε-
νεργών µελών της Εταιρείας τα οποία δεν εµφανίζονται στις εκδηλώσεις της 
Εταιρείας και δεν έχουν εκπληρώσει 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 οικονοµικές 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 Εται-
ρείας 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 ψηφοδέλτια την άνοιξη του 2008. Μια τελική ειδοποίηση στα µέλη 
στάλθηκε µε του ηλεκτρονικό δελτίο στις 1 Σεπτεµβρίου 2009, αλλά έγινε και 
προφωρική ενηµέρωση σε όσους παρέστησαν στο 9ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
Το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα να σταλεί ηλεκτρονική ενηµέρωση στα ακόλουθα 
43 µέλη της Εταιρείας και αν αυτά δεν εκπληρώσουν τις οικονοµικές του υπο-
χρεώσεις µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2010, να διαγραφούν από τις 1 Μαρτίου 
2010 από τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: 
 

 Αγγελόπουλος Βασίλειος 
 Αθανασούλα Ευαγγελία 
 Βουγιατζής Γεώργιος 
 Γαβράς Παναγιώτης 
 Γεράνιος Αθανάσιος 
 Γεωργαντόπουλος Ιωάννης 
 Γούδης Χρίστος  
 Δηµόπουλος Κωνσταντίνος 
 Ζαχαριάδης Θεοδόσιος 
 Καληµέρης Αθανάσιος 
 Καρανικόλας Νικόλαος 
 Καραστεργίου Αριστείδης 
 Καφάτος Μηνάς 
 Κλεΐδης Κωνσταντίνος 
 Κορακίτης Ροµύλος 
 Κουβελιώτου Χρύσα 

 Μεταξά Μαργαρίτα 
 Μπαρζίβ Ορλύ  
 Μπουδουρίδης Αθανάσιος 
 Μπρατσόλης Εµµανουήλ 
 Νιάρχος Παναγιώτης 
 Νιάρχου Αναστασία 
 Πανταζής Γεώργιος 
 Παπαδόπουλος Δηµήτριος 
 Παπαδόπουλος Παντελής 
 Παπαφιλίππου Γιάννης 
 Πετκάκη Παναγιώτα 
 Πολατίδης Αντώνιος 
 Ράµµος Περικλής 
 Σαρρής Εµµανουήλ 
 Σκόκος Χαράλαµπος 
 Στάµου Κώστας 
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 Λέφα Εύα 
 Μανολάκου Κωνσταντίνα 
 Μελή Αθηνά 
 Μερτζανίδης Κωνσταντίνος 
 Μεταλλινού Αναστασία 
 

 Συναχόπουλος Δηµήτριος 
 Τοµπουλίδης Χαρίτων 
 Τριχάς Μάρκος 
 Τσιγάνης Κλεοµένης 
 Τσιτσιπής Παναγιώτης 
 Χρυσοβέργης Μιχαήλ 
 

 
  

  
 Μετά το πέρας της συνέλευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη του Δ.Σ.  
      και ευχήθηκε καλή συνέχεια στο έργο του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας  
      του. 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραµµατέας Ο Ταµίας 

  
 

 
Κ. Τσίγκανος Μ. Πλειώνης Β. Χαρµανδάρης Α. Μαστιχιάδης 

 
Τα µέλη 

 
Λ. Βλάχος Ι. Δαγκλής Ν. Στεργιούλας 

 

Απών Απών 

 
 
 
 


