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 25ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
της Παρασκεής 14ης Σεπτεµβρίου 2007
Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης

Συνήλθε σήµερα 14 Σεπτεµβρίου 2007 και ώρα 17:00 µµ στο Λιµένα
Θάσου, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας κατά την διάρκεια του 8ου
Αστρονοµικού Συνεδρίου της Εταιρείας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) Παρουσίαση Δραστηριοτήτων της Εταιρείας από τον Πρόεδρο
(2) Οικονοµικά Θέµατα
(3) Εκλογή Νέων Μελών της Εταιρείας
(4) Αλλαγή Κατηγορίας Μελών της Εταιρείας
(5) Ανενεργά µέλη της Εταιρείας

Στις 17:15µµ ο Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος διαπιστώνει απαρτία – παρόντες περίπου 70 µέλη - και αρχίζει η Συνεδρίαση. Από το Διοικητικό Συµβούλιο
(ΔΣ) είναι επίσης παρόντες οι Ιωάννης Δαγκλής, Κωνσταντίνος Κόκκοτας, Απόστολος Μαστιχιάδης, Ιωσήφ Παπαδάκης και Βασίλειος Χαρµανδάρης. Απών είναι µόνο
ο κ. Μανώλης Πλειώνης.
(1) Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας: Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε
τη Γ.Σ. για διάφορα θέµατα και πρωτοβουλίες του Δ.Σ. από την ανάληψη των
καθηκόντων του Δ.Σ. στις 6 Οκτωβρίου 2007. Πιο συγκεκριµένα:








Η ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και το µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο (enewsletter) αναβαθµίστηκαν στα πλαίσια µίας γενικότερης προσπάθειας
βελτίωσης της ποιότητας παροχής πληροφοριών προς τα µέλη της Εταιρείας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και στο µέλλον. Υπεύθυνος για την
ιστοσελίδα παραµένει ο Γραµµατέας της Εταιρείας κ. Β. Χαρµανδάρης.
Ο Ίππαρχος, το επίσηµο περιοδικό της Εταιρείας, έχει βελτιωθεί σηµαντικά
ύστερα από σηµαντικό προσωπικό έργο του τωρινού υπεύθυνου έκδοσης κ.
Κ. Κόκκοτα αλλά και του προηγούµενου υπεύθυνου κ. Μ. Πλειώνη. Κατά
την διάρκεια του Συνεδρίου διανεµήθηκε στα µέλη της Εταιρείας το ειδικό
τεύχος του Ιππάρχου που είναι αφιερωµένο στην Ελληνική Παρατηρησιακή
Αστρονοµία. Ο κ. Κόκκοτας επισήµανε την δυσκολία συλλογής πληροφοριών και άρθρων από ένα µόνο άτοµο και ζήτησε την συνεισφορά και άλλων
µελών µε άρθρα και ανακοινώσεις.
Έγινε ενηµέρωση για διάφορες εκδηλώσεις σχετικά µε το συνέδριο
“Communicating Astronomy with The Public”, το οποίο θα διεξαχθεί στο
Ευγενίδειο Ίδρυµα, 8-11 Οκτωβρίου 2007. Το συνέδριο αυτό γίνεται σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι το 2009 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος Αστρονοµίας. Εθνικός εκπρόσωπος σε αυτό είναι (Single person of contact,
SPOC) ο Πρόεδρος της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής κ. Π. Λασκαρίδης.
Τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θα ενηµερωθούν µέσα στους επόµενους µήνες για
τις επερχόµενες εκδηλώσεις.
Η European Astronomical Society (EAS) επιδιώκει να συσφίξει τις σχέσεις
της µε τις συνεργαζόµενες Εθνικές Εταιρείες (affiliated Societies) µία εκ
των οποίων είναι και η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει µία συνάντηση
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2 ηµερών τον Ιανουάριο του 2008 στο Lorentz Center στην Ολλανδία. Η
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θα εκπροσωπηθεί από ένα µέλος του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. εξακολουθεί να πιστεύει ότι η πρώτη προτεραιότητα
για την ελληνική αστρονοµία παραµένει η είσοδος της χώρας στο European
Southern Observatory (ESO), όπως είχε άλλωστε παρουσιαστεί αναλυτικά
το 1998 από την έκθεση της επιτροπής Terzian για την Εθνική Αστρονοµική Επιτροπή1. Μια που µετά τις βουλευτικές εκλογές είναι πιθανή η αλλαγή
των προσώπων στα αρµόδια υπουργεία και επιτροπές το Δ.Σ. θα µεριµνήσει
για να κρατήσει ενήµερη σχετικά µε το θέµα αυτό την πολιτική ηγεσία της
χώρας.
Το Δ.Σ. αναγνωρίζει την ανάγκη για την δηµιουργία µίας επιτροπής που θα
εργάζεται για θέµατα έκδοσης δελτίων τύπου και υπεύθυνης ενηµέρωσης
του ελληνικού κοινού σε ζητήµατα αστρονοµίας. Μέσα στους ερχόµενους
µήνες θα παρουσιαστεί µια ολοκληρωµένη πρόταση για την προσπάθεια
αυτή.

(2) Οικονοµικά Θέµατα: O Ταµίας της Εταιρείας Απόστολος Μαστιχιάδης ενηµέρωσε (ανεπίσηµα) τα µέλη για τα οικονοµικά της Εταιρείας.




Υπενθυµίστηκε ότι αναλυτική οικονοµική ενηµέρωση γίνεται κάθε 2 έτη
(στην ΓΣ που προηγείται των αρχαιρεσιών) και ότι γίνεται κάθε προσπάθεια
για ορθολογιστική χρήση και εξοικονόµηση των πόρων της Εταιρείας. Οι
πόροι είναι ουσιαστικά οι ετήσιες συνδροµές των µελών αφού τα έσοδα από
χορηγούς συνεδρίων διανέµονται για την µερική υποστήριξη των προσκεκληµένων οµιλητών αλλά και των µεταπτυχιακών φοιτητών.
Η Εταιρεία άνοιξε νέο λογαριασµό στην Τράπεζα Πειραιώς ο οποίος θα επιτρέπει τις πληρωµές µέσω του secure online webserver. Αυτό θα διευκολύνει ιδιαίτερα τα µέλη που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν έχουν πρόσβαση σε υποκαταστήµατα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Σχετικές πληροφορίες θα δoθούν µέσω του µηνιαίου e-newsletter της Εταιρείας µόλις
έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες.

(3) Νέα µέλη της Εταιρείας: Ο Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Βασίλειος Χαρµανδάρης ενηµέρωσε την Γ.Σ. για της αιτήσεις νέων µελών. Τα ακόλουθα 30 άτοµα υπέβαλαν έγγραφη αίτηση στον Γραµµατέα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ότι επιθυµούν να
γίνουν µέλη της Εταιρείας. Η αίτησή τους συνυπογράφεται από δύο Τακτικά
Μέλη της Εταιρείας και είναι διαθέσιµη στα αρχεία της Εταιρείας. Το ΔΣ ενέκρινε τις υποψηφιότητές τους και ο Γραµµατέας ενηµέρωσε τα υποψήφια µέλη,
σχετικά µε το Καταστατικό, τα δικαιώµατα, και τις υποχρεώσεις των µελών της
Εταιρείας. Το ΔΣ προτείνει στην Γ. Σ. την εκλογή τους ως µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
στις αντίστοιχες κατηγορίες, η οποία και τους εξέλεξε οµόφωνα.


Νεα Έκτατα Μέλη (18)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1

Άκρας Σταύρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Αστεροσκοπείο Αθηνών
Αλικάκος Ιωάννης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Αστεροσκοπείο Αθηνών
Αρκά Ιωάννα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Aντωνίου Βάλλια, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Βαβουλίδης Μιλτιάδης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Παν. Θεσσαλονίκης
Κιακότου Αγγελική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, University College London, UK
Κοντογιάννης Ιωάννης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Παν. Αθηνών
Κουλουρίδης Ηλίας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Αστεροσκοπείο Αθηνών
Λεονιδάκη Ιωάννα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Αστεροσκοπείο Αθηνών
Λιανού Σοφία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Μανουσάκης Αντώνης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Geneva Observatory,
Switzerland
Μπίσµπας Θωµάς, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Cardiff University, UK
Μπιτσάκης Θεόδωρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Νανούρης Νικόλαος, , Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Παν. Αθηνών

Διαθέσιµη στο http://www.astro.noa.gr/gnca/NEWS/ca-report2000.htm
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o
o
o
o


Νέα Τακτικά Μέλη (10)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Πετροπούλου Βασιλική, Μεταπταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τζεφεράκος Πέτρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Univ. of Torino, Italy
Φανιδάκης Νικόλαος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, SRO, The Netherlands
Χατζόπουλος Εµµανουήλ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήµιο Κρήτης

Βαγενάς Ηλίας, Ερευνητής Γ’, Ακαδηµία Αθηνών
Δασύρα Καλλιόπη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Caltech, USA
Ζέζας Ανδρέας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Harvard University, USA
Καζαντζίδης Στέλιος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Stanford University, USA
Κολοκούτσας Κωνσταντίνος, Αθήνα
Κοντογεώργος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Λαµίας.
Νεράντζη Πολυξένη, ΤΕΙ Σερρών
Παυλίδου Βασιλική, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Univ. of Chicago, USA
Τάσης Κωνσταντίνος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Univ. of Chicago, USA
Χριστοπούλου Ελευθερία-Παναγιώτα, Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Πάτρας

Νέα Συνεργαζόµενα Μέλη (2)
o

o

Λάιος Κωνσταντίνος, Αθήνα
Πρασόπουλος Δηµήτριος, Αλεξανδρούπολη

(4) Αλλαγή Κατηγορίας Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ο Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
ενηµέρωσε την Γ.Σ. ότι τα ακόλουθα 15 µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. πληρούν πλέον
τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν σε διαφορετική κατηγορία µέλους. Όλα τα
µέλη έχουν ειδοποιηθεί σχετικά από τον Γραµµατέα, έχουν αποδεχθεί την αλλαγή, και προτείνονται από το ΔΣ στη Γ.Σ. για αλλαγή κατηγορίας. Η Γ.Σ. τους
εξέλεξε οµόφωνα στη νέα κατηγορία µέλους


Από “Συνεργαζόµενο” σε “Έκτακτο” (3)
o
o
o



Από “Συνεργαζόµενο” σε “Τακτικό” (Απέκτησε Διδακτορικό) (1)
o



Αντωνίου Αντώνιος, PhD 2007, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Από “Έκτακτο” σε “Τακτικό” (Απέκτησαν Διδακτορικό) (9)
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Βαµβατήρα-Νάκου Χλόη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Γκίνη Μάγδα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Λιάκος Αλέξιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Αγγελάκης Εµµανουήλ, PhD 2007, University of Bonn, Germany
Ακύλας Αθανάσιος, PhD 2007, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Γαζέας Κοσµάς, PhD 2007, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Γεροντίδου Μαρία, PhD 2007, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εµµανουλόπουλος Δηµήτριος, PhD 2007, Univ. of Heidelberg, Germany
Πλαϊνάκη Χριστίνα, PhD 2007, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Μαρχαβίλιας Παναγιώτης, PhD 2004, Πανεπιστήµιο Θράκης
Νιάρχου Αναστασία, PhD 2007, Imperial College, U.K.
Σταυρίδης Αδαµάντιος, PhD 2004, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Από “Έκτακτο” σε “Συνεργαζόµενο” (Άνω των 35 ετών) (2)
o

o

Μανολάκου Κωνσταντίνα, Tuebingen, Γερµανία
Μπαρζίβ Ορλύ, Θεσσαλονίκη

(5) Ανενεργά µέλη της Εταιρείας: Κατά την διάρκεια της Γ.Σ. έγινε εκτενής συζήτηση για το θέµα των ανενεργών µελών της Εταιρείας. Υπήρξε προβληµατισµός για του λόγους του οποίους οδήγησαν τα διάφορα µέλη να αποµακρυνθούν από την Εταιρεία αλλά και στο να µην είναι συνεπή στις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις.
Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε τη Γ.Σ. για τα 32 µέλη τα οποία διαγράφηκαν από
την Εταιρεία ύστερα από οµόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 12 Ιουνίου 2007.
Αυτό έγινε, είτε γιατί κάποια από τα µέλη δεν επιθυµούσαν να παραµείνουν
στην Εταιρεία για προσωπικούς τους λόγους, είτε γιατί δεν τακτοποιούσαν πλέΣελίδα 3 από 4

ον τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς αυτήν. Υπενθυµίστηκε 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 Εταιρείας µε απόφαση του Δ.Σ. Όλα τα
διαγραφέντα µέλη είχαν ειδοποιηθεί σύµφωνα µε το καταστατικό.
Παρά το ότι δεν είναι επιθυµητό να ελαττώνεται ο αριθµός των µελών της
Εταιρείας, το γενικό συναίσθηµα της πλειοψηφίας της Γ.Σ. ήταν ότι η απόφαση
του Δ.Σ. ήταν η δόκιµη. Το Δ.Σ. δεσµεύτηκε να συνεχίσει να ειδοποιεί, όπως το
καταστατικό ορίζει, τα µέλη τα οποία έχουν εκκρεµείς οικονοµικές υποχρεώσεις
και σε περίπτωση που δεν επιθυµούν πλέον να τις εκπληρώνουν σε εύλογο
χρονικό διάστηµα αυτά να διαγράφονται από τα µητρώα της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος επεσήµανε καταληκτικά ότι ειλικρινής επιθυµία όλων µας είναι
η Ελληνική Αστρονοµική Εταιρεία να παραµείνει η δραστήρια και δυναµική επιστηµονική ένωση όλων των Αστρονόµων, Αστροφυσικών και Διαστηµικών που
δραστηριοποιούνται είτε στη χώρα µας ή το εξωτερικό και έχουν εκφράσει µε
έγγραφη αίτησή τους την απόφασή τους να γίνουν µέλη της Εταιρείας. Έτσι θα
εκπληρωθούν και οι σκοποί της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., όπως διατυπώνονται στο Άρθρο 2
του Καταστατικού. Συγχρόνως ωστόσο είναι άδικο να τακτοποιεί τις ταµειακές
του υποχρεώσεις µόνο ένα ποσοστό των µελών ενώ τα υπόλοιπα µέλη να αµελούν τις υποχρεώσεις τους προς της Εταιρεία, παρά τις επανειληµµένες γραπτές
και προφορικές υποµνήσεις που τους γίνονται. Όσα µέλη αλλάξουν γνώµη σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην Εταιρεία, φυσικά οφείλουµε να σεβαστούµε
την απόφασή τους αυτή (αν και επιθυµούµε να παραµείνουν ενεργά όλα τα µέλη της Εταιρείας). Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ επιθυµεί την εφαρµογή του καταστατικού (άρθρο 13), εξαντλώντας παράλληλα κάθε δυνατότητα επικοινωνίας,
πληροφόρησης και διευκόλυνσης των µελών που θα το ζητήσουν. Συγκεκριµένα, όσα µέλη έχουν οικονοµικές δυσκολίες για την εξόφληση της πληρωµής
των παλαιών συνδροµών, ας µας το γνωστοποιήσουν. Τέλος ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Γραµµατέα για τις υποµονητικές του προσπάθειες επικοινωνίας µε
τα ανενεργά µέλη της Εταιρείας µε στόχο να βελτιωθεί η σηµερινή κατάσταση.
Μετά το πέρας της συνέλευσης ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για
την επιστηµονική ποιότητα του 8ου Συνεδρίου και µετέφερε τις ευχαριστίες του ΔΣ
της Εταιρείας προς την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή για το έργο της. Τέλος, ευχαρίστησε τα παρόντα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για την παρουσία τους στο συνέδριο και
την Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Ο Ταµίας

Κ. Τσίγκανος

Κ. Κόκκοτας

Β. Χαρµανδάρης

Α. Μαστιχιάδης

Τα µέλη του Δ.Σ.
Ι. Δαγκλής

Ι. Παπαδάκης

Μ. Πλειώνης
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