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Πρόεδρος: Καθηγητής Κανάρης Τσίγκανος
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών
Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας, Μηχανικής
Πανεπιστηµιόπολη, 15784 Ζωγράφος
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2008-2010
της Παρασκευής 20ης Ιουνίου 2008
Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης

Συνήλθε σήµερα και ώρα 6:30µµ στο γραφείο του νέου Προέδρου της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας, το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας για να συγκροτηθεί σε
σώµα και να εξετάσει τα διάφορα επείγοντα θέµατα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία.
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος και τα µέλη, Ιωάννης Δαγκλής,
Απόστολος Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης, και Βασίλειος Χαρµανδάρης. Ο Λουκάς Βλάχος ήταν παρών µέσω τηλεδιάσκεψης από το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη.
Απών: Ο Νικόλαος Στεργιούλας λόγω προσωπικών υποχρεώσεων.
Μετά από µικρής διάρκειας συζήτηση το Δ.Σ. συνήλθε σε σώµα, ορίζοντας
από τα µέλη του τον κ. Μανώλη Πλειώνη ως Αντιπρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, τον κ.
Βασίλειο Χαρµανδάρη ως Γραµµατέα, και τον κ. Απόστολο Μαστιχιάδη ως
Ταµία.
Στη συνέχεια και χωρίς ηµερήσια διάταξη, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα.
(1) Επόµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Το Δ.Σ. συνεχίζοντας τις συζητήσεις που
είχαν γίνει σε παλαιότερες συναντήσεις αποφάσισε ότι το επόµενο συνέδριο της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θα γίνει το Σεπτέµβριο του 2009 στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Η οργάνωση του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, της Ακαδηµίας Αθηνών και του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το ΔΣ κατέληξε σε αυτήν την απόφαση επειδή µε την ευκαιρία του Διεθνούς Έτους Αστρονοµίας για το 2009 η οργάνωση
του Συνεδρίου στην Αθήνα θα µπορούσε να συνδυαστεί µε µια σειρά από εκδηλώσεις απευθυνόµενες προς το ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα και τα οικονοµικά
έξοδα της διοργάνωσης θα είναι πολύ λιγότερα σχετικά µε τα προηγούµενα συνέδρια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή µια
πιο άµεση οργάνωση των εκδηλώσεων και η καλύτερη προβολή αυτών από τα
ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ΔΣ αναλαµβάνουν να διερευνήσουν µέσα
στους επόµενους δύο µήνες τις δυνατότατες χορηγιών για το Συνέδριο αλλά
και να προτείνουν σε επόµενο ΔΣ τον τελικό τόπο και ακριβή ηµεροµηνία διεξαγωγής.
(2) Ίππαρχος: Ύστερα από προσωπικές προσπάθειες και εθελοντική εργασία του
κ. Κόκκοτα, υπεύθυνου έκδοσης τα τελευταία 2 έτη, η ποιότητα του Ίππαρχου
έχει βελτιωθεί σηµαντικότατα και αποτελεί πλέον ένα πολυσέλιδο έγχρωµο περιοδικό (32 σελίδων) υψηλής ποιότητας. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η έκδοση
του Ιππάρχου υπό την επίβλεψη του Αντιπρόεδρου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Πλειώνη ο
οποίος είχε διατελέσει και στο παρελθόν εκδότης του περιοδικού.
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(3) e - Newsletter: Αποφασίστηκε ότι ο κ. Χαρµανδάρης, ως Γραµµατέας της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ θα συνεχίσει την έκδοσή του µε κείµενα που θα του διαβιβάζουν όλα
τα µέλη του Δ.Σ.
(4) Web - site: Το web-site εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο άµεσο τρόπο παρουσίας και προβολής του έργου της Εταιρείας. Η αναβάθµιση του web-site της
Εταιρείας, θεωρήθηκε επιτυχής και αποφασίστηκε ότι ο κ. Χαρµανδάρης θα παραµείνει ο υπεύθυνος για την ενηµέρωση του περιεχοµένου των ιστοσελίδων
της Εταιρείας.
(5) Ηλεκτρονική Διαχείριση του Τραπεζικού Λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Το
Δ.Σ. αναγνωρίζει τις ευκολίες που προσφέρει η ηλεκτρονική διαχείριση του
τραπεζικού λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα Πειραιώς µέσω του διαδικτύου (online) µε το σύστηµα το “WINBANK” καθώς και την ασφάλεια που
προσφέρει το σύστηµα αυτό. Έτσι αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Ταµία κ.
Απόστολο Μαστιχιάδη (µε ΑΤ ??? και ΑΦΜ ???, ΔΟΥ ????) να αποκτήσει τους
απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τον λογαριασµό αυτό (IBAN: ????) και
να επιτελεί όλες τις οικονοµικές εργασίες που θεωρεί απαραίτητες στα πλαίσια
του ρόλου του ως Ταµίας όπως ορίζει το Καταστατικό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ.
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Ταµία να µπορεί να δεσµεύει σε µακροπρόθεσµες καταθέσεις διάρκειας στην Τράπεζα Πειραιώς όποιο µέρος του αποθεµατικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. που βρίσκεται στον προαναφερθέντα λογαριασµό θεωρεί
ότι δεν είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των τρεχόντων οικονοµικών υποχρεώσεων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αφού πρώτα έχει ενηµερώσει σχετικά είτε προφορικά
είτε µέσω e-mail το Δ.Σ.
(6) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας: Το Δ.Σ. συνέχισε να εξετάζει το θέµα ανενεργών µελών της Εταιρείας τα οποία δεν εµφανίζονται στις εκδηλώσεις της
Εταιρείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους 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 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 ψηφοδέλτια την άνοιξη του 2008. Το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα να
σταλεί ηλεκτρονική ενηµέρωση στα ακόλουθα 9 µέλη της Εταιρείας και αν αυτά
δεν εκπληρώσουν τις οικονοµικές του υποχρεώσεις µέχρι τις 31 Αυγούστου
2008, να διαγραφούν από τις 1 Σεπτεµβρίου 2008 από τα αρχεία της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.:









Γονιδάκης Ιωάννης
Ζαφειρόπουλος Βασίλειος
Μαλανδράκη Όλγα
Μουσάς Ξενοφών
Μπιτζαράκη Όλγα
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Παύλος Γεώργιος
Ψάλτης Δηµήτριος

Μετά το πέρας της συνέλευσης ο νέος Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη του
Δ.Σ. και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν για το καλό
της Εταιρείας.
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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
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