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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 3ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
της Τρίτης 4ης Δεκεµβρίου 2007 

Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος και τα µέλη, Κωνσταντίνος Κόκ-

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

 
Απών: Ο Ιωάννης Δαγκλής, λόγω έκτακτης συνδιάσκεψης στο Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. 
 
Στη Στις 9:15 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 οµόφωνη απόφαση της ο-
λοµέλειας του Ε.Σ.Ε.Τ. να  προτείνει στον Υπουργό Ανάπτυξης τη δηµιουργία 
ενός νέου Ινστιτούτου του Ι.Τ.Ε., του Ινστιτούτου Διαστηµικής και Επίγειας Α-
στροφυσικής (Ι.Δ.Ε.Α.) στην Κρήτη. Ανέφερε ότι τα πρακτικά του συνεδρίου 
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Κεφαλλονιά είναι πλέον διαθέσιµα και θα µοιραστούν εντός 
των ηµερών στους συµµετέχοντες στο συνέδριο. Ενηµέρωσε επίσης για τις νεό-
τερες εξελίξεις στα θέµατα της E.S.A. και τις δυσκολίες υποστήριξης Ελλήνων 
ερευνητών από το ελληνικό κράτος  για να συνεργαστούν/συµµετάσχουν σε 
ερευνητικά προγράµµατα αστροφυσικής της ΕSΑ. Περισσότερα αναφέρονται 
στο θέµα 6.  

 
Ο κ. Μ. Πλειώνης ενηµέρωσε το Δ.Σ. για πρόταση που συνυπέβαλε για την δι-
οργάνωση ενός IAU Symposium µε τίτλο "Clockcandles: time and distance in 
the new cosmology era" γιά τον Μάρτιο του 2009. Ο κ. Πλειώνης ζήτησε την 
υποστήριξη του Δ.Σ. µε επιστολές προς τις αρµόδιες υπηρεσίες η οποία και έγινε 
οµόφωνα αποδεκτή. 

 
 
(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 2008 

 Συνήλθε σήµερα 4 Δεκεµβρίου 2007 και ώρα 9:00 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) Επερχόµενες Εκλογές της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  
(3) Αποδοχή Πληρωµών µέσω Πιστωτικής Κάρτας 
(4) Κλείσιµο Λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Εθνική Τράπεζα 
(5) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας 
(6) Ελλάδα και ESO – Χρηµατοδότηση έρευνας στην αστροφυσική 
(7) Ενηµέρωση κοινού για θέµατα αστρονοµίας 
(8) Διδασκαλία του µαθήµατος Αστρονοµίας στα Λύκεια της Ελλάδας  
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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 29η Φεβρουαρίου 2008. Ως ηµεροµηνία των εκλογών ορίζε-
ται η Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008. 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) Αποδοχή Πληρωµών µέσω Πιστωτικής Κάρτας: Ο Ταµίας κ. Μαστιχιάδης 
ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι η δυνατότητα πληρωµών προς την Εταιρεία µέσω του 
διαδικτύου (online) µε την χρήση πιστωτικής κάρτας στο νέο λογαριασµό που 
άνοιξε η Εταιρεία στην Τράπεζας Πειραιώς λειτουργεί πλέον απρόσκοπτα. Πάνω 
από 30 µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. έχουν ήδη χρησιµοποιήσει το νέο σύστηµα το οποίο 
παρέχει ασφάλεια και ευκολία χρήσης για τα µέλη, τα οποία πλέον µπορούν να 
εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένα 
να επισκέπτονται προσωπικά κάποιο υποκατάστηµα Τράπεζας. Το νέο σύστηµα 
σε συνδυασµό µε τον online banking service της Τράπεζας Πειραιώς, µειώνει 
σηµαντικά τον απαιτούµενο χρόνο για τη διαχείριση των οικονοµικών θεµάτων 
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. από τον Ταµία. Στο µέλλον η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί αποκλει-
στικά τον λογαριασµό της Τράπεζας Πειραιώς. 

 
(4) Κλείσιµο Λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Εθνική Τράπεζα: Για τους λό-
γους που αναφέρθηκαν παραπάνω αποφασίζεται ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας ε-
ξουσιοδοτεί τον Ταµία κ. Απόστολο Μαστιχιάδη (µε ΑΤ ??? και ΑΦΜ ???, ΔΟΥ 
???) να κλείσει τον λογαριασµό της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας στην 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN: ???) και να µεταφέρει το υπόλοιπο στον 
λογαριασµό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN: ???) 

 
(5) 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 2006. Επίσης, τον Απρίλιο του 2007, ο 
Γραµµατέας και ο Ταµίας επικοινώνησαν µε e-mail  αλλά και στη συνέχεια τη-
λεφωνικά µε όλα τα µέλη τα οποία δεν είχαν εκπληρώσει τις ετήσιες συνδροµές 
για πολλά χρόνια. Μια τελική ειδοποίηση στα µέλη τα οποία εργάζονται στην 
Ελλάδα στάλθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2007. Συνέπεια της επικοινωνίας αυτής 
ήταν διάφορα µέλη να ζητήσουν να διαγραφούν από την Εταιρεία ενώ ένας α-
ριθµός µελών δεν απάντησαν στις επανειληµµένες προσπάθειες επικοινωνίας µε 
αυτά. Συνεπώς το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα να κάνει δεκτές τις αιτήσεις για δι-
αγραφή και να αφαιρέσει από τα µητρώα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. τα ακόλουθα 31 µέλη: 
 
 

 Αστεριάδης Γεώργιος 
 Βαϊόπουλος Δηµήτριος 
 Βάρβογλης Πέτρος 
 Βοζίκης Χρήστος 
 Γεωργακίλας Αλέξανδρος 
 Γεωργιάδης Νικηφόρος 
 Γιαννακής Όµηρος 
 Γραµµένος Θεοφάνης 
 Καρίδης Αριστείδης 

 Μάρκελλος Βασίλειος 
 Μαρχαβίλας Παναγιώτης 
 Ματσόπουλος Νικόλαος 
 Μαυραγάνης Αναστάσιος 
 Μίτρου Κάσιος 
 Μωυσίδης Παύλος 
 Περδίος Ευστάθιος 
 Πιρλής Ορέστης 
 Ρίγος Αλέξανδρος 
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 Κολοκοτρώνης Ευάγγελος  
 Κοντιζάς Ευάγγελος 
 Κοντιζά Μαρία 
 Λαζαρίδης Εµµανουήλ 
 Λουρίδας Αλέξης 
 Μακρής Δηµήτριος 

 Ροβίθη-Λιβανίου Ελένη 
 Σµπόνιας Θεόδωρος 
 Τσικούδη Βασιλική 
 Τσόκαρος Αλέξανδρος 
 Ζαχείλας Λουκάς 
 Ζικίδης Μιχάλης 

 
 
  
 Ο συνολικός αριθµός των µελών της Εταιρείας είναι πλέον 242. Ο Γραµµα-
τέας ανέλαβε να ανακοινώσει στα παραπάνω άτοµα την απόφαση αυτή του Δ.Σ. 
Η Γενική Συνέλευση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θα ενηµερωθεί για το θέµα αυτό κατά τη δι-
άρκεια της επόµενης εκλογοαπολογιστικής 26ης Συνέλευσης  που θα γίνει στις 
20 Ιουνίου του 2008. Ο Γραµµατέας και ο Ταµίας της Εταιρείας θα συνεχίσουν 
την επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη τα οποία έχουν οφειλές άνω των 2 ετών 
και θα αναφέρουν σχετικά στο Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε µελλοντική συνέλευση 
του.  Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε ότι σχετική ειδοποίηση σε όλα τα µέλη της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. (81 άτοµα) µε οφειλές άνω των 2 ετών (ετήσιες συνδροµές ετών 
2007, 2006 και παλαιότερων) στάλθηκε στις 7 Νοεµβρίου 2007 και δόθηκε 
προθεσµία µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2008 για την εκπλήρωση των οφειλών. Το 
ΔΣ θεωρεί ότι η όλη επικοινωνία µε τα µέλη στο ευαίσθητο αυτό θέµα αυτό εί-
ναι η δόκιµη. 

 
(6) Ελλάδα και ESO – Χρηµατοδότηση της Έρευνας στην Αστροφυσική: Το 
Δ.Σ. επεσήµανε και πάλι την προτεραιότητα να γίνει η χώρα µας µέλος της 
European Southern Observatory. Το Δ.Σ. παρατήρησε ότι το σχετικό κόστος 
ετήσιας συνδροµής αν και µόνο µικρό κλάσµα της ετήσιας συνδροµής είναι απί-
θανο να τύχει κρατικής υποστήριξης στην υπάρχουσα κατάσταση. Η αβεβαιότη-
τα σχετικά µε το νέο νόµο για την Έρευνα είναι έκδηλη µια που δεν έχουν ανα-
κοινωθεί νέα προγράµµατα υποστήριξης της αστροφυσικής τα τελευταία 2 χρό-
νια. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν υπάρχει κρατική συνεισφορά σε 
θέµατα της ESA µέσω χρηµατοδότησης εθνικών ερευνητικών οµάδων µε από-
θεση κάποιου ποσού στο PRODEX δυσχεραίνει και ουσιαστικά κάνει απαγορευ-
τική την άµεση συµµετοχή σε ευρωπαϊκά διαστηµικά προγράµµατα. Παρά τις 
εγγενείς αυτές δυσκολίες το Δ.Σ. αποφάσισε να σταλεί επιστολή από τον Πρόε-
δρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στον νέο Υπουργό Ανάπτυξης καθώς και στον Γενικό Γραµ-
µατέα Έρευνας και Τεχνολογίας επισηµαίνοντας την ανάγκη να γίνει η Ελλάδα 
µέλος του ESO αλλά και για τις αρνητικές συνέπειες  που έχουν τα φαινόµενα 
ελλειπούς χρηµατοδότησης που αναφέρθηκαν, στην ανάπτυξη της έρευνας 
στην αστροφυσική στην Ελλάδα. 

 
 
(7) Ενηµέρωση του κοινού για θέµατα Aστρονοµίας: Το Δ.Σ. συνέχισε την συ-
ζήτηση για το πως θα µπορούσε να επιτευχθεί η καλύτερης ποιότητας ενηµέ-
ρωση του κοινού της Ελλάδος σε θέµατα αστρονοµίας. Ένας πιο ενεργός ρόλος 
της Εταιρείας στο θέµα αυτό είναι ιδιαίτερα επιβεβληµένος  ύστερα από διάφο-
ρα κρούσµατα παραπληροφόρησης τα οποία µεταδίδονται από ΜΜΕ, που παρα-
τηρούνται τα τελευταία χρόνια.  

 
Αποφασίστηκε αφενός να οριστεί από το Δ.Σ. µία τριµελής επιτροπή από έµπει-
ρους αστροφυσικούς οι οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Τα ονόµατα και διευθύνσεις επικοινωνίας της επιτροπής θα δοθούν από τον 
Γραµµατέα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στα ΜΜΕ της χώρας έτσι ώστε όταν αυτά επιθυµούν 
κάποια πληροφορία για τα θέµατα που άπτονται της αστρονοµίας να µπορούν 
να ενηµερωθούν υπεύθυνα. Τα µέλη της επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Κ. Τσίγκανος στην Αθήνα, ο κ. Ιωάννης Σειραδάκης στην Θεσσα-
λονίκη και ο κ. Νικόλαος Κυλάφης στην Κρήτη.  
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Αποφασίστηκε επίσης να οριστεί µια επιτροπή η οποία θα έχει ως σκοπό να ε-
τοιµάζει δελτία τύπου της Εταιρείας για έκτακτα θέµατα αστρονοµικής φύσης  
(διελεύσεις κοµητών, συζυγίες πλανητών κτλ.) αλλά και για τυχόν εσφαλµένες 
αστρονοµικές πληροφορίες που εµφανίζονται στα ΜΜΕ.  Τα δελτία αυτά θα δια-
νέµονται από τον Γραµµατέα της Εταιρείας στα ΜΜΕ και θα γίνονται διαθέσιµες 
και από τις ιστοσελίδες τις ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Η επιτροπή αυτή θα ασχολείται και µε την 
καλύτερη διαφήµιση των συνεδρίων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στα ΜΜΕ και την οργάνωση 
δελτίων τύπου που σχετίζονται µε τις επιστηµονικές παρουσιάσεις των συνε-
δρίων. Η επιτροπή απόκειται από τα µέλη του Δ.Σ. κ. Μ. Πλειώνη,  κ. Ι. Παπα-
δάκη και κ. Κ. Κόκκοτα.  
   

 
(8) Διδασκαλία του µαθήµατος Αστρονοµίας στα Λύκεια της Ελλάδας: Ο 
Πρόεδρος  ενηµέρωσε για την προσπάθειες της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για την αναβάθµιση  
της διδασκαλίας του µαθήµατος Αστρονοµίας στα Λύκεια της χώρας, το οποίο 
σήµερα είναι επιλογής και διδάσκεται σε πολύ περιορισµένη κλίµακα, ιδιαίτερα 
λόγω της ευτυχούς συγκυρίας όπου ένα µέλος του Δ.Σ., ο κ. Ι. Δαγκλής είναι 
επίσης µέλος επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Προτάθηκε αφενός µεν 
το µάθηµα να διδάσκεται κατά πρώτο λόγω από  καθηγητές Φυσικής και όχι 
από καθηγητές Μαθηµατικών όπως γίνεται σήµερα. Αφετέρου ζητήθηκε να εξε-
ταστεί αν το µάθηµα µπορεί να αναβαθµιστεί σε υποχρεωτικό έτσι ώστε να δί-
δεται η  σχετική γνώση σε όλους τους µαθητές. Ο Πρόεδρος ανέθεσε επίσης 
στην κ. M. Μεταξά, η οποία ως διδάκτωρ της Αστρονοµίας είναι τακτικό µέλος 
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. που εργάζεται ως καθηγήτρια στα Τοσίτσεια Εκπαιδευτήρια Εκά-
λης και έχει ασχοληθεί µε την διδασκαλία της Αστρονοµίας, να διερευνήσει µέ-
σω του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης,  τι ποσοστό των Λυκείων της χώρας προσφέρουν το µάθηµα επιλογής της 
Αστρονοµίας και ποιό είναι το γνωστικό αντικείµενο των καθηγητών που το δι-
δάσκουν. Θα διερευνηθεί ακόµη το ποσοστό των Λυκείων της χώρας που λαµ-
βάνουν µέρος στον ετήσιο διαγωνισµό αστρονοµίας που διοργανώνεται µε την 
φροµτίδα της Εταιρείας Αστρονοµίας και Διαστήµατος του Βόλου. 

  
 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 Κ. Κόκκοτας Β. Χαρµανδάρης Α. Μαστιχιάδης 
 

Τα µέλη 
 

Ι. Δαγκλής Ι. Παπαδάκης Μ. Πλειώνης 

ΑΠΩΝ 

 

 
 


