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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. περιόδου 2008-2010 

της Παρασκευής 5ης Δεκεµβρίου 2008 
Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Απόστολος Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης, Νικόλαος Στεργιούλας, και Βασίλειος 
Χαρµανδάρης.  

 
Απών: Ο Λουκάς Βλάχος λόγω προσωπικών υποχρεώσεων. 
 
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα: 

 
(1) Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Τράπεζες: Αποφασίζεται ότι ο Ταµίας της 
Εταιρείας Απόστολος Μαστιχιάδης (µε ΑΤ ??????? και ΑΦΜ ??????? ΔΟΥ 
???????) καθώς και ο Γραµµατέας της Εταιρείας Βασίλειος Χαρµανδάρης (µε 
ΑΤ: ??????? και ΑΦΜ ??????? ΔΟΥ ???????) µπορούν ατοµικά να εκπροσωπούν 
την Εταιρεία σε όλες της Τραπεζικές της συναλλαγές (αναλήψεις / καταθέσεις / 
online-accounts) από τον λογαριασµό της Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς µέ-
χρι και τις 20 Ιουνίου 2010 που λήγει η θητεία τους. 

 
(2) 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 διαδι-
κτύου (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 ???????) και τον 
Γραµµατέα κ. Βασίλειο Χαρµανδάρη (µε ΑΤ: ??????? και ΑΦΜ ??????? ΔΟΥ 
???????) να αποκτήσουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τον λο-
γαριασµό αυτό (IBAN: GR42 017 2039 0005 0390 3372 2178) και να επιτε-
λούν όλες τις οικονοµικές εργασίες που θεωρούν απαραίτητες στα πλαίσια του 
ρόλου τους ως Ταµίας και Γραµµατέας όπως ορίζει το Καταστατικό της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ. αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Ταµία να µπορεί να δε-
σµεύει σε µακροπρόθεσµες καταθέσεις διάρκειας στην Τράπεζα Πειραιώς όποιο 
µέρος του αποθεµατικού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. που βρίσκεται στον προαναφερθέντα 

 Συνήλθε σήµερα 5 Δεκεµβρίου 2008 και ώρα 2:30 µµ σε τηλεφωνική 
συνδιάσκεψη το Δ.Σ. της Εταιρείας για να εξετάσει τα διάφορα επείγοντα θέµα-
τα που αντιµετωπίζει η Εταιρεία. Η πρόσκληση των µελών του Δ.Σ. για τη συνε-
δρίαση αυτή στάλθηκε ηλεκτρονικά. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
(1) Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Τράπεζες 
(2) Ηλεκτρονική Διαχείριση του Τραπεζικού Λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
(3) 9ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
(4) Δραστηριότητες για το Διεθνές Έτος Αστρονοµίας 
(5) Θέµατα Αστρονοµίας και ΜΜΕ 
(6) Έκδοση «Ιππάρχου» 
(7) Διαγραφές µελών της Εταιρείας 
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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. 

 
 
(3) 9ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Το ΔΣ συζήτησε εκτενώς διαδικαστικά θέµατα για 
το επερχόµενο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε για τις εκτετα-
µένες προσπάθειες διασφάλισης χορηγών, για θέµατα σχετικά µε το χώρο όπου 
θα γίνει το Συνέδριο, καθώς και για τις δυνατότητες παράλληλων εκδηλώσεων 
για το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Μεταξύ άλλων αποφασίστη-
καν οµόφωνα οι ακόλουθες δράσεις:  

 
α) Αποφασίσθηκε η έκδοση τυπωµένων Πρακτικών του Συνεδρίου για διάφο-
ρους λόγους, π.χ., για να αποτυπωθεί έτσι η ερευνητική δραστηριότητα της 
Ελληνικής Αστρονοµίας και για το διανυόµενο ΙΥΑ09, κλπ. Η επιλογή του εκδό-
τη θα γίνει στο εγγύς µέλλον µε βάση τις καλύτερες προσφορές. 
  
β) Αποφασίσθηκε η πρόσληψη ειδικού για την ανάπτυξη των ιστοσελίδων του 
Συνεδρίου. Από την έρευνα αγοράς που είχε προηγηθεί από τον Γραµµατέα, 
κρίθηκε ότι η µελέτη/προσφορά του κ. Βασιλείου Λάιου (εργαζόµενου µε σύµ-
βαση στο υπολογιστικό κέντρο του Πανεπιστηµίου Κρήτης) προς 500 ευρώ ή-
ταν η πλέον ενδιαφέρουσα. Η ιστοσελίδα θα αναπτυχθεί µε τρόπο ώστε να είναι 
δυνατή αφενός µεν η ασφαλής αυτοµατοποίηση των εγγραφών των συνέδρων 
µε χρήση βάσης δεδοµένων, αφετέρου η δυνατότητα διατήρησης της ίδιας δο-
µής ώστε µελλοντικά συνέδρια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να µπορούν να τη χρησιµοποιή-
σουν µε ελάχιστες αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαχρονικότητα 
και οµοιογένεια στον τρόπο οργάνωσης των συνεδρίων καθώς και ο πλήρης έ-
λεγχος της εκάστοτε ιστοσελίδας από την Εταιρεία. Ο Γραµµατέας Β. Χαρµαν-
δάρης είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και µορφοποίηση της ιστοσελίδας του 
Συνεδρίου. 
 
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το Συνέδριο θα παρουσιαστούν στα ε-
περχόµενα  µηνιαία ενηµερωτικά δελτία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. καθώς και στην ιστοσε-
λίδα του Συνεδρίου. 

 
 
(4) Δραστηριότητες για το Διεθνές Έτος Αστρονοµίας: Συζητήθηκε από το ΔΣ 
η κατάσταση σχετικά µε τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που έχουν προ-
γραµµατιστεί να γίνουν στην Ελλάδα στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Αστρο-
νοµίας από διάφορους φορείς. Εκδηλώσεις προγραµµατίζονται ανεξάρτητα από 
την Ακαδηµία Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, και το Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λονίκης.  

 
Ο Πρόεδρος παρουσίασε µια σειρά από συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε το 
ρόλο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στο θέµα αυτό. Οι προτάσεις συζητήθηκαν και έγιναν δε-
κτές οµόφωνα από το ΔΣ. Η Εταιρεία δηµιούργησε συγκεκριµένη ιστοσελίδα:  

 
http://www.helas.gr/gr/iya2009.php  

 
όπου έχουν ήδη αναρτηθεί οι δράσεις αυτές, σε κείµενο το οποίο συνέταξε ο 
Πρόεδρος. Τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. µπορούν να ενηµερωθούν για τις δραστηριό-
τητες της Εταιρείας από το παραπάνω κείµενο.  Η συγκεκριµένη ιστοσελίδα θα 
ενηµερώνεται κατά τη διάρκεια του έτους και θα περιλαµβάνει όλες τις εκδη-
λώσεις οι οποίες θα τελούν υπό την αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
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(5)  Θέµατα Αστρονοµίας στα ΜΜΕ: Ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Μ. Πλειώ-
νης, παρουσίασε πρόταση στο ΔΣ σχετικά µε έναν πιο δραστήριο τρόπο επίση-
µης  αντίδρασης της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. όταν εµφανίζονται στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρω-
σης φαινόµενα όπου διαστρεβλώνεται η επιστηµονική αλήθεια σε θέµατα Α-
στρονοµίας. Το ΔΣ έκρινε ότι η παραπλάνηση του ελληνικού κοινού είναι σε 
µερικές περιπτώσεις αρκετά έντονη και είναι σηµαντικό για την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στα 
πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς να παίρνει θέση επ’αυτών. Το ΔΣ εξου-
σιοδότησε τον κ. Πλειώνη να παρακολουθεί τα φαινόµενα αυτά και να ετοιµάζει 
απαντήσεις µε τη µορφή Δελτίων Τύπου της Εταιρείας. Ο Αντιπρόεδρος θα ενη-
µερώνει το ΔΣ για το εκάστοτε φαινόµενο και το Δελτίο Τύπου θα επικυρώνεται 
και θα διανέµεται µε τον πλέον δόκιµο κατά περίπτωση τρόπο.  
 
 

(6)  Έκδοση «Ιππάρχου»: Ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Μ. Πλειώνης, ενηµέ-
ρωσε το ΔΣ σχετικά µε την έκδοση του επόµενου τεύχους του «Ιππάρχου». 
Όλα τα άρθρα έχουν συγκεντρωθεί και το περιοδικό θα διανεµηθεί στα µέλη 
της  Εταιρείας µέσα στον Φεβρουάριο του 2009. 

 
 
(7)  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 τους υποχρεώσεις για πολ-
λά 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 
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 ε-
νηµέρωση στα ακόλουθα 10 µέλη της Εταιρείας τα οποία έχουν πλέον οικονο-
µικές εκκρεµότητες άνω των 2 ετών και δεν έχουν ενηµερώσει το ΔΣ για το 
πώς θα τις εκπληρώσουν. Το Δ.Σ. αποφάσισε οµόφωνα ότι αν τα µέλη αυτά δεν 
εκπληρώσουν τις οικονοµικές του υποχρεώσεις µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009, 
να διαγραφούν από τις 1 Μαρτίου 2009 από τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: 
 

 Αναγνωστόπουλος Γεώργιος 
 Αντωνοπούλου Ευγενία 
 Αποστολάτος Θεοχάρης 
 Γουσίδου-Κουτίτα Μαρία 
 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 
 Πάτσης Παναγιώτης 
 Τσαντίλας Σωτήριος 
 Φλογαΐτη Αικατερίνη 
 Χαλιάσος Ευάγγελος 
 Vilchez Jose-Manuel 

 
Ο Γραµµατέας και ο Ταµίας της Εταιρείας θα συνεχίζουν την επικοινωνία µε όσα 
µέλη έχουν οικονοµικές εκκρεµότητες και θα αναφέρουν σχετικά στο Δ.Σ. της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε µελλοντική συνέλευσή του.  
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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 

Απών 

 
 

Λ. Βλάχος Ι. Δαγκλής Ν. Στεργιούλας 
 
 
 

 
 

 


