
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: 210-727-6915, FAX: 210-727-6725 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

της Παρασκευής 6ης Οκτωβρίου 2006 
Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης 

_ 
 

Συνήλθε σήµερα και ώρα 12:30µµ στο γραφείο του νέου Προέδρου της Ελ-
ληνικής 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, 

Κωσταντίνος Κόκκοτας, Απόστολος Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης, και Βασίλειος 
Χαρµανδάρης. 

Απών: Ο Ιωσήφ Παπαδάκης (λόγω αδυναµίας να µεταβεί στην Αθήνα από 
την Κρήτη).  

 
Μετά από µικρής διάρκειας συζήτηση το Δ.Σ. συνήλθε σε σώµα, ορίζοντας 

από τα µέλη του τον κ. Κωνσταντίνο Κόκκοτα ως Αντιπρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, 
τον κ. Βασίλειο Χαρµανδάρη ως Γραµµατέα, και τον κ. Απόστολο Μαστιχιά-
δη ως Ταµία.  

 
Στη συνέχεια και χωρίς ηµερήσια διάταξη, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα.  

 
(1) Οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας: Διαπιστώθηκε πως οι προσπάθειες 
των τελευταίων Δ.Σ. είχαν ως αποτέλεσµα η οικονοµική κατάσταση της Εται-
ρείας να έχει βελτιωθεί σηµαντικά την τελευταία τετραετία. Παρατηρήθηκε ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οφει-
λές της συνδροµής του για αρκετά χρόνια. Αποφασίσθηκε να ενηµερωθεί το 
νέο Δ.Σ. από τον Ταµία για τα ονόµατα των µελών αυτών ώστε να προσεγγι-
σθούν από το Δ.Σ. κατά περίπτωση ώστε να πεισθούν να  συνεισφέρουν στην 
Εταιρεία. Σε επίπτωση πλήρους αδιαφορίας από τα µέλη αυτά το Δ.Σ. θα προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό της 
Εταιρείας. Ο Ταµίας θα εξετάσει τις διαδικασίες έτσι ώστε να είναι δυνατή η η-
λεκτρονική πληρωµή οφειλών προς την Εταιρεία µε χρήση πιστωτικής κάρτας 
µέσω του διαδικτύου. Η κίνηση αυτή θα διευκολύνει την έγκαιρη συλλογή των 
ετήσιων συνδροµών από το ~25% των µελών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, 
καθώς και τις προπληρωµές για τις εγγραφές στα συνέδρια της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο κ. 
Χαρµανδάρης ενηµέρωσε ότι αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται επιτυχώς τόσο 
από την Γαλλική καθώς και από την Αµερικανική Αστρονοµική Εταιρεία. Ύστερα 
από επαφές που είχε ο ίδιος η Τράπεζα Πειραιώς είναι µία από τις Τράπεζες που 
παρέχει αυτή τη δυνατότητα. 

 
(2) Επόµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Όπως είχε αποφασιστεί τον Σεπτέµβριο 
του 2005 κατά την διάρκεια του συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Κεφαλληνία το 
επόµενο, 8ο Συνέδριο, θα γίνει κατά του θερινούς µήνες του 2007 στην ευρύ-
τερη περιοχή της Θράκης. Το προηγούµενο Δ.Σ. ανέθεσε στον π. Γ. Ανα-
γνωστόπουλο την υπευθυνότητα της οργάνωσης αυτού του συνεδρίου. 
Το νέο Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της παρούσης συνεδρίασης επέλεξε σε πρώτη φά-
ση τα πιθανά µέλη των οργανωτικών επιτροπών (Scientific Organizing 
Committee, session governors). Ο Πρόεδρος θα επικοινωνήσει µε τους υπο-



ψηφίους για να επιβεβαιώσει την διαθεσιµότητά τους και τα ονόµατα θα ανα-
κοινωθούν σε µελλοντικό e-newsletter. Ο Πρόεδρος θα επικοινωνήσει επίσης 
µε τον π. Γ.  Αναγνωστόπουλο έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί εντός του επόµε-
νου µήνα ή ακριβής ηµεροµηνία και τόπος του 8ου Συνεδρίου. 

 
(3) Ίππαρχος: Ύστερα από προσωπικές προσπάθειες και εθελοντική εργασία τόσο 
του κ. Πλειώνη, προηγούµενου εκδότη του Ίππαρχου, όσο και του κ. Κόκκοτα, 
υπεύθυνου έκδοσης τα τελευταία 2 έτη, η ποιότητα του Ίππαρχου έχει βελτιω-
θεί σηµαντικότατα και αποτελεί πλέον ένα πολυσέλιδο έγχρωµο περιοδικό (32 
σελίδων) υψηλής ποιότητας. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η έκδοση του Ιππάρ-
χου υπό την επίβλεψη του κ. Κόκκοτα ενώ ο κ. Πλειώνης εκδήλωσε και αυτός 
το ενδιαφέρον του να βοηθήσει ενεργά στην προσπάθεια, όπως θεωρεί καλύτε-
ρα ο κ. Κόκκοτας. Το επόµενο τεύχος θα ετοιµαστεί για το τέλος του έτους, 
ενώ µέσα στο 2007 θα εκδοθεί ειδικό τεύχος του Ιππάρχου για τα Αστεροσκο-
πεία της χώρας. Αποφασίστηκε επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα να βιβλιοδε-
τηθούν όλα τα τεύχη του 1ου τόµου του Ίππαρχου. Θα εξεταστεί επίσης η δυνα-
τότητα µείωσης του κόστους εκτύπωσης, και η εξεύρεση εισοδήµατος µέσω δι-
αφηµίσεων. 
 

(4) e - Newsletter: Αποφασίστηκε να εξεταστεί η αναβάθµιση της παρουσίασης 
του e-newsletter, χωρίς όµως αυτό να δυσχεραίνει την αµεσότητα και ευχέρεια 
ανάγνωσης από τους παραλήπτες οι οποίοι χρησιµοποιούν διαφορετικά προ-
γράµµατα για την ανάγνωση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρόµου. Ο κ. Χαρ-
µανδάρης, ώς Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ θα συνεχίσει την έκδοσή του µε κείµε-
να που θα του διαβιβάζουν όλα τα µέλη του Δ.Σ. 

  
(5) Web - site:  Το web-site εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο άµεσο τρόπο πα-
ρουσίας και προβολής του έργου της Εταιρείας. Αποφασίστηκε να γίνει ανα-
βάθµιση του web-site της Εταιρείας, το οποίο έχει παραµείνει στην ίδια βασική 
µορφή τα τελευταία 8 χρόνια,  πιθανόν µε την βοήθεια κάποιου ατόµου ειδι-
κευµένου σε ανάπτυξη ιστοσελίδων επί πληρωµή. Θα εξεταστεί η δυνατότητα 
συνδυασµού του παραπάνω µε την δηµιουργία ευέλικτης βάσης δεδοµένων µε 
πληροφορίες σχετικά µε τα µέλη της Εταιρείας  Επίσης η Εταιρεία θα προχωρή-
σει στην δέσµευση του domain-name «helas.gr» µια που πλέον το κόστος αυτό 
είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Ο κ. Χαρµανδάρης θα παρουσιάσει στην επόµενη συνε-
δρίαση του Δ.Σ. συγκεκριµένες προτάσσει για αυτήν την αναµόρφωση καθώς 
και το κόστος που θα έχουν.  

 
(6) Διδασκαλία της Αστρονοµίας στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Ο κ. Δα-
γκλής ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχει πρόσβαση η Εται-
ρεία στην πολιτική που θα αναπτύξει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχετικά µε τη 
διδασκαλία του µαθήµατος αστρονοµίας στο Λύκειο. Υπενθυµίστηκε ότι προς το 
παρόν υπάρχει ένα µάθηµα αστρονοµίας το οποίο είναι µάθηµα επιλογής στην 
Β Λυκείου και διδάσκεται πρωτίστως από καθηγητές µε πτυχίο στα Μαθηµατικά. 
Το Δ.Σ. συµφώνησε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την διάδοση της αστρονο-
µίας στην χώρα η ενίσχυση αυτού του µαθήµατος. Ο κ. Δαγκλής προθυµοποιή-
θηκε να διερευνήσει την ποιότητα του συγγράµµατος που χρησιµοποιείται, κα-
θώς και τις δυνατότητες να γίνει το µάθηµα υποχρεωτικό για τους µαθητές της 
Α Λυκείου µε πιθανή κύρια διδασκαλία από καθηγητές µε πτυχίο στη Φυσική. 
Το θέµα θα επανέλθει σε µελλοντικό Δ.Σ. έτσι ώστε το Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε 
συνεργασία µε την Εθνική Αστρονοµική Επιτροπή, να υποβάλουν µια ολοκλη-
ρωµένη πρόταση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

 
(7) Αστρονοµική Εταιρεία Βόλου: Η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά την διάρκεια των τελευταί-
ων χρόνων υποστηρίζει το µαθητικό διαγωνισµό Αστρονοµίας, τόσο διαδικαστι-
κά, καθώς ένα ή δύο µέλη του Δ.Σ. συµβάλλουν στην επιλογή των θεµάτων και 
µέλη της Εταιρείας µεταβαίνουν στο Βόλο για εκπροσώπηση και απονοµή των 



βραβείων,  όσο και οικονοµικά µε 400 € για τα βραβεία. Το Δ.Σ. είναι πρόθυµο 
να συνεχίσει τη βοήθεια αυτή. 

 
(8) Μελλοντικές θέσεις ΔΕΠ στην Αστρονοµία: Ο κ. Κόκκοτας παρατήρησε ότι 
στα επόµενα 5 χρόνια αρκετά µέλη ΔΕΠ σε Πανεπιστήµια της χώρας µε γνωστι-
κό αντικείµενο στην Αστρονοµία θα συνταξιοδοτηθούν. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό για την ανάπτυξη της αστρονοµίας στην Ελλάδα οι θέσεις 
αυτές να προκηρυχθούν και πάλι σε κάποιον από τις σύγχρονες κατευθύνσεις 
στην αστρονοµία. Το Δ.Σ. συµφώνησε να προσπαθήσει να βοηθήσει τις οµάδες 
αστρονοµίας στα διάφορα Πανεπιστήµια της χώρας, όπως αυτές θεωρούν καλύ-
τερο και κατά περίπτωση, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις αυτές για τους µελ-
λοντικούς Έλληνες αστρονόµους. 

 
(9) Ετήσιες Αναφορές Ερευνητικής / Διδακτικής Δραστηριότητας: Όπως εί-
ναι γνωστό η Εθνική Αστρονοµική Επιτροπή ενθαρρύνει τους Τοµείς Αστρονο-
µίας, Αστροφυσικής και Μηχανικής καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων 
της Ελλάδος να δηµοσιοποιούν τις Ετήσιες Αναφορές της Ερευνητικής και Διδα-
κτικής τους Δραστηριότητας («Annual Reports»). Αναφέρθηκε ότι για την ανά-
πτυξη των προτεραιοτήτων της ελληνικής αστρονοµίας στο µέλλον, θα είναι 
χρήσιµο να βοηθήσει και η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε αυτήν την προσπάθεια δια µέσου των 
προσωπικών επαφών των µελών του Δ.Σ. µε τους αρµόδιους σε κάθε Τµήµα ή 
Ινστιτούτο στην συλλογή αυτών των «Annual Reports». Συµφωνήθηκε ότι είναι 
καλό το κείµενο των Αναφορών αυτών να είναι διαθέσιµο στα αγγλικά και να 
έχει παρόµοια δοµή έτσι ώστε να βοηθήσει στην παρουσίαση της αστρονοµικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα σε φορείς του εξωτερικού. 

 
 
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 Εται-
ρείας. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραµµατέας Ο Ταµίας 

  

 

 

Κ. Τσίγκανος Κ. Κόκκοτας Β. Χαρµανδάρης Α. Μαστιχιάδης 
 

Τα παρόντα µέλη 
 
 

Ι. Δαγκλής Μ. Πλειώνης 
  

 
 

 


