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Πρόεδρος: Καθηγητής Κανάρης Τσίγκανος
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών
Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας, Μηχανικής
Πανεπιστηµιόπολη, 15784 Ζωγράφος
Τηλέφωνο/Fax: 210-727-6915

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2008-2010
της Πέµπτης 19ης Μαρτίου 2009
Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης

Συνήλθε σήµερα 19 Μαρτίου 2009 και ώρα 4:00 µµ σε τηλεφωνική
συνδιάσκεψη το Δ.Σ. της Εταιρείας για να εξετάσει διάφορα επείγοντα θέµατα
που αντιµετωπίζει η Εταιρεία. Ενόψει του επερχόµενου 9ου Συνέδριου της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην συνδιάσκεψη προσκλήθηκαν και τα µέλη της Επιστηµονικής
Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου. Η πρόσκληση όλων για τη συνεδρίαση
αυτή στάλθηκε ηλεκτρονικά.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1) 9ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(2) Δραστηριότητες για το Διεθνές Έτος Αστρονοµίας 2009
(3) Ηλεκτρονική Διαχείριση του Τραπεζικού Λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
(4) Διαγραφές Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος και τα µέλη του Δ.Σ.: Λουκάς
Βλάχος, Ιωάννης Δαγκλής, Απόστολος Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης, Νικόλαος
Στεργιούλας, και Βασίλειος Χαρµανδάρης. Τα µέλη της Επιστηµονικής Οργανωτικής
Επιτροπής (ΕΟΕ) του 9ου Συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ελένη Δάρα, Μαργαρίτα Μεταξά, Παναγιώτης Νιάρχος, Ιωάννης Σειραδάκης, και Δέσποινα Χατζηδηµητρίου.
Απόντες: Τα µέλη της ΕΟΕ Μανώλης Ξυλούρης και Πάνος Πάτσης λόγω προσωπικών υποχρεώσεων.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα:
(1) 9ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Το Δ.Σ. και τα µέλη της ΕΟΕ συζήτησαν εκτενώς
διαδικαστικά θέµατα για το επερχόµενο 9ο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Πιο συγκεκριµένα:
α) Το Δ.Σ. και η ΕΟΕ του 9ου Συνεδρίου εξέτασαν τις προτάσεις για τους προσκεκληµένους οµιλητές και ύστερα από εκτενή συζήτηση κατέληξαν οµόφωνα
ότι οι προσκεκληµένοι οµιλιτές του 9ου Συνεδρίου (Conference Plenary
Speakers) των οποίων τα έξοδα θα καλύψει η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι οι: Dr. Eric
Emsellem (ESO, Germany), Δρ. Σταµάτης Κριµιτζής (Johns Hopkins University,
USA και Ακαδηµία Αθηνών), Prof. Michael Rowan-Robinson (Imperial College,
UK), Prof. Joakim Trumper (MPE, Germany). Οι υπεύθυνοι των επιµέρους
Sessions του Συνεδρίου ενηµέρωσαν το ΔΣ και τα λοιπά µέλη της ΕΟΕ για τους
αντίστοιχους προσκεκληµένους οµιλιτές, τα έξοδα των οποίων δεν καλύπτονται
από την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
β) Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Κ. Τσίγκανος και ο Πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Π.
Νιάρχος, ενηµέρωσαν για τις εκτεταµένες προσπάθειες διασφάλισης χορηγών,
για θέµατα σχετικά µε το χώρο του προτεινόµενου να γίνει το Συνέδριο Αµφιθεάτρου «Αριστοτέλης» του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
καθώς και για τις δυνατότητες παράλληλων εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

γ) Αποφασίσθηκε ότι θα ζητηθεί επίσηµα από την Ακαδηµία Αθηνών δια µέσου
της κ. Ε. Δάρα ώστε οι εγγραφές και τελετή έναρξης του Συνεδρίου το απόγευµα της Κυριακής 20 Σεπτεµβρίου 2009 να γίνουν στην Ανατολική Αίθουσα του
Μεγάρου της Ακαδηµίας Αθηνών. Στον ίδιο χώρο θα µπορούσαν να γίνουν και
οι απογευµατινές οµιλίες για το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Επίσης θα κατατεθεί αίτηµα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ώστε να προσφέρει το χώρο του στο λόφο των Νυµφών για την εκδήλωση του δείπνου του
Συνεδρίου.
δ) Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε για την πρόοδο σχετικά µε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Η ιστοσελίδα είναι έτοιµη για τις εγγραφές των συνέδρων από την 1η
Απριλίου 2009 και πληροί τις προδιαγραφές αυτοµατοποίησης και διαχείρισης
εγγραφών οι οποίες είχαν ζητηθεί. Επιπλέον υλικό που αφορά την διευκόλυνση
των συνέδρων όπως οι χάρτες πρόσβασης, τα προτεινόµενα ξενοδοχεία και άλλες γενικές πληροφορίες προστίθενται σε καθηµερινή βάση από τον Γραµµατέα.
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το Γραµµατέα της Εταιρείας κ. Β. Χαρµανδάρη για τον
συντονισµό της υλοποίησης της ιστοσελίδας αυτής. Όλα τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
ενθαρρύνονται να κάνουν προτάσεις για την βελτίωση της συνεδριακής ιστοσελίδας της Εταιρείας. Στόχος του Δ.Σ. είναι η δοµή της σελίδας αυτής να παγιωθεί έτσι ώστε να χρησιµοποιείται και στα µελλοντικά συνέδρια µε ελάχιστες
µόνο αλλαγές.
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το Συνέδριο θα παρουσιαστούν στα επερχόµενα µηνιαία ενηµερωτικά δελτία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
http://www.helas.gr/conf/2009
(2) Δραστηριότητες για το Διεθνές Έτος Αστρονοµίας: Συζητήθηκε από το ΔΣ
η κατάσταση σχετικά µε τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που έχουν ήδη γίνει
καθώς και όσες προγραµµατίζονται να γίνουν στην Ελλάδα από διάφορους φορείς στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Αστρονοµίας (ΔΕΑ09). Εκδηλώσεις προγραµµατίζονται ανεξάρτητα από την Ακαδηµία Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα Πανεπιστήµια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θράκης και
Πάτρας.
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε για την πρόοδο των δραστηριοτήτων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. οι
οποίες είχαν περιγραφεί στο προηγούµενο Δ.Σ. Παρατηρήθηκε ότι η ιστοσελίδα:
http://www.helas.gr/gr/iya2009.php
όπου ήδη αναρτώνται οι δράσεις της Εταιρείας καθώς και όλων των εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αποτυπώνει µε ακρίβεια, πληρότητα, λιτότητα
και αµεσότητα τα γεγονότα, και ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το Γραµµατέα της Εταιρείας κ. Β. Χαρµανδάρη για τον συντονισµό και την ευθύνη πραγµατοποίησής της. Τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αλλά και ο κάθε ενδιαφερόµενος, µπορούν να
ενηµερωθούν τόσο για τις δραστηριότητες της Εταιρείας αλλά και άλλων φορέων από τον παραπάνω σύνδεσµο για τον οποίο υπεύθυνος είναι ο Γραµµατέας
της Εταιρείας. Επίσης από τον Μάρτιο οι διάφορες επικείµενες µηνιαίες εκδηλώσεις για το ΔΕΑ09 περιγράφονται συνοπτικά και σε ειδική παράγραφο του
µηνιαίου ενηµερωτικού δελτίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
Ο Πρόεδρος επίσης ενηµέρωσε για το τριήµερο αστρονοµίας που διοργανώνεται
στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
στις 15-17 Μαΐου 2009, µια συνεργασία µεταξύ της Εταιρείας, του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπως είχε αποφασισθεί
στο προηγούµενο ΔΣ. Στην εκδήλωση αυτή για το κοινό της Αθήνας η πλειψη-

φία των οµιλητών είναι τα µέλη του ΔΣ της Εταιρείας ενώ παράλληλα θα συµµετάσχουν και άλλοι οµιλητές ύστερα από συνεννόηση των συντονιστών µε
τους συνδιοργανωτές. Για την εκδήλωση αυτή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών προετοιµάζονται ειδικά φυλλάδια για το πρόβληµα της φωτορρύπανσης καθώς και
λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα και τους οµιλίες µε ευθύνη των Δ. Χατζηδηµητρίου και Μ. Μεταξά, τις οποίες ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για τις προσπάθειές
τους. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε επόµενα ενηµερωτικά
δελτία καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
(3) Ηλεκτρονική Διαχείριση των Τραπεζικού Λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ο
Ταµίας της Εταιρείας Απόστολος Μαστιχιάδης ενηµέρωσε το Δ.Σ. ότι και το τελευταίο γραφειοκρατικό εµπόδιο αντιµετωπίστηκε και από 1ης Μαρτίου 2009 είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική διαχείριση του λογαριασµού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
στην Τράπεζα Πειραιώς µέσω του συστήµατος WINBANK. Αυτό το γεγονός, σε
συνδυασµό µε τη δυνατότητα της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να αποδέχεται πληρωµές µέσω πιστωτικών καρτών ολοκληρώνει τον πλήρη εκσυγχρονισµό την οικονοµικής διαχείρισης του τραπεζιτικού λογαριασµού και διευκολύνει σηµαντικά το διοικητικό
έργο του εκάστοτε Ταµία στο µέλλον.
(4) Διαγραφές Μελών της Εταιρείας: Ο Γραµµατέας, Βασίλειος Χαρµανδάρης,
πληροφόρησε το Δ.Σ. για την κατάσταση της επικείµενης διαγραφής 10 µελών
η οποία είχε αποφασιστεί οµόφωνα από το Δ.Σ. κατά την συνέλευση του στις 5
Δεκεµβρίου 2008, εάν τα µέλη αυτά δεν τακτοποιούσαν τις οικονοµικές τους
εκκρεµότητες µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009. Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε τα
µέλη για την απόφαση αυτή του Δ.Σ. και όλοι πλην της κ. Φλογαΐτη Αικατερίνας και του κ. Vilchez Jose-Manuel ανταποκρίθηκαν εµπρόθεσµα. Κατά συνέπεια µόνο οι δύο παραπάνω διαγράφονται από τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. σε εφαρµογή του Άρθρου 13 του Καταστατικού.
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.
Μετά το πέρας της συνέλευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη του Δ.Σ. και
της ΕΟΕ του συνεδρίου για την παρουσία τους και ευχήθηκε καλή συλλογική συνέχεια στο ιδιαίτερα φιλόδοξο και απαιτητικό πρόγραµµα της Εταιρείας για ένα δηµιουργικό Διεθνές Έτος Αστρονοµίας 2009 στη χώρα µας, καλώντας όλους να βοηθήσουν στην υλοποίηση όλων των δράσεων του προγράµµατος, καθώς επίσης και
για ένα επιτυχηµένο 9ο Συνέδριο τον Σεπτέµβριο.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Ο Ταµίας

Κ. Τσίγκανος

Μ. Πλειώνης

Β. Χαρµανδάρης

Α. Μαστιχιάδης

Τα µέλη

Λ. Βλάχος

Ι. Δαγκλής

Ν. Στεργιούλας

