ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Επειδή τα Παραρτήµατα της Εταιρείας µε τα χρόνια αυξάνονται, το Διοικητικό
Συµβούλιο έκανε ειδική συνεδρίαση και συζήτησε το πλαίσιο, το οποίο πρέπει να
διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους.
Έτσι µε την υπ’ αριθµό 6/18.4.2011 Πράξη του, κατήρτισε τον κανονισµό που
ακολουθεί, τον οποίο πρέπει µε κάθε τρόπο όλα τα παραρτήµατα να τον εφαρµόζουν.
Όρισε δε τον εκάστοτε Αναπληρωτή Γραµµατέα της Εταιρείας να έχει την ευθύνη
της παρακολούθησης των Παραρτηµάτων και της εύρυθµης λειτουργίας αυτών.
Το 12ο άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας αναφέρει ότι:
Παραρτήµατα της Εταιρείας Αστρονοµίας και Διαστήµατος, µπορούν να ιδρύονται σε διάφορες
πόλεις, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της πρώτης Γ.Σ., εφόσον σε κάθε µια από αυτές
υπάρχουν 5 Μέλη που υποβάλλουν σχετική αίτηση.
12.1.- Τα Παραρτήµατα διοικούνται από τριµελή Επιτροπή (πρόεδρο, γραµµατέα και ταµία), η
οποία διορίζεται από το Δ.Σ. Οι διοικήσεις των Παραρτηµάτων αναπτύσσουν δραστηριότητες,
σύµφωνα µε τους σκοπούς της Εταιρείας, αναφέρονται δε και έλεγχοί τους από το Δ.Σ. αυτής.
12.2.- Στα Παραρτήµατα µπορεί να αναθέτει το Δ.Σ. διάφορους τοµείς εργασίας, καθώς και να
δέχεται από αυτά εισηγήσεις για παρόµοια θέµατα.
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό τα Παραρτήµατα πρέπει να λειτουργούν ως εξής:
1. Κάθε 2ετία να κάνουν εκλογές (όπως και στην κεντρική Εταιρεία) για να αναδεικνύεται το
νέο τριµελές Δ.Σ. και η µονοµελής Ε.Ε. του κάθε Παραρτήµατος.
2. Το εκάστοτε νέο Δ.Σ. κάθε Παραρτήµατος εγκρίνεται τυπικά από το κεντρικό Δ.Σ. της
Εταιρείας.

3. Μέλη του κάθε Παραρτήµατος λογίζονται µόνο εκείνα που είναι Μέλη της Εταιρείας και
εποµένως έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς αυτή.
4. Κάθε Παράρτηµα µπορεί να ορίσει για τα Μέλη του, επί πλέον υποχρεωτική εισφορά, ίση
µε τον 1/5 περίπου της εισφοράς προς την Εταιρεία για τα τυχόν έξοδά του.
5. Κάθε Παράρτηµα διατηρεί τα εξής βιβλία:
5.1. Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ., όπου αναγράφονται οι αποφάσεις του.
5.2. Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων, όπου κρατούνται τα πρακτικά αυτών.
5.3. Βιβλίο Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπου αναγράφεται ο έλεγχος των πεπραγµένων του
Δ.Σ. από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
5.4. Βιβλίο Ταµείου, όπου καταγράφονται λεπτοµερώς τα έσοδα και τα έξοδα του
Παραρτήµατος.

Παραρτήµατα της Εταιρείας
Τα εν ενεργεία Παραρτήµατα της Εταιρείας Αστρονοµίας και Διαστήµατος µε τα ονόµατα των
προέδρων τους, έχουν ως εξής:
1. ΝΑΟΥΣΑΣ, που ιδρύθηκε το 1996 και έχει πρόεδρο τον αστροφυσικό κ. Χαρίτωνα
Τοµπουλίδη.
2. ΚΑΣΟΥ, που ιδρύθηκε το 2001 και έχει πρόεδρο τον µαθηµατικό – γυµνασιάρχη κ.
Νικόλαο Ξενάκη.
3. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, που ιδρύθηκε το 2004 και έχει πρόεδρο τον καθηγητή της πληροφορικής κ.
Αντώνιο Παντελίδη.
4. ΝΑΞΟΥ, που ιδρύθηκε το 2010 και έχει πρόεδρο τον πυρηνικό φυσικό κ. Λεονάρδο
Χατζηανδρέου.
5. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, που ιδρύθηκε το 2011 µε πρώτο πρόεδρο τον κ. Κων/νο Ραπατζίκο.
6. ΑΡΤΑΣ, που ιδρύθηκε το 2015 µε πρώτο πρόεδρο τον Φυσικό, κ. Δηµήτριο Τζούβα.
Είχαν ιδρυθεί και λειτουργήσει ως Παραρτήµατα της Εταιρείας και τα:
1. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που ιδρύθηκε το 1999 και είχε πρώτο πρόεδρο τον αστροφυσικό κ. Θωµά
Μπίσµπα. Πλέον λειτουργεί ως αυτόνοµος σύλλογος από το 2015 µε την επωνυµία
«Ολύµπιο Κέντρο Αστροφυσικής»
2. ΚΟΖΑΝΗΣ, που ιδρύθηκε το 2011 και είχε πρώτο πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Πλεξίδα.
Πλέον λειτουργεί ως αυτόνοµος σύλλογος από το 2016 µε την επωνυµία «Σύλλογος
Αστρονοµίας Δυτικής Μακεδονίας»

