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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
«ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» 

 
 
 
Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ 
 
Άρθρο 1 
 
1.1. Ιδρύεται Σωματείο επιστημονικού, επιμορφωτικού, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με την επωνυμία “Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος 
Λάρισας” και τον διακριτικό τίτλο “A-POLARIS”. Έδρα του Σωματείου είναι η 
Λάρισα. 
 
1.2. Το Σωματείο έχει έμβλημα και σφραγίδα στα οποία απεικονίζεται 
χαρτογραφικός συμβολισμός του Πολικού Αστέρα (Polaris) με τα μέλη του A 
και Β. Περιφερειακά  αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου.  
 
Άρθρο 2 

 
Σκοποί του Σωματείου είναι: 

 
2.1. Η προώθηση και εκλαΐκευση της επιστήμης της Αστρονομίας, η διάδοση 
των γνώσεων και μεθόδων αστρονομικής παρατήρησης, ώστε αυτές να 
γίνουν προσιτές σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την Αστρονομία και την 
παρατήρηση των ουρανίων σωμάτων με ερασιτεχνικό εξοπλισμό. 
Αρχή και βάση για τα παραπάνω αποτελεί η παραδεδεγμένη επιστημονική 
γνώση όπως εκφράζεται στα επιστημονικά συγγράμματα και στις επίσημες 
νέες δημοσιεύσεις Αστρονομίας-Αστροφυσικής. 

 
2.2. Η πρακτική εφαρμογή αυτών των γνώσεων με αστρονομικές 
παρατηρήσεις, πειράματα, κατασκευές, με δραστηριότητα συλλογική ή 
ατομική. 
 
2.3. Η καλλιέργεια επιστημονικού τρόπου σκέψης και έρευνας. Η 
πληροφόρηση των μελών του Σωματείου και του κοινού σχετικά με 
ψευδοεπιστήμες και παραπλανητικές θεωρίες. 
 
2.4.  Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Αστρονομίας-Αστροφυσικής. 
 
2.5. Η συμβολή στην αντιμετώπιση του διεθνώς εντεινόμενου προβλήματος 
της φωτορύπανσης, με ενημέρωση του κοινού και των σχετιζόμενων φορέων 
για τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, στην οικονομία και 
στην Αστρονομία, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής του. 
 
 
Β. ΜΕΣΑ 
 
Άρθρο 3 

 
Για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τα ακόλουθα μέσα: 
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3.1. H εξάσκηση των μελών στην αστρονομική παρατήρηση μέσω ομαδικών 
παρατηρήσεων με τηλεσκόπια, η κατασκευή και χρήση αστρονομικών 
οργάνων, η εξάσκηση στην αστροφωτογραφία. 
 
3.2. Οι επισκέψεις σε σχολεία για την παρουσίαση θεμάτων Αστρονομίας και 
για αστρονομικές παρατηρήσεις. Η διοργάνωση αστρονομικών 
παρατηρήσεων για το κοινό. 

 
3.3. Η οργάνωση διαλέξεων και μαθημάτων Αστρονομίας. Η πρόσκληση 
διακεκριμένων ομιλητών. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών και 
εκθέσεων με αστρονομικό περιεχόμενο. Η συμμετοχή σε ανάλογες 
δραστηριότητες άλλων σωματείων και φορέων. 

 
3.4. Η οργάνωση βιβλιοθήκης Αστρονομίας και φυσικών επιστημών, η 
οργάνωση αρχείου με εκπαιδευτικό, εποπτικό και ψυχαγωγικό υλικό 
αστρονομικού ενδιαφέροντος. Η έκδοση εντύπων, η εκπόνηση και 
δημοσίευση εργασιών και μελετών, η δημοσίευση άρθρων και φωτογραφικού 
υλικού αστρονομικού ενδιαφέροντος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, η 
συμμετοχή σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές. 

 
3.5.  Η δημιουργία ιστοσελίδας του Σωματείου στο διαδίκτυο και λογαριασμού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συμμετοχή του σε διαδικτυακά φόρουμ και 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
3.6. Η επικοινωνία, συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων με νομικά πρόσωπα, 
που έχουν ίδιους ή ανάλογους σκοπούς με τον A-POLARIS, εντός και εκτός 
Ελλάδας. Η συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, 
αστεροσκοπεία, δημόσιες και δημοτικές αρχές και οργανισμούς. 

 
3.7.  Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις με την προϋπόθεση 
ότι εξυπηρετούνται σαφώς οι σκοποί και οι αρχές του Σωματείου. Η 
προώθηση της ιδέας του αστρονομικού τουρισμού. 

 
3.8.  Η στέγαση του Σωματείου σε χώρο κατάλληλο για τις συναντήσεις και 
συνελεύσεις των μελών του και για την τήρηση του αρχείου και του 
εξοπλισμού του.  

 
3.9.  Η απόκτηση τηλεσκοπίων και άλλων αστρονομικών οργάνων και μέσων. 
Η κατασκευή και λειτουργία αστρονομικού παρατηρητηρίου. 
 
3.10. Η διοργάνωση συνεδρίων σχετικών με την Αστρονομία και τις φυσικές 
επιστήμες. Η συμμετοχή του Σωματείου σε συνέδρια. 
 
3.11.  Η συμμετοχή σε όργανα ανώτερης βαθμίδας (όπως, ενδεικτικά, 
Ομοσπονδία Συλλόγων Ερασιτεχνικής Αστρονομίας) κατόπιν απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. 
 
3.12.  Η χρήση κάθε άλλου πρόσφορου και νόμιμου μέσου. 
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Γ. ΜΕΛΗ 
 
Άρθρο 4 
 
4.1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα που 
ενδιαφέρονται για την αστρονομική παρατήρηση, την Αστρονομία και τις 
φυσικές επιστήμες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τόπου κατοικίας. Τα μέλη 
διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα. 
 
4.2. Στα δόκιμα μέλη εντάσσεται κάθε νεοεισερχόμενο μέλος στο Σωματείο, 
από τη στιγμή που γίνεται δεκτή η γραπτή αίτησή εγγραφής του με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη να εξετάσει και να δεχθεί 
κάθε νέα αίτηση εγγραφής, εκτός αν υπάρχει σοβαρή επιφύλαξη για τις 
προθέσεις του αιτούντος ή τη δυνατότητά του να υπηρετήσει τους 
καταστατικούς σκοπούς του Σωματείου. Κάθε νεοεισερχόμενο μέλος 
παραμένει δόκιμο για διάστημα έως ένα έτος και στη συνέχεια εντάσσεται στα 
τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. τηρεί μητρώο μελών του 
Σωματείου και το ενημερώνει για κάθε μεταβολή. 
 
4.3. Τακτικά μέλη γίνονται τα δόκιμα μέλη μετά από διάστημα έως ένα έτος με 
απόφαση του Δ.Σ. και με κριτήριο τη θετική τους συμμετοχή στις 
δραστηριότητες του Σωματείου κατά το δόκιμο διάστημα. Κατ’ εξαίρεση, για 
νεοεισερχόμενο μέλος εγνωσμένου ήθους ή κατάρτισης, το Δ.Σ. μπορεί να 
δεχτεί την άμεση ένταξή του στα τακτικά μέλη. Αν ένα δόκιμο μέλος, μετά από 
ένα έτος, δεν ενταχθεί στα τακτικά μέλη, διαγράφεται από το Σωματείο ή 
εξετάζεται η δυνατότητα να παραμείνει δόκιμο για επιπλέον διάστημα. Τα 
ιδρυτικά μέλη του Σωματείου χαρακτηρίζονται απευθείας τακτικά μέλη. 
 
4.4. Επίτιμα μέλη γίνονται, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές 
υπηρεσίες στην Ερασιτεχνική Αστρονομία στην Ελλάδα ή στο Σωματείο προς 
υλοποίηση των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη δεν συμμετέχουν στις 
διαδικασίες εκλογής των οργάνων του Σωματείου. 
 
Άρθρο 5 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
5.1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να παρίσταται και να συμμετέχει στις 
δραστηριότητες του Σωματείου καθώς και να παίρνει μέρος στις συζητήσεις 
που γίνονται κατά τις γενικές συνελεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
ταμειακά τακτοποιημένο, δηλ. τα τακτικά μέλη να έχουν πληρώσει την ετήσια 
εισφορά και τα δόκιμα μέλη το δικαίωμα εγγραφής τους. 
 
5.2.  Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και συμμετοχής στις 
αρχαιρεσίες (εκλέγειν και εκλέγεσθαι), έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. 
 
5.3.  Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια εισφορά στο 
ταμείο του Σωματείου. Η καταβολή της πρέπει να γίνεται έως την τακτική Γ.Σ. 
κάθε έτους. Τα δόκιμα μέλη καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο, 
μόλις το αίτημα εγγραφής τους γίνει δεκτό, ενώ δεν υποχρεούνται σε ετήσια 
εισφορά. 
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5.4. Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να διαφυλάσσουν τις 
αρχές του, την ομαλή λειτουργία του και τη συνοχή του. Επιπλέον οφείλουν 
να σέβονται και να στηρίζουν τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 
 
5.5.  Κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να διαγραφεί απ’ αυτό, με 
γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ., η οποία γίνεται οπωσδήποτε δεκτή, αφού 
έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σωματείο. 
 
5.6. Διαγραφή μέλους από το Σωματείο μπορεί να αποφασιστεί για σοβαρό 
λόγο, με πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. Λόγοι διαγραφής είναι ιδίως: 
ενέργειες που παραβιάζουν τις αρχές και τους όρους του καταστατικού,  
οποιαδήποτε ενέργεια που υποσκάπτει τους σκοπούς, το έργο ή τη συνοχή 
του Σωματείου, ενέργειες ενάντια στους εσωτερικούς κανονισμούς και τις 
αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου, δικαστική καταδίκη για σοβαρό 
ποινικό αδίκημα, αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας 
συνδρομής πέραν του ενός έτους. Πριν από την απόφαση της Γ.Σ., το υπό 
διαγραφή μέλος έχει το δικαίωμα απολογίας και καλείται από το Δ.Σ. γι’ αυτό 
το σκοπό. Η επανένταξη στο Σωματείο μέλους που έχει διαγραφεί γίνεται με 
αίτησή του προς το Δ.Σ. και ακόλουθη έγκριση της Γ.Σ., εφόσον έχουν 
εκλείψει οι λόγοι διαγραφής. 
 
5.7. Τα μέλη του Σωματείου, τα οποία δεν έχουν οφειλές προς αυτό, 
δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα αστρονομικά όργανα, στο υλικό και στη 
βιβλιοθήκη του Σωματείου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, καθώς 
και να παίρνουν μέρος στις ομαδικές παρατηρήσεις που δεν είναι ανοιχτές 
στο ευρύτερο κοινό. 
 
 
Δ. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
Άρθρο 6 
 
Οι πόροι και η περιουσία του Σωματείου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
την προώθηση των καταστατικών σκοπών του και τις δαπάνες λειτουργίας 
του. Κατ’ εξαίρεση, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πόροι 
μπορούν να διατεθούν για την εφάπαξ ενίσχυση δραστηριότητας άλλου 
σωματείου ή φορέα με παρεμφερείς σκοπούς, που έχει αιτηθεί ενίσχυσης. Η 
διάθεση ενίσχυσης δεν μπορεί να μειώσει το ταμειακό απόθεμα του 
Σωματείου κάτω από το μισό. 
 
Άρθρο 7 
 
Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους: 
 
7.1. Τακτικοί πόροι είναι οι ετήσιες εισφορές των τακτικών μελών και το 
δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και 
της ετήσιας εισφοράς καθορίζονται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν δε να μεταβάλλονται. 
 
7.2. Έκτακτοι πόροι είναι: Οι προσφορές, χορηγίες, δωρεές, ευεργεσίες και 
κληροδοτήματα, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για 
την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και την πραγματοποίηση 
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εκδηλώσεων/δράσεων. Οι τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών. Τα έσοδα από 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων, οι εισπράξεις από λαχειοφόρους αγορές, οι 
ενισχύσεις από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε άλλο νόμιμο 
έσοδο. 
 
Άρθρο 8 
 
8.1. Περιουσία του Σωματείου είναι κινητά ή ακίνητα στοιχεία που 
περιέρχονται στην κυριότητά του. Η περιουσία ή τυχόν έσοδα που θα 
προκύψουν από τη διαχείρισή της, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
προώθηση των καταστατικών σκοπών του. Τα τακτικά μέλη που είναι 
ταμειακώς τακτοποιημένα έχουν δικαίωμα χρήσης της κινητής περιουσίας του 
Σωματείου σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που προτείνεται από το 
Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. 
 
8.2. Τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από δραστηριότητες του 
Σωματείου ή μελών του (εκδόσεις, εργασίες, μελέτες, παρατηρήσεις, 
φωτογραφίες κλπ) αποδίδονται και κατοχυρώνονται σύμφωνα τις ισχύουσες 
νομικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 
 
Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 
Άρθρο 9 
 
Τα όργανα του Σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) το Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ.Σ.), γ) η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Το Δ.Σ. και η Ε.Ε. 
εκλέγονται από τη Γ.Σ. 

 

Άρθρο 10 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
10.1. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και συγκροτείται από 
τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη του. Καθορίζει τις γενικές 
κατευθύνσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τους 
καταστατικούς σκοπούς και αρχές. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των 
άλλων οργάνων του Σωματείου. 
  
10.2. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Σεπτέμβριο 
ή Οκτώβριο και έκτακτα με απόφαση του Δ.Σ. όταν συντρέχει έκτακτος ή 
άλλος νόμιμος λόγος. Τα θέματα συζήτησης (ημερησία διάταξη) καθορίζονται 
αρχικά από το Δ.Σ. και κοινοποιούνται στα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον 
δύο εβδομάδες νωρίτερα ή μία εβδομάδα στην περίπτωση έκτακτης 
σύγκλησης. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται και όταν το ζητήσουν εγγράφως από 
το Δ.Σ. δέκα (10) τουλάχιστον τακτικά μέλη, αναφερόμενα ρητώς στον λόγο 
σύγκλησης. Τότε το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. 
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10.3.  Η Γ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Εγκρίνει τα πεπραγμένα του Δ.Σ., 
τον απολογισμό του λήγοντος δωδεκάμηνου και τον προϋπολογισμό του 
επερχόμενου δωδεκάμηνου στην τακτική ετήσια συνέλευση. β) Ανά δύο (2) 
έτη με αρχαιρεσίες εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και 
της Ε.Ε. γ) Συζητά και ψηφίζει επί τυχόν προτάσεων του Δ.Σ. ή του 
προεδρείου της συνέλευσης. 
 
10.4.  Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα, ή συμμετέχουν με 
ηλεκτρονικό μέσο, περισσότερα από το ήμισυ των ταμειακώς τακτοποιημένων 
μελών. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η σύγκληση της Γ.Σ. 
επαναλαμβάνεται έως μετά από μία (1) εβδομάδα, με τα ίδια θέματα 
ημερησίας διάταξης. Η νέα αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε 
συμμετέχοντα μέλη, όχι όμως λιγότερα από έντεκα (11). Αν δεν καταστεί 
εφικτό, η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά εβδομάδα ή συντομότερα, έως την 
επίτευξη απαρτίας. 
 
10.5. Τη Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρός της, βοηθούμενος από τον Γραμματέα 
αυτής (προεδρείο), οι οποίοι εκλέγονται με ανάταση του χεριού. Ο Πρόεδρος 
της Γ.Σ. με την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ελεγχθεί η απαρτία της Γ.Σ., 
διαβάζει την ημερησία διάταξη που κατάρτισε το Δ.Σ. προκειμένου αυτή να 
εγκριθεί ή να τροποποιηθεί. Η τελική έγκριση γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία 
και με ανάταση του χεριού. Μετά δε την έγκριση της ημερησίας διάταξης αυτή 
δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Τα πρακτικά της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό 
βιβλίο και υπογράφονται από το προεδρείο. 
 
10.6.  Κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. υποχρεωτικά: 
 α. Γίνεται ο απολογισμός του Δ.Σ. για το απερχόμενο έτος 
(πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός). 
 β.   Διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
 γ.   Εγκρίνεται ή όχι ο απολογισμός του Δ.Σ. με ψηφοφορία με ανάταση 
του χεριού.  
 δ. Διαβάζεται και εγκρίνεται με τυχόν τροποποιήσεις ο συντεταγμένος 
από το Δ.Σ. προϋπολογισμός του Σωματείου για το επόμενο έτος. 
 ε. Το Δ.Σ. ενημερώνει το σώμα της Γ.Σ. για τρέχοντα θέματα, 
συζητούνται σκέψεις ή προτάσεις των μελών και αν χρειάζεται, τίθενται 
προτάσεις σε ψηφοφορία. 
 
10.7. Η Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα μείζονος σημασίας θέματα, τα οποία δεν 
προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και για τα οποία δεν είναι αρμόδιο το 
Δ.Σ. 
 
Άρθρο 11 
 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 
11.1. Ανά δύο (2) έτη η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική 
επιτροπή, προκειμένου να διενεργηθούν επί τόπου ή εντός το πολύ 15 
ημερών, αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Ελεγκτική 
Επιτροπή. Έκτακτες αρχαιρεσίες διενεργούνται εάν παραιτηθούν 
περισσότερα από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. ή περισσότερα από δύο (2) μέλη της 
Ε.Ε., οπότε, και κατόπιν των αναπληρώσεων, δεν είναι εφικτή η απαρτία των 
οργάνων, με το ελάχιστο των τεσσάρων (4) και δύο (2) μελών αντίστοιχα 
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(άρθ. 12.2 και 14). Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., είτε 
υποβάλλονται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή κατά τη Γ.Σ. είτε, για 
υποψήφιο που θα απουσιάσει από τη Γ.Σ., με έγκαιρη επιστολή του προς το 
Σωματείο με την ένδειξη «για την εφορευτική επιτροπή». Υποψήφια μπορούν 
να είναι μόνο τακτικά μέλη του Σωματείου, ταμειακώς  τακτοποιημένα. Η 
ψηφοφορία είναι μυστική. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει και εκτυπώνει με 
φορητά μέσα, όμοια ψηφοδέλτια, ενιαία για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., και διαθέτει 
σε κάθε ψηφοφόρο ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του 
Σωματείου. Κάθε ψηφοφόρος θέτει έως πέντε (5) σταυρούς για τους 
υποψηφίους του Δ.Σ. και έως τρείς (3) σταυρούς για τους υποψηφίους της 
Ε.Ε. Οι φάκελοι ρίπτονται εντός σφραγισμένης κάλπης, με την επιμέλεια της 
εφορευτικής επιτροπής για την τήρηση του καταλόγου ψηφισάντων. Αν 
υπάρχουν ψηφοφόροι που διαμένουν εκτός έδρας του Σωματείου 
(απομακρυσμένα μέλη) και γνωστοποίησαν εκ των προτέρων στα όργανα του 
Σωματείου ότι δεν θα παρευρεθούν στην τακτική Γ.Σ. αλλά επιθυμούν να 
ψηφίσουν, τότε η ψηφοφορία δεν ολοκληρώνεται την ημέρα της τακτικής Γ.Σ. 
και η κάλπη δεν αποσφραγίζεται. Η εφορευτική επιτροπή με τη βοήθεια του 
Δ.Σ. αποστέλλει ψηφοδέλτιο και φάκελο σε κάθε τέτοιο μέλος προκειμένου να 
ψηφίσει. Κάθε απομακρυσμένο μέλος επιστρέφει στο Σωματείο τον κλειστό 
και χωρίς διακριτικά φάκελο με την ψήφο του, κλείνοντάς τον σε άλλο φάκελο 
στον οποίο θα αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία του και την ένδειξη «για 
την εφορευτική επιτροπή». Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την 
παραλαβή ενός μόνον επώνυμου φακέλου από κάθε απομακρυσμένο 
ψηφοφόρο, και με παρόντα όλα τα μέλη της, ανοίγει τους επώνυμους 
φακέλους και ρίχνει τους περιεχόμενους, κλειστούς και χωρίς διακριτικά 
φακέλους, εντός της σφραγισμένης κάλπης, τηρώντας τον κατάλογο 
ψηφισάντων όπως και κατά την ψηφοφορία της Γ.Σ. Στη συνέχεια 
αποσφραγίζει την κάλπη και εξάγει τα αποτελέσματα, συντάσσοντας 
αναλυτικό πρακτικό αρχαιρεσιών όπου ανακηρύσσει τους εκλεγμένους με 
σειρά ψήφων. Αυτοί είναι: α) για το Δ.Σ. πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) 
αναπληρωματικά, β) για την Ε.Ε. τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων διενεργείται 
κλήρωση.  Τα πρακτικά των αρχαιρεσιών τηρούνται στο βιβλίο πρακτικών 
συνεδριάσεων της Γ.Σ. και υπογράφονται από τα μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής. 
 
11.2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή αρχαιρεσιών με διαφορετικό από τον 
παραπάνω τρόπο, με  πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 
τριών τετάρτων (3/4) των συμμετεχόντων μελών, αρκεί να προβλέπεται η 
μυστικότητα της ψηφοφορίας και η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία 
(εκλέγειν και εκλέγεσθαι) των απομακρυσμένων μελών που δήλωσαν έγκαιρα 
την  πρόθεσή τους. 
 
Άρθρο 12 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
12.1. Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη της γενικής διοίκησης και του συντονισμού των 
δραστηριοτήτων του Σωματείου. Διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία 
του και ενεργεί για την προώθηση των σκοπών και των υποθέσεών του. 
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12.2. Το Δ.Σ. είναι πενταμελές, εκλέγεται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 
11 και έχει διετή θητεία. Εντός μίας εβδομάδας από την εκλογή του 
συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγει από τα 
μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα 
μέλος. Εάν κάποιο μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί, εκπέσει του αξιώματός του ή 
αποβιώσει, αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, κ.ο.κ. Μετά 
από κάθε αντικατάσταση μέλους, το Δ.Σ. ψηφίζει μυστικά για την ανασύνθεσή 
του. Εάν εκλείψουν τρία (3) μέλη, το Δ.Σ. συνεχίζει να συνεδριάζει με 
υποχρεωτική τη συμμετοχή των υπολοίπων τεσσάρων μελών του (με την 
ψήφο του Προέδρου να προσμετράται διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας) έως 
τις επόμενες αρχαιρεσίες. Εάν εκλείψουν συνολικά περισσότερα από τρία (3) 
μέλη, διενεργούνται έκτακτες αρχαιρεσίες. 

 
12.3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον πέντε (5) φορές ανά έτος ή 
έκτακτα με πρόσκληση του Προέδρου ή έγγραφο αίτημα τουλάχιστον δύο 
μελών του προς τον Πρόεδρο. Βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν 
τουλάχιστον τέσσερα μέλη του με φυσική παρουσία ή συμμετοχή με 
ηλεκτρονικό μέσο. Αποφασίζει πλειοψηφικά με φανερή ψήφο και σε 
περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου προσμετράται διπλή. Η 
ψηφοφορία είναι μυστική μόνο για τη συγκρότηση σε σώμα και θέματα επί 
προσώπων. Για κάθε συνεδρίαση και απόφαση του Δ.Σ. τηρούνται από τον 
Γραμματέα τα πρακτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 
 
12.4. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνονται: α) Ο συντονισμός, η 
φροντίδα και η προώθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων του 
Σωματείου σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και αρχές του. β) Η 
σύνταξη του απολογισμού του απερχόμενου έτους και του προϋπολογισμού 
του επερχόμενου. γ) Η σύσταση ομάδων εργασίας από τα μέλη του 
Σωματείου για την ανάθεση επιμέρους δραστηριοτήτων. δ) Η σύνταξη 
εσωτερικού κανονισμού για επιμέρους λειτουργικά θέματα που δεν 
προβλέπονται στο καταστατικό, όπως, ενδεικτικά, η λειτουργία δανειστικής 
βιβλιοθήκης ή ο δανεισμός εξοπλισμού παρατήρησης. Ο εσωτερικός 
κανονισμός εγκρίνεται από τη Γ.Σ. και μπορεί να αναθεωρηθεί, όποτε κριθεί 
αναγκαίο, με πρόταση του Δ.Σ. ε) Η φροντίδα κάθε έκτακτου ζητήματος που 
αφορά το Σωματείο και τη δραστηριότητά του και δεν προβλέπεται στο 
καταστατικό. 

 
12.5. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να προτείνει ή να αποδεχτεί συνεργασίες του 
Σωματείου με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Κανένα μέλος του 
Σωματείου δεν μπορεί να διαπραγματευθεί συνεργασίες χωρίς ρητή έγκριση 
από το Δ.Σ. 
 
12.6. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκπέσει του αξιώματός του 
ύστερα από απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., με πρόταση όλων των 
υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και για σοβαρή αιτία όπως παρεμπόδιση των 
εργασιών του Δ.Σ., υπονόμευση της συνοχής, των εργασιών και των σκοπών 
του Σωματείου, δικαστική απαγόρευση ή καταδίκη ή ύπαρξη άλλου σοβαρού 
λόγου. Πριν αποφασίσει η Γ.Σ., το μέλος του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα της 
απολογίας. Μέλος του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα δεν συμμετέχει σε τρεις (3) 
συνεχόμενες συνεδριάσεις του, χάνει το αξίωμά του και καλείται να λάβει τη 
θέση του το αναπληρωματικό μέλος. 
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Άρθρο 13 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
 
Τα επί μέρους καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:  
 
13.1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού, συντονίζει τις 
δραστηριότητές του, συνυπογράφει τα έγγραφα του Σωματείου με τον 
Γραμματέα και εκπροσωπεί το Σωματείο και το Δ.Σ. ενώπιον των Δικαστικών, 
των Δημοσίων και των Δημοτικών Αρχών, εκτός εάν το Δ.Σ., με ειδική πράξη 
του, αναθέσει σε άλλο μέλος του την εκπροσώπηση αυτή. Εν γένει, έναντι 
τρίτων, επιδιώκεται η εκπροσώπηση με τη φυσική παρουσία τουλάχιστον δύο 
μελών του Δ.Σ. Όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από 
τον Αντιπρόεδρο. 
 
13.2. Ο Αντιπρόεδρος επικουρεί τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του και τον 
αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Έχει την επιμέλεια του 
αρχείου του Σωματείου, μαζί με τον Γραμματέα. 
 
13.3. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ., τα υπηρεσιακά βιβλία και τη 
σφραγίδα του Σωματείου. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ 
και τα έγγραφα του Σωματείου προς τρίτους. Έχει την επιμέλεια του αρχείου 
του Σωματείου, μαζί με τον Αντιπρόεδρο. 
 
13.4. Ο Ταμίας διαχειρίζεται και επιμελείται τα οικονομικά του Σωματείου, 
καταγράφοντας αυτά στο βιβλίο εσόδων και εξόδων. Ενημερώνει τακτικά το 
Δ.Σ. για τις κινήσεις του ταμείου και το ταμειακό υπόλοιπο. Όταν τα 
διαχειριζόμενα ποσά είναι μεγαλύτερα από το 10πλάσιο της συνδρομής ενός 
τακτικού μέλους, τότε εγκρίνονται από το Δ.Σ. 
 
13.5. Το πέμπτο μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένες ευθύνες 
με απόφαση του Δ.Σ. Το πέμπτο μέλος αλλά και όλα τα μέλη του Δ.Σ., 
συνεργάζονται και αλληλοβοηθούνται εν γένει και κατά περίπτωση για την 
επιτυχή περαίωση των ευθυνών του Δ.Σ. 
 
13.6. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Σωματείου 
καθώς και για την κίνηση αυτού με τα διάφορα μέσα, συντάσσεται ειδικό 
πρακτικό, με το οποίο το Δ.Σ. αναθέτει σε μέλος ή μέλη του τις σχετικές 
αρμοδιότητες. 
 
 
 
Άρθρο 14 
 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται ανά διετία από τη Γ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 11. Συγκροτείται σε σώμα με εσωτερική ψηφοφορία, 
εκλέγοντας Πρόεδρο, Γραμματέα και μέλος. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το 
χρόνο και έκτακτα αν παραστεί ανάγκη, ευρισκόμενη σε απαρτία με 
τουλάχιστον δύο (2) μέλη, ένα εκ των οποίων είναι ο Πρόεδρος. Αν κάποιο 
μέλος παραιτηθεί, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό και γίνεται 
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ανασυγκρότηση σε σώμα. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του 
Σωματείου από το Δ.Σ., τα σχετικά βιβλία και παραστατικά, καθώς και τη 
γενική συμφωνία των πεπραγμένων του Δ.Σ. με τους καταστατικούς σκοπούς 
και αρχές. Υποβάλει τη σχετική έκθεσή της στην τακτική απολογιστική Γ.Σ. 
για: α) την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και β) την ταμειακή και γενική 
διαχείριση του Σωματείου από το Δ.Σ. κατά το απερχόμενο διαχειριστικό έτος. 
Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., με ένα ή 
περισσότερα μέλη της, με δικαίωμα λόγου χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.  
 
 
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 15 
  
15.1. Το Σωματείο απέχει από κομματικές, επαγγελματικές, συντεχνιακές 
επιδιώξεις. Προσπάθειες εκπλήρωσης προσωπικών φιλοδοξιών, ξένων προς 
τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου ή εις βάρος αυτών, δεν είναι 
αποδεκτές. Μέλος που ενεργεί αντίθετα προς τις αρχές του παρόντος άρθρου 
και του καταστατικού, είναι δυνατόν να διαγραφεί από το Σωματείο. 
 
15.2. Δεν επιτρέπεται να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου ή Αντιπροέδρου του 
Σωματείου πρόσωπο που ασχολείται επαγγελματικά με την Αστρονομία (π.χ. 
με το εμπόριο αστρονομικού εξοπλισμού) ή είναι μέλος Δ.Σ. άλλου σωματείου 
ερασιτεχνικής Αστρονομίας. Επίσης, δεν επιτρέπεται πρόσωπο με αξίωμα 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλο πολιτικό αξίωμα να αναλάβει αυτά τα 
καθήκοντα. Μέλος του Δ.Σ. που πρόκειται να πολιτευθεί, παραιτείται από το 
αξίωμά του. 
 
Άρθρο 16 
 
Τα μέλη που έχουν αξιώματα στα όργανα του Σωματείου προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. 
 
Άρθρο 17 
 
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η κινητή και ακίνητη περιουσία του 
και το τυχόν ταμειακό υπόλοιπο διατίθενται σε εκπαιδευτικό ή επιστημονικό 
φορέα (ή φορείς) που προάγει τη γνώση περί της Αστρονομίας ή των 
φυσικών επιστημών. Κατ’ εξαίρεση και αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, στοιχεία της 
κινητής περιουσίας, όπως εξειδικευμένος εξοπλισμός παρατήρησης, μπορούν 
να πωληθούν σε μέλος/μέλη του Σωματείου, οπότε τα έσοδα θα διατεθούν 
αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό ή επιστημονικό φορέα (ή φορείς). 
 
Άρθρο 18 
 
Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 
α. Μητρώου μελών, 
β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, 
γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, 
δ. Εσόδων-Εξόδων, 
ε. Περιουσιακών Στοιχείων, 
στ. Εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων. 
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Άρθρο 19 
 
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή η εκούσια διάλυση του 
Σωματείου μπορούν να αποφασισθούν μόνο από τη Γ.Σ. κατόπιν πρότασης 
του Δ.Σ. και με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των συμμετεχόντων 
τακτικών μελών. Ειδικά για την εκούσια διάλυση, τα συμμετέχοντα στη Γ.Σ. 
τακτικά μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι ένα (21). 
 
Άρθρο 20 
 
Η πρώτη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου θα συνέλθει εντός έξι (6) μηνών από 
τη νόμιμη σύσταση του Σωματείου. Το κύριο θέμα αυτής της Γ.Σ. θα είναι η 
εκλογή του πρώτου Δ.Σ. και της πρώτης Ε.Ε. κατόπιν λογοδοσίας της 
προσωρινής διοίκησης του Σωματείου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Αστ. Κώδικα και των νόμων περί σωματείων. Το παρόν 
καταστατικό αποτελείται από 20 άρθρα και, αφού διαβάστηκε καθαρά για να 
ακουστεί απ’ όλους, εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του από τα 
παρακάτω ιδρυτικά μέλη: 
 
 
 
       Λάρισα, 27 Ιουνίου 2017 
       Τα Ιδρυτικά Μέλη 
                                                                                 
 
 
 


