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

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

της Τρίτης 22ης Σεπτεµβρίου 2009 
Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης 

_ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρόντες: Από το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. παρόντες ήταν 

ο  Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος και τα µέλη του Ιωάννης Δαγκλής, Απόστολος 
Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης (αποχώρησε πριν το τέλος της Γ.Σ. για προσωπι-
κούς λόγους), Νικόλαος Στεργιούλας και Βασίλειος Χαρµανδάρης. Στη Γενική Συ-
νέλευση (Γ.Σ.) ήταν επίσης παρόντα επίσης περί τα 60 µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

 
Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλα τα µέλη, κάλεσε την έναρξη της Γ.Σ. και τη συ-

νέχεια συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέµατα.  
 
 
(1) Παρουσίαση Δραστηριοτήτων της Εταιρείας: Ο Πρόεδρος παρουσίασε µια 
σύντοµη αναδροµή στις µέχρι τώρα δραστηριότητες οι οποίες οργανώθηκαν 
στην Ελλάδα από διάφορους φορείς για το ευρύ κοινό µε αφορµή το Διεθνές 
Έτος Αστρονοµίας 2009. Η ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. λειτούργησε καταλυτικά στις εκδηλώσεις 
αυτές προφέροντας προσωπικό και υποστήριξη όπου της ζητήθηκε. Υπενθυµί-
στηκε ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας υπάρχει αφιερωµένη περιοχή όπου πα-
ρουσιάζονται µε µορφή ηµερολογίου (Google Calendar) όλες οι δραστηριότητες 
που διοργανώνονται στη χώρα. Γίνεται επίσης και συλλογή όλων των εκλαϊκευ-
τών άρθρων που παρουσιάζονται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε ηλεκτρονική 
µορφή. Η συνεισφορά όλων των µελών για την ενηµέρωση των παραπάνω ι-
στοσελίδων και την καλύτερη διάχυση της πληροφορίας είναι καθοριστική. 

 
 
(2) Οικονοµικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ο Ταµίας κ. Μαστιχιάδης ενηµέρωσε τα µέλη για 
την κατάσταση των οικονοµικών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. όπως αυτή αποτυπωνόταν στις 
31 Αυγούστου 2009. Το αποθεµατικό της Εταιρείας είναι πλέον 18,285.56 Ευ-
ρώ. Υπό κανονικές συνθήκες τα ετήσια έσοδα λόγω συνδροµών από τα 242 µέ-
λη της Εταιρείας ανέρχονται σε 5,985 Ευρώ. Το ΔΣ συνεχίζει να κάνει όσο το 
δυνατόν καλύτερη διαχείριση των πόρων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. µειώνοντας τα λει-

 Συνήλθε σήµερα 22 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 17:00 µµ στο Τµήµα 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας. 
  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
(1) Παρουσίαση Δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
(2) Οικονοµικά της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
(3) Εκλογή Νέων Μελών της Εταιρείας  
(4) Αλλαγή Κατηγορίας Μελών της Εταιρείας 
(5) Απαλλαγή Συνδροµών Συνταξιούχων Μελών 
(6) Εκδήλωση προς τιµή των τέως Προέδρων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
(7) Ελλάδα και ESO 
(8) Διάφορα 
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τουργικά έξοδα της Εταιρείας, και χρησιµοποιώντας πλέον το διαδίκτυο τόσο 
για τις συνδιαλέξεις των συνεδριάσεών του όσο και για την παροχή πληροφο-
ριών στα µέλη. Η κύρια δαπάνη είναι η έκδοση των δύο τευχών του Ιππάρχου 
ανά έτος, µε κόστος σχεδόν 2000 Ευρώ ανά τεύχος. Ο Ταµίας µε χαρά παρατή-
ρησε ότι όλα τα υπάρχοντα µέλη της Εταιρείας τον Αύγουστου του 2009 ήταν 
ταµιακά εντάξει σύµφωνα µε το Καταστατικό, δηλαδή δεν οφείλαν ετήσιες συν-
δροµές παλαιότερες από αυτές του έτους 2008.  Επίσης ζήτησε από όλα τα µέ-
λη για όλες τις οικονοµικές συναλλαγές τους µε την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. να κάνουν χρή-
ση του ηλεκτρονικού συστήµατος πληρωµών EASYPAY µέσω της σχετικής ιστο-
σελίδας που έχει δηµιουργηθεί σε συνεργασία µε την  Τράπεζα Πειραιώς. Η 
χρήση αυτή των ηλεκτρονικών πληρωµών διευκολύνει σηµαντικά τον Ταµία 
στην ασφάλεια αλλά και την καταγραφή όλων των συναλλαγών. 

 
 
(3) Εκλογή νέων µελών της Εταιρείας: Ο Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Βασίλει-
ος Χαρµανδάρης ενηµέρωσε την Γ.Σ. για τις αιτήσεις 21 ατόµων που επιθυ-
µούν να γίνουν µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και υπέβαλαν τη σχετική έγγραφη αίτηση 
στον Γραµµατέα εµπρόθεσµα, δηλαδή µέχρι και 20 µέρες πριν την 27η Γ.Σ. Η 
αίτησή του κάθε υποψηφίου µέλους συνυπογράφεται από δύο Τακτικά Μέλη 
της Εταιρείας και είναι διαθέσιµη στα αρχεία του Γραµµατέα Εταιρείας. Το Δ.Σ. 
ενέκρινε όλες τις υποψηφιότητές και ο Γραµµατέας ενηµέρωσε τα υποψήφια 
µέλη, σχετικά µε το Καταστατικό, τα δικαιώµατα, και τις υποχρεώσεις των µε-
λών της Εταιρείας. Το Δ.Σ. πρότεινε στην Γ. Σ. την εκλογή τους ως µέλη της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στις αντίστοιχες κατηγορίες, η οποία και τους εξέλεξε οµόφωνα. Τα 
µέλη αυτά είναι: 

 
 Νέα Έκτακτα Μέλη (15) 

 
o Αναστασίου Γεώργιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 Προτείνοντες: Α. Μαστιχιάδης, Ε. Μαυροµιχαλάκη 
o Ανδριοπούλου Μαρία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 Προτείνοντες: Α. Μαστιχιάδης, Ε. Μαυροµιχαλάκη 
o Βασιλειάδης Ευθύµιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήµιο  Θράκης 

  Προτείνοντες: Γ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Σαρρής 
o Γιανναροπούλου Ελισάβετ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 Προτείνοντες: Μ. Γεροντίδου, Ε. Μαυροµιχαλάκη 
o Διονάτος Οδυσέας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Προτείνοντες: Α. Μαστιχιάδης, Κ. Τσίγκανος 

o Κατσανίκας Ματθαίος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 Προτείνοντες: Ν. Πάτσης,  Μ. Χαρσούλα 

o Κουµπιά Ευγενία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 Προτείνοντες: Π. Νιάρχος,  Α. Μαστιχιάδης 

o Λαζαρίδης Κοσµάς, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, MPI Radioastronomy, Bonn 
(Germany) 

 Προτείνοντες: Ε. Αγγελάκης, Ι. Σειραδάκης 
o Νικολουδάκης Νικόλαος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Durham University (UK) 

 Προτείνοντες: Μ. Πλειώνης,  Β. Χαρµανδάρης 
o Παπαηλιού Μαρία-Χριστίνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 Προτείνοντες: Ε. Μαυροµιχαλάκη, Πρέκα 
o Παπαιωάννου Αθανάσιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 Προτείνοντες: Μ. Γεροντίδου, Ε. Μαυροµιχαλάκη 
o Πετροπούλου Μαρία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών  
Προτείνοντες: Ν. Βλαχάκης, Α. Μαστιχιάδης, 

o Πολυχρόνη Δανάη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Liverpool John Moores 
University, UK 

 Προτείνοντες: Κ. Τσίγκανος, Β. Χαρµανδάρης 
o Τρέµου Ευαγγελία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Προτείνοντες: Α. Μαστιχιάδης, Κ. Τσίγκανος 

o Τσιγαρίδη Ελιάνα, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 Προτείνοντες: Ν. Πάτσης,  Μ. Χαρσούλα 
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 Νέα Τακτικά Μέλη (6) 

o Κουσιάππας Σάββας (PhD 2004, Ohio State University, USA) – Επίκουρος 
Καθηγητής, Brown University, (USA) 
Προτείνοντες: Λ. Μουστάκας, Μ. Πλειώνης 

o Λιβαδειώτης Γεώργιος (PhD 2007, Πανεπιστήµιο Αθηνών), Μεταδιδακτορικός 
ερευνητής, South West Research Institute, (USA) 

 Προτείνοντες: Χ. Αποστολάτος, Α. Μαστιχιάδης 
o Πασχαλίδης Βασίλειος, (PhD 2008, University of Chicago, USA), Μεταδιδα-

κτορικός ερευνητής, Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, (USA) 
Προτείνοντες:  Ι. Σειραδάκης, Ν. Στεργιούλας 

o Σέργης Νικόλαος (PhD 2007, Πανεπιστήµιο Αθηνών), Μεταδιδακτορικός ε-
ρευνητής, Ακαδηµία Αθηνών 

 Προτείνοντες: Κ. Γοντικάκης, Σ. Κριµιζής 
o Reig Pablo (PhD 1996, University of Valencia, Spain), Ερευνητής Β’, Ιδρυµα 

Τεχνολογίας και Έρευνας  
 Προτείνοντες: Ι. Παπαδάκης, Β. Χαρµανδάρης 

o Sandberg Ingmar (PhD 2002, University of Uppsala, Sweden), Μεταδιδα-
κτορικός ερευνητής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 Προτείνοντες: Α. Αναστασιάδης, Ι. Δαγκλής 
 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9 του Καταστατικού για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
εγγραφής, τα νέα Μέλη πρέπει να αποδεχτούν την εγγραφή τους αποστέλλο-
ντας εντός δύο (2) µηνών, δηλαδή µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2009, την ετήσια 
εισφορά για το έτος 2010 στον Ταµία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Έτους Αστρονοµίας 2009, το  Δ.Σ. αποφάσισε να άρει το εφάπαξ τέλος εγγρα-
φής για τα νέα µέλη.     

 
 
(4) Αλλαγή Κατηγορίας Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ο Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
ενηµέρωσε την Γ.Σ. ότι τα ακόλουθα 6 µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις για να ενταχθούν σε διαφορετική κατηγορία µέλους.  Όλα τα µέ-
λη έχουν ειδοποιηθεί σχετικά από τον Γραµµατέα, έχουν αποδεχθεί την αλλα-
γή, και προτείνονται από το ΔΣ στη Γ.Σ. για αλλαγή κατηγορίας. Η Γ.Σ. τους 
εξέλεξε οµόφωνα στη νέα κατηγορία µέλους. 

 
 Από “Έκτακτο” σε “Τακτικό” (Απέκτησαν Διδακτορικό) (3) 

o Κουλουρίδης Ηλίας, PhD. 2009, Πανεπιστήµιο Πατρών 
Επιβλέπων: X. Γούδης, Μ. Πλειώνης 

o Μάγδης Γεώργιος, PhD 2008, Oxford University, UK 
 Επιβλέπουσα: Δ. Ρηγοπούλου 

o Ματσάκος Τίτος, PhD 2008, University of Torino, Italy 
Επιβλέπων: S. Massaglia και Κ. Τσίγκανος 

 
 Από “Συνεργαζόµενο” σε “Τακτικό” (Απέκτησε Διδακτορικό) (1) 

o Μεταλλινού Αναστασία – Φιόρη, PhD 2009, Πανεπιστήµιο Θεσσαλοίκης 
 Επιβλέπων: Ι. Σειραδάκης, Ι. Δαγκλής 

 
 Από “Έκτακτο” σε “Συνεργαζόµενο” (Άνω των 35 ετών) (1) 

o Τσαντίλας Σωτήριος,  Μεταπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

 Από “Συνεργαζόµενο” σε “Έκτακτο” (1) 
o Μαγκάκης Κωνσταντίνος,  Μεταπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
 Μετά τις παραπάνω αλλαγές ο αριθµός των µελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ανέρχεται σε 
242 µέλη. Η κατανοµή των µελών ανά κατηγορία είναι: 187 Τακτικά µέλη (εκ των 
οποίων 45 είναι ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας), 38 Έκτακτα µέλη, και 9 Συνεργαζό-
µενα. 
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(5) Απαλλαγή Συνδροµών Συνταξιούχων Μελών: Ο Γραµµατέας ενηµερώνει 
γραπτώς την Γ.Σ. για τα µέλη τα οποία λόγω του ότι είναι πλέον συνταξιούχοι 
και του ότι ήταν ταµιακά εντάξει το έτος της συνταξιοδότησής τους εξαιρούνται 
της ετήσιας συνδροµής προς την Εταιρεία. Τα µέλη αυτά δεν έχουν το δικαίωµα 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα προηγούµενα ακολουθούν απόφαση του ΔΣ 
και σύµφωνη γνώµη της ΓΣ και είναι καταγεγραµµένα στα Πρακτικά της 26ης ΓΣ 
της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Τα 16 µέλη τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή για το έτος 
2010  είναι: 

 
Αντωνακόπουλος Γρηγόριος, Βεντούρα Ιωσήφ, Δάρα Ελένη, Καρούµπαλος 
Κωνσταντίνος, Κοντόπουλος Γεώργιος, Κριµιζής Σταµάτης, Μπάνος Κοσµάς, 
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (Dennis), Παπαµαστοράκης Ιωάννης, Περσίδης 
Σωτήριος, Προκάκης Θεόδωρος, Ροβίθης Πέτρος, Σαρρής Ελευθέριος, Σβολό-
πουλος Σωτήριος, Χατζηδηµητρίου Ιωάννης 
 

 
(6) Εκδήλωση προς τιµή των τέως Προέδρων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Με ευκαιρία το 
ΔΕΑ 2009 το ΔΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αποφάσισε να τιµήσει στο πρόσωπο των πρώιν 
Προέδρων της Εταιρείας τη συνεισφορά των παλαιών ΔΣ στην εξέλιξη της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο πρώτος εκλεγµένος Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ακαδηµαϊκός Γεώργι-
ος Κοντόπουλος έχει ήδη τιµηθεί και είναι ο Επίτιµος Πρόεδρος της Εταιρείας. 
Κατά τη διάρκεια της 27ης ΓΣ τιµήθηκαν ο κ. Παύλος Λασκαρίδης, Οµότιµος Κα-
θηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά την πε-
ρίοδο 2002-2006, και ο κ. Ιωάννης Σειραδάκης, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά την περίοδο 1998-2002.  

 
Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Τσίγκανος έκανε µία σύντοµη αναφορά στη συ-
νεισφορά των τιµωµένων Προέδρων στην Εταιρεία, αλλά και γενικότερα στην 
Ελληνική Αστρονοµία, και τους επέδωσε εκ µέρους της ΓΣ συµβολικά δώρα.  
 
 
 

Φωτογραφία των τριών Προέδρων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. µετά την τελετή. Από αριστε-
ρά προς τα δεξιά οι κκ. Π. Λασκαρίδης, Κ. Τσίγκανος, και Ι. Σειραδάκης 

 
Το δώρο προς τον Καθηγητή Παύλο Λασκαρίδη, ο οποίος ασχολείται µε τις τέ-
χνες, και ειδικά την ζωγραφική,  ήταν ένα µπρούντζινο αντίγραφο αγάλµατος 
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του  Προµηθέα Πυρφόρου, του γλύπτη Παύλου Κουγιουµτζή. Ο Προµηθέας 
Πυρφόρος, ανέφερε ο κ. Τσίγκανος, είναι η ιερή µορφή της Ελληνικής σκέψης 
που συµβολίζει την αγάπη του ανθρώπου για την γνώση, τις τέχνες και τις επι-
στήµες, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το προτότυπο άγαλµα  
φιλοτεχνήθηκε για τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου το 2002, είναι 
µπρούντζινο και έχει ύψος 5 µ. Παρόµοιο άγαλµα ύψους 4 µέτρων τοποθετήθη-
κε στο στο Magdi Yacoub Institute το οποίο βρίσκεται στο Harefield του Λονδί-
νου, τα  αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν από τον πρωθυπουργό της Αγγλίας 
κ. Gordon Brown. Παρόµοια αγάλµατα του Προµηθέα έχουν τοποθετηθεί στους 
Δελφούς (1994), ενώ άλλα έργα του γλύπτη έχουν επιλεγεί για πόλεις όπως η 
Ατλάντα, το Σύδνεϋ, το Πεκίνο κ.λ.π. 

 
 Στον Καθηγητή Ιωάννη Σειραδάκη, ο οποίος τελευταία ασχολείται έντονα µε 
τον Μηχανισµό των Αντικυθήρων, παρουσιάσθηκε  αντίγραφο της κεφαλής του 
Εφήβου των Αντικυθήρων από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Ο 
"Έφηβος των Αντικυθήρων" είναι ένα τα πιο γνωστά έργα τέχνης του ναυαγίου 
που περιείχε και το γνωστό Μηχανισµό των Αντικυθήρων και αποτελεί ένα από 
τα ωραιότερα µεγάλα χυτά χάλκινα αγάλµατα της ελληνιστικής εποχής. Ανα-
σύρθηκε σε θραύσµατα από ναυάγιο του 1ου αι. π.Χ. και έχει αποκατασταθεί 
σχεδόν ολόκληρο. Η στάση και η δοµή του σώµατος θυµίζουν τα γυµνασµένα 
κορµιά των αγαλµάτων του Πολυκλείτου. Στο υψωµένο δεξί του χέρι πρέπει να 
κρατούσε κάποιο σφαιρικό αντικείµενο, όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε από 
την κλίση των δαχτύλων. Έχει ύψος: 1,94 µ. και αποδίδεται σε πελοποννησιακό 
εργαστήριο. Πιθανολογείται ότι είναι έργο του γλύπτη Ευφράνορα, από τη Σι-
κυώνα της Κορινθίας, χρονολογείται γύρω στο 340 µε 330 π.Χ. και εκτίθεται 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. 

 
 Οι δύο τέως Πρόεδροι απευθύνθηκαν µε τη σειρά τους προς τη Γ.Σ. την οποία 
ευχαρίστησαν για την εκδήλωση αυτή και ευχήθηκαν το καλύτερο για την πρό-
οδο της αστρονοµίας στην Ελλάδα. 

 
 
(7) Ελλάδα και ESO: Κατά τη διάρκεια του 9ου Συνεδρίου υπήρξε ειδική συνεδρία 
σχετικά µε τις προοπτικές της Ελλάδος να γίνει µέλος του European Southern 
Observatory (ESO). Ύστερα από εισήγηση του Dr. Eric Emsellem (Head of the 
Office for Science of ESO) το θέµα συζητήθηκε εκτενώς από τα µέλη της ΓΣ. 
Αποτέλεσµα αυτής της συζήτησης ήταν να προτείνει ο Πρόεδρος κ. Τσίγκανος 
να ορισθεί ειδική οµάδα εργασίας (working group) για το θέµα, ο συντονισµός 
της οποίας θα γίνει από τον κ. Χαρµανδάρη. Η Γ.Σ. αποδέχθηκε την πρόταση 
αυτή. Ο Πρόεδρος κάλεσε όσα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. επιθυµούν να συνεισφέρουν 
στο έργο της οµάδας να επικοινωνήσουν µαζί του. Σκοπός της οµάδας εργασίας 
είναι να ετοιµάσει µέχρι τον Ιανουάριο του 2010  µία σύντοµη αναφορά η ο-
ποία να παρουσιάζει µε απτά επιχειρήµατα τα επιστηµονικά και τεχνολογικά ο-
φέλη καθώς και µελλοντικές προοπτικές που θα έχει η χώρα αν γίνει µέλος του 
ESO. Η αναφορά αυτή θα παραδοθεί στον Πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. καθώς και 
στον Πρόεδρο της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής οι οποίοι θα την προωθή-
σουν στην πολιτική ηγεσία της χώρας, θα παρακολουθούν την εξέλιξή του θέ-
µατος, και θα ενηµερώνουν σχετικά τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 

 
 
(8) Διάφορα: Μια σειρά από άλλα θέµατα, εκτός ηµερήσιας διάταξης, συζητήθη-
καν από τα µέλη της Εταιρείας. Σε αυτά περιλαµβάνονταν  η βελτίωση των 
σχέσεων και της επιρροής την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην πολιτική ηγεσία της χώρας κα-
θώς οι προοπτικές στο πρόγραµµα PRODEX της ESA. Διαπιστώθηκε µεταξύ άλ-
λων η συνεχής βελτίωση της επιστηµονικής ποιότητας των συνεδρίων της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. καθώς και των νέων Ελλήνων αστρονόµων στην Ελλάδα και στο ε-
ξωτερικό.  
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Μετά το πέρας της συνέλευσης ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη του Δ.Σ. και της 
Γ.Σ. και κήρυξε το πέρας της συνεδρίασης. 
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