
Πρακτικά 
της αριθ. 1/29-8-2001 συvεδρίασης 

της Εθvικής Αστρovoμικής Επιτροπής 
 
 
 Η συvεδρίαση έγιvε στις 29-8-2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, στηv αίθoυσα 
"Σίνα" στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), στηv Αθήνα. 
 
 Πρακτικά κράτησε o κ. Αιμ. Χαρλαύτης, μέλος της Εθνικής Αστρονομικής 
Επιτροπής (Ε.Α.Ε.). 
 

Θέματα: 1) Λειτουργία της Ε.Α.Ε 
2) Υποχρεώσεις της Ε.Α.Ε. 
3) Προϋπολογισμός και οικονομικά θέματα 
4) Γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Α.Ε. 
5) Σχέση της Ε.Α.Ε. με άλλους Οργανισμούς 
6) Ενημέρωση για το τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος" 
7) Συνεδριάσεις με E-mail και τηλεφωνικές διασκέψεις 
8) Άλλα θέματα 

 
Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

Κατσανέβας Σταύρος 
Πλειώνης Εμμανουήλ 
Χαρλαύτης Αιμίλιος  

Απόντες Βεντούρα Ιωσήφ (δήλωσε αδυναμία να παραστεί – με E-mail) 
Κοντιζας Ευάγγελος 
Τσίγκανος Κανάρης 

 
 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 12:45 μμ. 

 
Θέμα 1o:  
• Διαπιστώνεται ότι η Επιτροπή δεν έχει άμεση γνώση των εκκρεμών ενεργειών της 
Ε.Α.Ε., δεδομένου ότι απουσιάζουν και τα δύο μέλη που συμμετείχαν στην 
προηγούμενη Επιτροπή (1999 – 2001).  

• Συζητήθηκε η διεκπεραίωση διεθνών  υποχρεώσεων της χώρας μας καθώς και η 
ενδυνάμωση και προώθηση ενδιαφέροντος για διαστημικά προγράμματα ως άμεση 
προτεραιότητα της Ε.Α.Ε. 

• Ο κ. Πλειώνης πρότεινε να αναλάβει η Εθνική Αστρονομική Επιτροπή να 
συγκεντρώσει τα στατιστικά στοιχεία των αστρονομικών δραστηριοτήτων της χώρας 
μας. Η Επιτροπή του αναθέτει να κάνει τους πρώτους διερευνητικούς χειρισμούς. 

 
Θέμα 2o:  
• Έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με  την εκπροσώπηση της χώρας μας  σε Διεθνείς 
Οργανισμούς (π.χ. στη Διεθνή Αστρονομική Ένωση –IAU). Αναφέρθηκαν επίσης 



και άλλοι οργανισμοί όπως COSPAR, URSI, JOSO, Astronomy & Astrophysics, 
ESA, και ESO. 

• Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να ενημερώσει τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU) και 
τον οργανισμό Astronomy & Astrophysics για τη νέα σύνθεση της Ε.Α.Ε., καθώς και 
τη αρμόδια για τις σχέσεις με την Ι.Α.U, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της ΓΓΕΤ. 

• Ιδιαιτέρως για τη συμμετοχή της χώρας μας στον οργανισμό του Astronomy & 
Astrophysics, ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να ενημερωθεί σχετικώς για τη μέχρι σήμερα 
διαδικασία πληρωμής και να προσπαθήσει να βρει λύση για τη συνέχιση 
εκπλήρωσης των οφειλών της χώρας μας. Θα έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους 
παράγοντες: Α&Α, Γενικό Γραμματέα ΓΓΕΤ, και Τμηματάρχες Διοικητικού και 
Διεθνών Οργανισμών της ΓΓΕΤ. 

 
Θέμα 3o:  
• Οι κκ. Σειραδάκης και Χαρλαύτης ενημέρωσαν τα μέλη σχετικά με την επίσκεψή τους 
στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την ενημέρωση που 
είχαν από την Διευθύντρια Διοικητικού της ΓΓΕΤ. 

• Μετέφεραν την πληροφορία ότι αναμένεται εντός των ημερών να υπογραφεί η 
διυπουργική απόφαση με την οποία θα καταστεί δυνατή η εκταμίευση χρημάτων από 
τον προϋπολογισμό του 2001, και έγινε ενημέρωση για τα ποσά που περιέχονται σε 
κάθε κωδικό του προυπολογιμσού του 2001.  

• Διευκρινίστηκαν οι σχετικοί κωδικοί αριθμοί του προϋπολογισμού για το 2001. 
• Η Ε.Α.Ε. δεν έχει αυτόνομο προϋπολογισμό αλλά ο προϋπολογισμός της 
ενσωματώνεται στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού της ΓΓΕΤ. 
Πρέπει να κατατίθεται μεταξύ Απριλίου-Μαίου του προηγούμενου έτους, ώστε οι 
ανάγκες της Ε.Α.Ε. να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΓΓΕΤ που 
κατατίθεται στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους περίπου κατά το μήνα Ιούνιο. Μετά 
την έγκριση του προϋπολογισμού, αυτός "τρέχει" από την 1η Ιανουαρίου. Τα 
διάφορα έξοδα μπορούν να εκταμιεύονται μόλις υπάρξουν διαθέσιμα στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας.  

• Όπως πληροφορήθηκαν, για το έτος 2002 δεν έχει κατατεθεί προϋπολογισμός από 
την Ε.Α.Ε. και έτσι για το ερχόμενο έτος έχει συμπεριληφθεί (αυτομάτως από το 
Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της  ΓΓΕΤ) μόνο η συνδρομή της χώρας μας για την 
IAU. Έστω και καθυστερημένα μπορεί να κατατεθεί προϋπολογισμός για το έτος 
2002 (ο οποίος πλέον έγκειται στην μερική ή ολική εκπλήρωση του από τον Γενικό 
Γραμματέα). Προσχέδιο για τον (εκπρόθεσμο) προϋπολογισμό του 2002 ανέλαβε να 
εκπονήσει ο κ. Χαρλαύτης. 

• Εγκρίθηκε η αίτηση της κ. Ε. Δάρα για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο ετήσιο 
συνέδριο του Joint Organization for Solar Observations (JOSO). Οι λόγοι ήσαν 
εθνική εκπροσώπηση και απουσία αυτής κατά τα προηγούμενα έτη. 

• Τέλος συζητήθηκε η ανάγκη αύξησης των δαπανών για την εκπροσώπηση της χώρας 
μας σε διεθνείς οργανισμούς αλλά και για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

 
Θέμα 4o:  
• Συζητήθηκε  η δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης και ο χώρος συνεδριάσεων 
της Ε.Α.Ε. Η δυνατότητα διεξαγωγής των συνεδριάσεων σε χώρο της ΓΓΕΤ 
εξετάσθηκε διεξοδικά, δεδομένου ότι έτσι θα είναι δυνατή η άμεση ενημέρωση από 
το προσωπικό της ΓΓΕΤ, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Από την άλλη μεριά αν οι 
συνεδριάσεις γίνονται  στους χώρους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  (ΕΑΑ) 
ίσως υποστηρίζονται από γραμματειακή υποστήριξη. Η τελική απόφαση αναβλήθηκε 



για επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής. 
• Ο Πρόεδρος θα αναλάβει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Επιτροπής. 
• Ο κ. Πλειώνης θα αναλάβει αρχικά τη συντήρηση των ιστοσελίδων της Ε.Α.Ε. 
• Τέλος εγκρίθηκε η δυνατότητα να γίνονται συνεδριάσεις μέσω του Διαδικτύου ή με 
τηλεδιασκέψεις ή με συνεδριάσεις μέσω βίντεο εφόσον υπάρχει η τεχνολογική 
υποδομή (υπάρχει σίγουρα στη Θεσσαλονίκη και στη Lyon). Οι συνεδριάσεις αυτές 
είναι έγκυρες εφόσον τα μέλη έχουν την τεχνολογική υποδομή και δύνανται να 
συμμετάσχουν. 

 
Θέμα 5o: Η σχέση της Ε.Α.Ε. με άλλους διεθνείς οργανισμούς συζητήθηκε στο Θέμα 2. 
Συγκεκριμένα οι κκ. Κατσανέβας και Χαρλαύτης ανέλαβαν να καταγράψουν πιθανά 
τεχνολογικά έργα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ ESA και της Ελληνικής αστρονομικής 
κοινότητας, ως μία αρχή, τα οποία θα κοινοποιηθούν και στην υπόλοιπη κοινότητα για να 
δημιουργηθεί μια πιό ολοκληρωμένη εικόνα των προοπτικών συνεργασίας με την ESA. 
 
Θέμα 6o: Έγινε περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των έργων του τηλεσκοπίου και 
του κτιρίου από τον κ. Χαρλαύτη. 
 
Θέμα 7o: Η σχετική συζήτηση έγινε στο Θέμα 4. 
 
Θέμα 8o: Δεν υπήρχαν άλλα θέματα. 
 
 Ο Πρόεδρoς ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής και έλυσε τη συvεδρίαση στις 
18:00 μμ. 


