
Πρακτικά 
της αριθ. 2/28-9-2001 συvεδρίασης 

της Εθvικής Αστρovoμικής Επιτροπής 
 
 
 Η συvεδρίαση έγιvε στις 28-9-2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στηv 
αίθoυσα "Σίνα" στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), στηv Αθήνα. 
 
 Πρακτικά κράτησε o Πρόεδρος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής (Ε.Α.Ε.). 
 

Θέματα: 1) Λειτουργία της Ε.Α.Ε 
2) Προϋπολογισμός και οικονομικά θέματα 
3) Δομή της Ε.Α.Ε. 
4) Γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Α.Ε. 
5) Σχέση της Ε.Α.Ε. με άλλους Οργανισμούς 
6) Συμμετοχή στον Οργανισμό "Astronomy & Astrophysics) 
7) Άλλα θέματα 

 
Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

Κατσανέβας Σταύρος 
Κοντιζάς Ευάγγελος 
Πλειώνης Εμμανουήλ 

Απόντες Χαρλαύτης Αιμίλιος (βρίσκεται στο εξωτερικό) 
 
 

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

 
Θέμα 1o:  
• Ο κ. Ε. Κοντιζάς (απερχόμενος Πρόεδρος της Ε.Α.Ε.) παρέδοσε τη σφραγίδα της 
Ε.Α.Ε.  στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Έγινε σχετική συζήτηση και για τα σχετικά 
βιβλία, έγγραφα και άλλο υλικό (Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων 
εγγράφων, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, άλλα έγγραφα και υλικό) που ανήκουν 
στην Επιτροπή και πρέπει να γνωστοποιηθούν στα νέα μέλη της Επιτροπής. 

• Συζητήθηκε η ανάγκη να έχει η Ε.Α.Ε. κάποιο μόνιμο χώρο στο Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.). για να φυλάσσονται εκτός των άλλων και τα αρχεία 
της Ε.Α.Ε. 

• Συζητήθηκαν οι παραιτήσεις των μελών της Επιτροπής κκ. Κ. Τσίγκανου 
(Αναπληρωματικού Μέλους; κοινοποίηση παραίτησής του με E-mail στις 4-9-2001) 
και Ι. Βεντούρα (Αντιπροέδρου; κοινοποίηση της από 13-9-2001 παραίτησης του με E-
mail στις 26-9-2001). Η Επιτροπή έχει τώρα 5 Μέλη (4 Τακτικά και 1 
Αναπληρωματικό) και επομένως μπορεί να συνεδριάζει σε απαρτία. Ο Πρόεδρος 
ενημέρωσε τα Μέλη σχετικά με την προφορική διαβεβαίωση εκ μέρους της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ότι εναπόκειται στη δικαιοδοσία του 
Προέδρου να θεωρήσει εάν τα Αναπληρωματικά Μέλη αναπληρώνουν πρόσωπα ή 
απουσιάζοντες. Δεδομένου ότι με την Υπουργική απόφαση είχαν ορισθεί 5 Τακτικά 
και 2 Αναπληρωματικά Μέλη, ο Πρόεδρος αποδέχεται ότι τα Αναπληρωματικά Μέλη 



αναπληρώνουν τυχόντα απουσιάζοντα Τακτικά Μέλη (με δικαίωμα ψήφου). Αυτή 
ήταν και η προφανής πρόθεση του συντάξαντος το έγγραφο διορισμού της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον 3 Μέλη. Τα 
παρόντα Μέλη αποφάσισαν ομόφωνα, πάντως, ότι θα συνεχίσου να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην ορισθείσα με υπουργική απόφαση κυβερνητική επιτροπή για την 
Αστρονομία. 

  
Θέμα 2o:  
• Συζητήθηκε η δυνατότητα αποπληρωμής παλαιοτέρων υποχρεώσεων της Ε.Α.Ε.  
• Ο κ. Κοντιζάς ενημέρωσε τα Μέλη της Επιτροπής ότι έχει διεκπεραιωθεί η πληρωμή 
της συνδρομής της χώρας μας προς τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (I.A.U.) μέχρι και 
το έτος 2000 και της συνδρομής μας στον Οργανισμό Astronomy & Astrophysics 
(A&A) μέχρι και το έτος 2000. 

 
Πίνακας Ι. Πρόταση προϋπολογισμού της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής για το έτος 2001. 
 
Α/A Κωδικός  

Αριθμός 
Περιγραφή Ποσό (δρχ / ευρώ) 

1 0515 Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο 
εσωτερικό 

240 000 / 704.3 

2 0711 Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε 
συμβούλια,  επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου 
(περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 

500 000 / 1 467.4 

3 0713 Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 

1 150 000 / 3 374.9 

4 0732 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 
(περιλαμβάνονται και οι Υπουργοί, Αναπληρωτές 
Υπουργοί και Υφυπουργοί και Γ.Γ 

750 000 / 2 201.0 

5 0843 Εκδόσεις – Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία 1 500 000 / 4 402.0 
6 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 150 000 / 440.2 
7 1122 Προμήθεια αστρονομικών περιοδικών και εφημερίδων 

και λοιπών συναφών εκδόσεων 
2 400 000 / 7 043.3 

    
ΣΥΝΟΛΟ 6 690 000 / 19 633.2 
 
• Αποφασίσθηκε να ζητηθεί από τη ΓΓΕΤ να εγκρίνει, εκπροθέσμως, τον 
προϋπολογισμό που εμφανίζεται στον Πίνακα Ι (η σύνταξη της αρχικής μορφής του 
οποίου έχει γίνει από τον κ. Χαρλαύτη – ο οποίος απουσιάζει). 

• Έγινε ομόφωνα δεκτή η πρόταση του Προέδρου να υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες 
χρηματοδότησης μετακινήσεων προς το εξωτερικό: 

 1) Εθνικών Εκπροσώπων σε συνεδριάσεις Οργανισμών με τους οποίους η χώρα 
μας έχει συνυπογράψει σχετικές συμφωνίες. Στις συνεδριάσεις αυτές οι Εθνικοί 
Εκπρόσωποι συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και φροντίζουν για την προστασία των 
εθνικών μας συμφερόντων (π.χ. συμμετοχή στις γενικές Συνελεύσεις της IAU) 
 2) Εκπροσώπων της χώρας μας σε συνεδριάσεις Οργανισμών στους οποίους 
εκπροσωπείται η χώρα μας, χωρίς να υπάρχει υπογεγραμμένη υποχρέωση ή έννομο εθνικό 
συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή μπορεί να ορίζει τους εκπροσώπους της 
χώρας μας μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους και κοινοποιεί την απόφασή 
της στους σχετικούς Οργανισμούς (π.χ. συμμετοχή στα ετήσια συνέδρια του JOSO ή 
συμμετοχή στις συνεδριάσεις του οργανισμού Astronomy & Astrophysics). 



 3) Συμμετεχόντων σε διεθνή ή εθνικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, κτλ. Στην 
περίπτωση αυτή η επιλογή γίνεται με κριτήρια που αφορούν την κάθε περίπτωση χωριστά  
Η δυνατότητα συμμετοχής στις παραπάνω εκδηλώσεις και τα κριτήρια επιλογής γίνονται 
γνωστά με ανακοίνωση που απευθύνεται προς τα μέλη της ελληνικής αστρονομικής 
κοινότητας ή και προς τους οργανωτές των εκδηλώσεων. 
 Τέθηκε το θέμα της εκπροσώπησης της χώρας μας (με χρηματοδότηση της Ε.Α.Ε.) 
στα ετήσια συνέδρια της Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Ένωσης (JENAM). Μετά από 
συζήτηση αποφασίστηκε ότι η συμμετοχή στα συνέδρια αυτά εμπίπτει στην 3η κατηγορία 
(διεθνή συνέδρια) στα οποία είναι καλό να υπάρχει έντονη ελληνική επιστημονική 
συμμετοχή. Στα συνέδρια JENAM εκπροσωπούνται και συμμετέχουν με ψήφο 
εκπρόσωποι των συνεργαζομένων Εταιρειών (όπως είναι η Ελληνική Αστρονομική 
Εταιρεία). Από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Αστρονομικής Ένωσης δεν προβλέπεται η 
συμμετοχή εθνικών εκπροσώπων. 
 
Θέμα 3o: Το θέμα αυτό ουσιαστικά συζητήθηκε στο πλαίσιο των προτάσεων προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης που αναφέρθηκε στο Θέμα 1. 
 
Θέμα 4o: Συζητήθηκε η ανάγκη να υπάρξει γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Α.Ε. και 
αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα πληρωμής από τον προϋπολογισμό της Ε.Α.Ε.  
 
Θέμα 5o:  
• Ενόψει της προδιαγεγραμμένης συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή 
Διαστημική Εταιρεία (ESA), αποφασίστηκε να ενταθούν οι προσπάθειες συμμετοχής 
αστρονόμων στα ανώτατα κλιμάκια συνεννοήσεων, πράγμα που επιθυμεί και η ηγεσία 
της ESA, όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος της ESA κατά τη διάρκεια του 5ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Αστρονομίας που έγινε στο Ηράκλειο, 20-22 Σεπτεμβρίου 
2001. Προς το παρόν, η χώρα μας εκπροσωπείται από την κυρία Α. Πατρώνη, Τμήμα 
Διεθνών Οργανισμών, ΓΓΕΤ και τον κ. Χ. Κοντοέ, γραμματέα της Ελληνικής 
Διαστημικής Επιτροπής. Ο κ. Κατσανέβας αναφέρθηκε σε συζητήσεις που είχε με τον 
κ. Ράμμο (ESA), ο οποίος επίσης επιβεβαίωσε την επιθυμία της ESA να υπάρξει 
εκπροσώπηση της ελληνικής αστρονομικής κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με την 
ESA. 

• Συζητήθηκε επίσης η διαδικασία με την οποία τελικά η Πορτογαλία  έγινε πλήρες 
μέλος στον οργανισμό European Southern Observatory (ESO) και η δυνατότητα να 
συμμετάσχει η χώρα μας με παρόμοιες διαδικασίες. 

 
Θέμα 6o: Το πρόβλημα της συμμετοχής της χώρας μας στον οργανισμό Astronomy & 
Astrophysics συζητήθηκε στο Θέμα 1.  
 
Θέμα 7o: Δεν υπήρχαν άλλα θέματα. 
 
 Ο Πρόεδρoς ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής και έλυσε τη συvεδρίαση στις 
16:00 μμ. 


