
Πρακτικά 
της αριθ. 3/5-11-2001 συvεδρίασης 
της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής 

 
 Η συνεδρίαση έγινε στις 5-11-2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, με 
τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε από το γραφείο του Προέδρου στη Θεσσαλονίκη. 
Συνδέθηκαν τηλεφωνικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πρόεδρος), το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (κκ. Κοντιζάς), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Πλειώνης και Χαρλαύτης) – 
με ανοικτή ακρόαση) και το Πανεπιστήμιο Lyon, Γαλλία (κ. Κατσανέβας). 
 
 Πρακτικά κράτησε ο Πρόεδρος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής (Ε.Α.Ε.). 
 

Θέματα: 1) Ανακοινώσεις 
2) Οικονομικά θέματα 
3) Αναβάθμιση των σελίδων της Ε.Α.Ε. 
4) Επικείμενη συμφωνία Ελλάδος - ESA 
5) Άλλα θέματα 

 
Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

Κατσανέβας Σταύρος 
Κοντιζάς Ευάγγελος 
Πλειώνης Εμμανουήλ 
Χαρλαύτης Αιμίλιος 

Απόντες Ουδείς 
 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 14:00 μμ. 

 
Θέμα 1o:  
• Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στους καταλόγους της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης 
είναι εγγεγραμμένοι 99 Έλληνες αστρονόμοι. Μερικοί ίσως να μην είναι ενεργοί 
αστρονόμοι. Ένας έχει ήδη αποβιώσει (ο Π. Πολυμίλης). Μετά από συζήτηση αποφα-
σίζεται ότι η χώρα μας πρέπει να παραμείνει στην Κατηγορία ΙΙΙ (που βρίσκεται βάση 
του αριθμού μελών της).  

• Ο Πρόεδρος διαβάζει ηλεκτρονικό μήνυμα που πήρε από τον Καθηγητή Aage 
Sandqvist, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού έκδοσης του περιοδικού 
Astronomy & Astrophysics, σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας μας στον Οργανισμό. 
Το μήνυμα έχει διαβιβαστεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Επίσης 
ανακοινώνει ότι μίλησε προσωπικά με τον Γενικό Γραμματέα, κ. Δ. Δενιόζο, στον 
οποίο εξήγησε την κατάσταση, όσον αφορά την ετήσια συνεισφορά της χώρας μας στο 
Διεθνή αυτό Οργανισμό. Ο κ. Γενικός υποσχέθηκε να τακτοποιήσει το θέμα. Πράγμα-
τι, πρόσφατα,  ο Πρόεδρος ενημερώθηκε ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 
Ε.Α.Ε. για το 2001 υπεγράφη από τον Υπουργό Ανάπτυξης (κ. Α. Τσοχατζόπουλο) και 
έχει σταλεί προς υπογραφή στον Υφυπουργό Οικονομικών (κ. Ε. Φλωρίδη). 

• Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για τη συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Δ. Δενιόζο, στις 19/10/2001. Κατά τη συνάντηση 
συζητήθηκαν: 

• Η συγκρότηση της Επιτροπής και οι παραιτήσεις των κκ. Τσίγκανου και 



Βεντούρα. 
• Η αντιμετώπιση της έλλειψης προϋπολογισμού για το 2002.Ο κ. Γενικός 
υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί για την επίλυση του θέματος 

• Η δυνατότητα ένταξης του προϋπολογισμού της ΕΑΕ σε κάποιον Ειδικό 
Λογαριασμό (αναφέρθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας). Η απάντηση του Γενικού Γραμματέα ήταν σαφώς αρνητική. 

• Η πληρωμή της συνδρομής της χώρας μας στον Οργανισμό Astronomy & 
Astrophysics. Ο κ. Γενικός υποσχέθηκε να φροντίσει την πληρωμή για το 2001. 
Τα μέλη επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προωθηθεί στη Βουλή πρόταση νόμου 
για την αποδοχή του “Οργανισμού Astronomy & Astrophysics” ως Διεθνούς 
Οργανισμού, ώστε η πληρωμή να γίνεται με πάγιες διαδικασίες όπως γίνεται 
και για την I.A.U. 

• Η ονομασία "Macedonia" με την οποία αναφέρεται η FYROM στους καταλό-
γους της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU) με ένα Unit  και κανένα (!) 
αστρονόμο. Ο κ. Κοντιζας, επισημαίνει ότι, ως προϋγούμενος Πρόεδρος της 
ΕΑΕ, είχε στείλει σχετική επιστολή το 1998, η οποία υπάρχει στα Πρακτικά. 
Αποφασίστηκε ο Πρόεδρος, αφού έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς 
του Υπουργείου Εξωτερικών, να στείλει νέα επιστολή προς την I.A.U. και εάν 
χρειαστεί να προταθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της Επόμενης 
Συνέλευσης της I.A.U. εάν δεν έχει λυθεί έως τότε το θέμα αυτό. 

• Η παράδοση του Πρωτοκόλλου και της αλληλογραφίας στον νέο Πρόεδρο και 
εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Πλειώνης να παραλάβει το υλικό και να το τοποθετήσει 
σε χώρο προσβάσιμο από τα μέλη της ΕΑΕ. 

• Η συμμετοχή της χώρας μας στην ESA. Ο κ. Γενικός δεν έδειξε ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό για τη συμμετοχή αστρονόμων στα διοικητικά όργανα σύνδεσης 
της χώρας μας με την ESA κατά την προκαταρτική συνεργασία που θα 
προηγηθεί της εισδοχής μας ως πλήρους μέλους. Διατυπώνονται διάφορες 
απόψεις από τα μέλη: Ο κ. Κατσανέβας προτείνει να συγκεντρωθούν τα 
Ερευνητικά Προγράμματα στα οποία Έλληνες αστρονόμοι συμμετέχουν ή 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ESA και να οργανωθεί, εάν υπάρχουν 
χρήματα, μια ημερίδα για το θέμα αυτό. Ο κ. Κοντιζας επισημαίνει ότι 
σύμφωνα με πληροφορίες του, τα ανώτερα στελέχη της ESA είναι 
δυσαρεστημένα με την τάση της χώρας μας να αγνοήσει την Αστρονομία στην 
προκαταρτική συμφωνία της χώρας μας με την ESA. 

• Η ανάγκη εισδοχής της χώρας μας στον Οργανισμό European Southern 
Observatory (ESO). Ο κ. Γενικός έδειξε ενδιαφέρον, αλλά υπενθύμισε ότι τα 
απαιτούμενα κονδύλια είναι απαγορευτικά προς το παρόν. 

 
Θέμα 2ο  
 Το θέμα αφορά στην έλλειψη Προϋπολογισμού για το 2002, το οποίο έχει ήδη 
συζητηθεί (βλ. παραπάνω). 
 
Θέμα 3ο  
 Συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με την αναβάθμιση των σελίδων της 
Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής. Αποφασίστηκε να βάλουμε τη λίστα των Ελλήνων 
μελών της IAU, αφού γίνει μια μικρή εκκαθάριση (π.χ. Πολυμίλης και Abott) Στο πλαίσιο 
αυτής της συζήτησης αναφέρθηκε ότι πρέπει να εξεταστεί αν η IAU δίνει υποτροφίες για 
παρακολούθηση συνεδρίων και ιδιαιτέρως των Γενικών Συνελεύσεών της σε νεαρούς 
αστρονόμους. Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι στο παρελθόν αυτό ήταν δυνατόν μετά από 
προτάσεις των Εθνικών Επιτροπών (όπως η ΕΑΕ) 



 
Θέμα 4ο  
 Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί (βλ. Παραπάνω) 
 
Θέμα 5ο  
 Ο κ. Κατσανέβας προτείνει να γίνει η επόμενη συνεδρίαση της Εθνικής 
Αστρονομικής Επιτροπής στις 21 ή 22 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Τα μέλη συμφωνούν 
 
 Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής και έλυσε τη συνεδρίαση στις 
14:55 μμ. 


