
Πρακτικά 
της αριθ. 5/09-04-2002 συνεδρίασης 
της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής 

 
 
 Η συνεδρίαση έγινε στις 09-04-2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στηv 
αίθoυσα "Σίνα" στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), στηv Αθήνα. 
 
 Πρακτικά κράτησε o Α. Χαρλαύτης (Ε.Α.Ε.). 
 

Θέματα: 1) Έγκριση πρακτικών 
2) Ανακοινώσεις 
3) Λειτουργία της ΕΑΕ  
4) ESA-Ελληνική Αστρονομία 
5) Σχέσεις με ESO 
6) Τηλεσκόπιο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 
7) Οικονομικά θέματα – Προυπολογισμός 2003 

 
 

Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 
Κοντιζάς Ευάγγελος 
Χαρλαύτης Αιμίλιος 
Χατζηδημητρίου Δέσποινα 

Απόντες Κατσανέβας Σταύρος 
Πλειώνης Εμμανουήλ 

 
 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 14:30 μμ. 

 
   
Θέμα 1o : Έγκριση πρακτικών 
Τα πρακτικά της αριθ. 4/22-12-2001 συvεδρίασης εγκρίθηκαν. Συμφωνήθηκε τα 
πρακτικά να διανέμονται ηλεκτρονικά τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν της συνάντησης, 
ώστε τα μέλη να μπορούν να συνεισφέρουν με σχόλια. 
 
Θέμα 2 o : Ανακοινώσεις :  
O Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η συνδρομή για την IAU για το έτος 2002 
αλλά εκκρεμούν οι πληρωμές της συνδρομής για το A&A για τα έτη 2001-02. Την 
ΕΑΕ θα εκπροσωπήσει ο Καθηγητής Ιωσήφ Βεντούρα στην ετήσια συνάντηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Astronomy & Astrophysics στο Torun της 
Πολωνίας 2-5 Μαϊου 2002. 
 
Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι πρέπει να γίνει κάποια προετοιμασία ώστε να υπάρξει μια 
αξιοπρεπής εκπροσώπηση των Ελλήνων αστρονόμων κατά την 26η Γενική 
Συνέλευση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στο 



Sydney, Αυστραλία τον Ιούλιο 2003. Προτείνει η Ε.Α.Ε. να φροντίσει να ζητηθούν 
στοιχεία από τα κέντρα Αστρονομίας της χώρας μας για: 

• Εγγραφή νέων μελών 
• Επιχορήγηση (από τον προϋπολογισμό της ΕΑΕ) περιορισμένου αριθμού 
Ελλήνων αστρονόμων (ανεξαρτήτως ηλικίας) για συμμετοχή είτε στα 
διοικητικά όργανα είτε ως ομιλητές.  

• Επιχορήγηση (απευθείας από την IAU) νέων σε ηλικία μελών (< 35 ετών). 
 
Εκκρεμεί συνάντηση της ΕΑΕ με την κ. Α. Πατρώνη (ΓΓΕΤ) για ενημερωτικούς 
λόγους.  
 
Συζητήθηκε η πιθανότητα κοινής συνεδρίασης της ΕΑΕ με την ΕΛΑΣΕΤ με στόχο 
την σύγκλιση των απόψεων και κοινή δράση των δύο επιτροπών. Τονίστηκε ότι για 
πρώτη φορά ο Πρόεδρος και ένα μέλος συμμετέχουν και στις δύο επιτροπές. 
Αποφασίστηκε να διαμορφωθεί μία προκαταρκτική πρόταση με πιθανά θέματα προς 
συζήτηση. 
 
Έγινε σύνοψη των πενιχρών εθνικών πόρων για την υποστήριξη του ανθρώπινου 
δυναμικού σε έρευνα (ΙΚΥ, και δράσεις της ΓΓΕΤ όπως ΠΕΝΕΔ και κέντρα 
αριστείας). Η κ. Χατζηδημητρίου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας που 
έκανε σχετικά με τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών στη Μ. Βρετανία: Το 
PPARC χρηματοδοτεί τις εξής θέσεις Αστρονομίας: (α) Ph.D. students: περίπου 250 
υποτροφίες το χρόνο με προϋπολογισμό περίπου 6Μ€, (β) Post-Docs: περίπου 31Μ€ 
το χρόνο που καλύπτουν 65 περίπου θέσεις με απ’ευθείαν ανάθεση (1.5Μ€) και 
δεκαπλάσιο περίπου αριθμό μέσω Εκπαιδευτικών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων (30Μ€). 
Σημειώθηκε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια για να καταγραφεί η Αστρονομία ως ένα 
από τα θεματικά πεδία για τα καινούρια ΠΕΝΕΔ. Ο κ. Κοντιζάς δηλώνει ότι θα 
προσπαθήσει να διερευνήσει την κατάσταση στην Πορτογαλία, ερχόμενος σε επαφή 
με την κ. T. Lagos. Θα συνταχθεί μία έκθεση για να κατατεθεί στην ΓΓΕΤ και η 
οποία θα παραθέτει ενδεικτικά στοιχεία υποστήριξης της έρευνας, ιδιαίτερα σε 
ανθρώπινο δυναμικό, σε δύο χώρες της EU (UK, Πορτογαλία). 
 
Αποφασίσθηκε, εκτός από την παρούσα Επιτροπή, να μπουν στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΕ και οι προηγούμενες Επιτροπές της ΕΑΕ. 

 
Θέμα 3ο : Λειτουργία της ΕΑΕ  
Έγινε συζήτηση εάν θα έπρεπε το γραφείο της ΕΑΕ να είναι στην ΓΓΕΤ ή στο ΕΑΑ. 
Το ΕΑΑ έχει διαθέσει προσωρινά, για τις ανάγκες της ΕΑΕ, ένα γραφείο για 
συνεδριάσεις στο κτίριο ΣΙΝΑ, μέχρις ότου λυθεί θεσμικά το θέμα της έδρας της 
ΕΑΕ. Η ΕΑΕ χρειάζεται ένα μόνιμο γραφείο στο οποίο θα μπορεί να διεκπεραιώνει 
όλες τις δραστηριότητές της. 

Η εκκρεμότητα σε σχέση με τον Γραμματέα της ΕΑΕ πρέπει επίσης να λυθεί 
(επίσημα είναι ακόμη γραμματέας της ΕΑΕ ο Δρ. Κ. Πουλάκος). 
 
Θέμα 4ο : ESA-Ελληνική Αστρονομία 
Η Ελλάδα συμμετέχει το 2002 σε τρία προγράμματα συνεργασίας με την ESA : 
ARTES (τηλεπικοινωνίες), GSTP (τεχνολογικό πρόγραμμα για την βιομηχανία) και το 
GRS (Earth Observation) με 1.2 εκατ. ευρώ. Κατόπιν συνεννόησης του Προέδρου με 
την Κυρία Πατρώνη, αποφασίζεται να ενημερωθεί η Ελληνική αστρονομική κοινότητα, 



ότι εάν υπάρξει ενδιαφέρον (προγράμματα προς υλοποίηση), η ΓΓΕΤ είναι 
διατεθειμένη να επαναδιαπραγματευθεί το 2003 τα προγράμματα συνεργασίας με την 
ESA. Θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή η συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα 
PRODEX, του οποίου η μία εκ των τριών δράσεων είναι για βασική έρευνα, εφ’ όσον 
βέβαια υπάρχουν σχετικές προτάσεις εκ μέρους της ελλήνικής αστρονομικής 
κοινότητας. 
 
Συζητήθηκε να γίνει προς το παρόν μία απλή καταγραφή συμμετοχών Ελλήνων  σε 
προγράμματα της ESA/NASA, αν είναι δυνατόν μέσα στον Απρίλη/Μάιο. 
 
Τέλος, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι μετά από συνεννόηση με την ΓΓΕΤ, κατά τη 
διάρκεια της προκαταρτικής φάσης συνεργασίας με την ESA, που έχει υπογράψει η 
χώρα μας, οι Έλληνες ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα 
επιχορήγησης για συμμετοχή στα συνέδρια της ESA. 
 
Θέμα 5ο : Σχέσεις με ESO 
Συζητήθηκαν οι σχέσεις της χώρας μας με την ESO. Ο κ. Κοντιζάς αναφέρθηκε στις 
σχετικές συζητήσεις που είχαν γίνει το 1999. Γενικά, το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και 
θα συζητηθεί σε μελλοντική συνεδρίαση. 
 
Θέμα 6ο : Τηλεσκόπιο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 
Έγινε σύντομη ενημέρωση για την πορεία του έργου του ΕΑΑ (Χαρλαύτης) και 
σημειώθηκε ότι η ΕΑΕ θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για τον εθνικό και διεθνή 
αντίκτυπο του έργου σε συνεργασία με το ΕΑΑ. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της ΕΑΕ  
είχε εξουσιοδοτήσει (E-mail, Σεπτέμβριος 2001) τον τότε Επιστημονικό Υπεύθυνο του 
έργου, Α. Χαρλαύτη,  να συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της ΕΑΕ στην συνάντηση της 
ομάδας εργασίας τηλεσκοπίων μεσαίου μεγέθους OPTICON στην Τουλούζη, 19-22 
Σεπτεμβρίου 2001. 

 
Θέμα 7ο : Οικονομικά θέματα – Προϋπολογισμός 2003 
Συζητήθηκε ο προς κατάθεση προϋπολογισμός του 2003. Ο Πρόεδρος θα τον 
καταθέσει στην ΓΓΕΤ εγκαίρως. 
 
 Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής και έλυσε τη συνεδρίαση στις 
17:00 μμ. 
 
 


