
Πρακτικά 
της αριθ. 6/01-08-2002 συνεδρίασης 
της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής 

 
 
 Η συνεδρίαση έγινε στις 01-08-2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην 
αίθουσα "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 και άλλα διοικητικά θέματα 
4) Υποτροφίες και συμβόλαια για μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές 

5) ESA-Ελληνική Αστρονομία 
6) Η Γ.Σ. της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU) το 

2003 
7) Κοινές δραστηριότητες με την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
8) Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα OPTICON 
9) Η Ιστοσελίδα της ΕΑΕ 
10) Άλλα θέματα 

 
 

Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 
Κατσανέβας Σταύρος 
Κοντιζάς Ευάγγελος 
Πλειώνης Εμμανουήλ (όχι καθ’ όλη τη διαρκεια) 
Χαρλαύτης Αιμίλιος 
Χατζηδημητρίου Δέσποινα 

Απόντες  
 
 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 14:30 μμ. Ας σημειωθεί ότι ο κ. Πλειώνης βρίσκεται στο 
Μεξικό. Συμμετείχε τηλεφωνικά, με ανοιχτή ακρόαση,  μετά το θέμα 6. 

 
   
Θέμα 1o : Έγκριση πρακτικών 

Τα πρακτικά της αριθ. 5/09-04-2001 συνεδρίασης εγκρίθηκαν με μικρές 
τροποποιήσεις στη διατύπωση των θεμάτων 3 και 5.  
 
Θέμα 2 o : Ανακοινώσεις :  

• Ο Πρόεδρος διάβασε συνοπτική αναφορά του Καθηγητή Κ. Ι. Βεντούρα 
σχετικά με τη συμμετοχή του τελευταίου στη συνεδρίαση του  Editorial Board 



του διεθνούς περιοδικού Astronomy & Astrophysics (Α&Α), που 
πραγματοποιήθηκε στο Torun της Πολωνίας τον Μάιο 2002. 

• Επίσης διάβασε έγγραφό του (Α.Π. 314/16-7-2002) προς το Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας  σχετικά με την ετήσια συνδρομή της 
χώρας μας στο Α&Α.  

• Επίσης διάβασε πρόσκληση του Καθηγητή G. Gilmore (Οξφόρδη, Μ. 
Βρετανία) σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας μας στην προσεχή συνεδρίαση 
του ευρωπαϊκού δικτύου OPTICON. 

• Ο κ. Κατσανέβας  ενημέρωσε τα μέλη της ΕΑΕ για την πρόταση  
“SPACERAD” στο πλαίσιο των Integrated Projects του 6ο Χρηματοδοτικού 
Πρωτοκόλλου (FP6) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην συνέχεια ο κ. 
Κατσανέβας ενημέρωσε τα μέλη και για την πρωτοβουλία “GRID”. 
Προτάθηκε τέλος να διερευνηθεί η δυνατότητα οργάνωσης ημερίδας για 
ενημέρωση της αστρονομικής κοινότητας για το 6ο Χρηματοδοτικό 
Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (επιθυμητή ημερομηνία: 5 
Οκτωβρίου 2002, τόπος ΕΙΕ, οργάνωση ΕΑΕ/ΕΛΑΣΕΤ). 

• Ο κ. Χαρλαύτης ανακοίνωσε πρόσκληση του South African Astrophysical 
Observatory (SAAO) για συμμετοχής της Ελλάδας στο διεθνές οπτικό 
τηλεσκόπιο διαμέτρου 11μ “SALT”, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Ν. 
Αφρική. Έγινε συζήτηση για το ελάχιστο ποσό με το οποίο μπορεί να 
συμμετάσχει η χώρα μας ($ 1Μ) και συγκρίθηκε με το κόστος συμμετοχής 
στην ESO, που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Ελλάδας. Ομόφωνα 
αποφασίστηκε να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ παρόμοιες προτάσεις 
αρχής γενομένης με αυτή του SAAO. 

 
Θέμα 3ο :  Λειτουργία της ΕΑΕ και άλλα διοικητικά θέματα 

Τέθηκε το θέμα μόνιμου γραφείου, και επίσημης γραμματειακής υποστήριξης 
της ΕΑΕ. Διευκρινίστηκε από τον κ. Κοντιζά ότι, σύμφωνα με Υπουργική απόφαση, 
η έδρα της ΕΑΕ είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επομένως η διεύθυνση 
της ΕΑΕ πρέπει να είναι αυτή του ΕΑΑ. Κατά την προηγούμενη θητεία της ΕΑΕ, ως 
γραφείο της ΕΑΕ, χρησιμοποιείτο το γραφείο του Διευθυντού του Ινστιτούτου 
Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Ο Πρόεδρος ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα.   

Ο κ. Χαρλαύτης  κατέθεσε, προς συζήτηση, σχέδιο νόμου για τον 
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία της ΕΑΕ. 
 
Θέμα 4ο : Υποτροφίες και συμβόλαια για μεταδιδακτορικούς ερευνητές 

Η κ. Χατζηδημητρίου κατέθεσε σχέδιο πρότασης προς την ΓΓΕΤ και το 
Υπουργείο Παιδείας. Χρειάζεται να σχολιασθεί από τα μέλη της ΕΑΕ και να 
συμπληρωθεί με στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην ελληνική αστρονομική 
κοινότητα. Αποφασίσθηκε να σταλεί και σχετικό ερωτηματολόγιο προς τα 
ερευνητικά αστρονομικά κέντρα της χώρας για την απογραφή του ερευνητικού 
δυναμικού στην αστρονομία στη χώρα μας. 
 
Θέμα 5ο : ESA-Ελληνική Αστρονομία 

Ο κ. Χαρλαύτης κατέθεσε προκαταρκτική λίστα ερευνητών με διαστημικά 
προγράμματα βασικής έρευνας (υπό διαμόρφωση). Αποφασίσθηκε να διερευνηθεί, αν 
θα ήταν σκόπιμο να κοινοποιηθεί η λίστα πριν ή κατά την ημερίδα της ESA που θα 
γίνει στην Αθήνα στις 4 Οκτωβρίου 2002. Η λίστα έχει γνωστοποιηθεί και στην 



ΓΓΕΤ (Δρ. Λαγουβάρδο, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών) και θα καταβληθεί 
προσπάθεια να ενημερώνεται τακτικά. 
 
Θέμα 6ο : Η Γ.Σ. της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU) το 2003 

O Πρόεδρος ανέφερε ότι ετοιμάζει σχέδιο επιστολής, σχετικής με την ΧΧV 
Γενική Συνέλευση της IAU, η οποία θα αποσταλεί προς τα αστρονομικά κέντρα 
της χώρας για ενημέρωση και άντληση πληροφοριών. Υπήρξε συμφωνία  να 
προταθεί προς τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU) η Θεσσαλονίκη ως τόπος 
διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της IAU το 2012.  Υπήρξε συζήτηση και για 
το θέμα της FYROM όσον αφορά στο όνομα και στη σύνδεση της ως πλήρους 
μέλους της IAU. 
 

Θέμα 7 o : Κοινές δραστηριότητες με την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
 Έγινε σχετική συζήτηση ενός σχεδιαγράμματος ημερήσιας διάταξης για 
κάποια πιθανή κοινή συνεδρίαση με την ΕΛΑΣΕΤ (-συμμετοχή Ελλάδας στην ΕSΑ 
και ESO, -η χρηματοδότηση της εθνικής έρευνας, -το 6ο Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και -η ανάπτυξη, διεθνώς, της Αστροσωματιδιακής 
Φυσικής). Συζητήθηκε επίσης η πρόταση για κοινή συνεδρίαση με άλλες 
παρεμφερείς κρατικές επιστημονικές επιτροπές στην περιοχή της Φυσικής. 
 
Θέμα 8 o : Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα OPTICON 

Έγινε μία εκτενή παρουσίαση από τον κ. Χαρλαύτη για το δίκτυο OPTICON 
(επισυνάπτεται στα πρακτικά) και ακολούθησε συζήτηση. Ο κ. Χαρλαύτης κατέθεσε 
επίσης σχετικό έγγραφο για το προτεινόμενο πρόγραμμα “COMET” (επισυνάπτεται 
στα πρακτικά). Συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα που θα έχει η Ελλάδα ως μελλοντικό 
μέλος του OPTICON Managerial Board, καθώς επίσης και η συμμετοχή του 
τηλεσκοπίου “Αρίσταρχος” στο πρόγραμμα “COMET”. Ορίστηκε ομόφωνα ο 
Πρόεδρος της ΕΑΕ ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο OPTICON Board στις 
μελλοντικές συναντήσεις του, αρχόμενης από αυτήν που θα γίνει στο Παρίσι στις 22-
23 Σεπτεμβρίου 2002.  Τέλος, συζητήθηκε και η περίπτωση ορισμού Αναπληρωτή σε 
περιπτώσεις όπου ο Πρόεδρος δεν μπορεί να παραστεί σε κάποια συνάντηση, χωρίς 
να ληφθεί μια συγκεκριμένη απόφαση. 
 
Θέμα 9 o : 
 Ο κ. Πλειώνης δήλωσε ότι η ιστοσελίδα θα ενημερωθεί σύντομα μετά το 
τέλος Αυγούστου. 
 
Θέμα 10 o : 

Έγινε σύντομη ενημέρωση για την πορεία του κτιριακού έργου και του 
τηλεσκοπίου ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ. 

Ο κ. Κοντιζάς κατέθεσε προφορική αίτηση για μερική ή ολική  
χρηματοδότηση συμμετοχής του στο συνέδριο JENAM  2002, που θα γίνει στο 
Οπόρτο της Πορτογαλίας. Η πρόταση έγινε, κατ’ αρχήν, δεκτή υπό την προϋπόθεση 
να υπάρχει ο σχετικός  προϋπολογισμός και δεν αποτελεί προηγούμενο για παρόμοιες 
αιτήσεις στο μέλλον. 
 
 Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής και έλυσε τη συνεδρίαση στις 
18:00 μμ. 
 


