
 

Πρακτικά  
της κοινής συνεδρίασης 

αριθ. 7/05-02-2003 της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής (Ε.Α.Ε.) 
και αριθ. 3/05-02-2003 της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) 

 
 
 
 Η συνεδρίαση έγινε στις 05-02-2003, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στο 
γραφείο του Προέδρου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
 Πρακτικά κράτησε o Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
 
 

Θέµατα: 1) Προτάσεις εκσυγχρονισµού του καθεστώτος που διέπει 
την Ε.Α.Ε. 

2) Εκπροσώπησης της Ελλάδας σε διεθνείς Οργανισµούς 
(IAU, ESA, ESO, JOSO, OPTICON, COSPAR, URSI, 
κ.α., ιδιαιτέρως για τον Οργανισµό που εκδίδει το Α&Α) 

3) Προαγωγή και χρηµατοδότηση της αστρονοµικής 
έρευνας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

4) Θέσεις και υποτροφίες για διδακτορικούς και 
µεταδιδακτορικούς ερευνητές στην Ελλάδα 

5) Συνεργασία ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. – Ε.Α.Ε. 

6) Άλλα θέµατα 

 

 
Παρόντες Εκ µέρους της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. (όλο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο) 

Λασκαρίδης Παύλος (Πρόεδρος) 
Αντωνοπούλου Ευγενία (Αντιπρόεδρος) 
Τσίγκανος Κανάρης (Γραµµατέας) 
Θεοδοσίου Ευστράτιος (Ταµίας) 
Μουσάς Ξενοφών (ο οποίος θα αντικαθιστά εφεξής  
τον παραιτηθέντα Μ. Μαθιουδάκη) 
Πλειώνης Εµµανουήλ (όχι καθ’ όλη τη διάρκεια) 
Χατζηδηµητρίου ∆έσποινα (όχι καθ’ όλη τη διάρκεια) 
 
Εκ µέρους της Ε.Α.Ε. 
Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 
Κοντιζάς Ευάγγελος 
Πλειώνης Εµµανουήλ (όχι καθ’ όλη τη διάρκεια) 
Χατζηδηµητρίου ∆έσποινα (όχι καθ’ όλη τη διάρκεια) 

Απόντες Κατσανέβας Σταύρος (Ε.Α.Ε. – βρισκόταν στο εξωτερικό) 
Χαρλαύτης Αιµίλιος (Ε.Α.Ε. – ασθενής) 

 
 



Οι Πρόεδροι διαπιστώνουν την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσεται η έναρξη της κοινής 
συνεδρίασης στις 15:30 µµ. Ας σηµειωθεί ότι ο κ. Ε. Πλειώνης βρίσκεται στο Μεξικό 
και η κα. ∆. Χατζηδηµητρίου στο Ηράκλειο, Κρήτης. Συµµετείχαν εναλλάξ, 
τηλεφωνικά, µε ανοιχτή ακρόαση. 
 
Θέµα 1o : Προτάσεις εκσυγχρονισµού του καθεστώτος που διέπει την Ε.Α.Ε. 

 Συµφωνήθηκε ότι θα ήταν  προς όφελος του κύρους, της αποδοχής και της 
αποτελεσµατικότητος της Ε.Α.Ε. µία σύσταση όπου :                                                               
• Τα µέλη είναι ενεργοί Αστρονόµοι που δραστηριοποιούνται σε Ελληνικά 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύµατα  και  είναι τουλάχιστον τρίτης 
βαθµίδας. 

• Εκπροσωπούνται, κατά το δυνατόν, µε ένα τουλάχιστον µέλος, τα 
σηµαντικότερα Ελληνικά Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα, τα οποία 
αποδεδειγµένα θεραπεύουν το αντικείµενο της Αστρονοµίας. Ειδικότερα, είναι 
σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη και η αριθµητική κατανοµή των αστρονόµων 
στα διάφορα Ελληνικά ιδρύµατα για να προλαµβάνεται η δηµιουργία 
αρνητικών  εντυπώσεων  από φαινόµενα όπως, π.χ., η µη εκπροσώπηση του 
πολυπληθέστατου Τοµέα Αστροφυσικής και Αστρονοµίας του Τµήµατος 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε κανονικό µέλος, και µάλιστα για δύο 
συνεχείς θητείες της Ε.Α.Ε.. 

• συµµετέχει στην Ε.Α.Ε. ο εκάστοτε εκλεγµένος Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., και 
ει δυνατόν, δύο άλλα εκλεγµένα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.  (αντιπρόεδρος, 
γραµµατέας), εφόσον προέρχονται από διαφορετικά Ιδρύµατα.   

 
Θέµα 2o : Εκπροσώπησης της Ελλάδας σε διεθνείς Οργανισµούς (IAU, ESA, ESO, 
JOSO, OPTICON, COSPAR, URSI, κ.α., ιδιαιτέρως για τον Οργανισµό που εκδίδει το 
Α&Α) 

Η πρώτη και σηµαντικότερη εκκρεµότητα που συζητήθηκε ήταν η πληρωµή 
της συνδροµής της χώρας στον Οργανισµό που εκδίδει το κατεξοχήν Ευρωπαϊκό 
αστρονοµικό περιοδικό που δηµοσιεύουν οι Έλληνες Αστρονόµοι, το  Astronomy and 
Astrophysics.  Σηµειώνεται ότι η διοικούσα επιτροπή του περιοδικού αυτού, η οποία 
έχει επανειληµµένα διαµαρτυρηθεί για τη µη πληρωµή της συνδροµής της Ελλάδας 
τα τρία τελευταία χρόνια, θα συνέλθει στο Ηράκλειο Κρήτης   τον Μάιο του 2003.  
Έως τότε θα πρέπει να έχουν πληρωθεί οι οφειλόµενες για τα τρία τελευταία χρόνια 
συνδροµές για να αποφευχθεί ο διεθνής διασυρµός της χώρας µας στον τοµέα της 
Αστρονοµίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να φροντίσει ώστε, µε νοµοθετική 
ρύθµιση, να εξασφαλισθεί η πληρωµή της ετήσιας συνδροµής στον παραπάνω ∆ιεθνή 
Οργανισµό, για να µην επαναλαµβάνεται αυτή η δυσάρεστη κατάσταση που 
δυσφηµεί τη χώρα µας.  

Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας θα πρέπει επίσης να καλύπτει 
τα έξοδα εκπροσώπευσης της χώρας και σε άλλες διεθνείς αστρονοµικές επιτροπές 
και ενώσεις όπως η  ∆ιεθνής Αστρονοµική Ένωση (IAU), το ∆.Σ. του Οργανισµού 
Astronomy & Astrophysics, το  JOSO, κ.α., αν µη τι άλλο, για λόγους εθνικής 
πολιτικής. 

Έγινε ενηµέρωση από τον κ. Σειραδάκη σχετικά µε τη συµµετοχή της χώρας 
µας στο πανευρωπαϊκό δίκτυο OPTICON. 



Επίσης ο κ. Σειραδάκης ενηµέρωσε τα δυο σώµατα για τις ενέργειες που 
έχουν γίνει σχετικά µε την ορθή καταχώρηση του ονόµατος της FYROM  στις 
ιστοσελίδες της ∆ιεθνούς Αστρονοµικής Ένωσης (IAU).  
 
Θέµα 3o : Προαγωγή και χρηµατοδότηση της αστρονοµικής έρευνας και εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα 
 ∆ιαπιστώθηκε ότι η χρηµατοδότηση της επιστήµης της Αστρονοµίας στην 
Ελλάδα είναι ανεπαρκής τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση (ιδιαίτερα στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση). Η κατάσταση πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί. 

Eκφράστηκε η συµπαράσταση των δύο σωµάτων στην πρόταση του Τοµέα 
Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για 
την κατασκευή ενός σύγχρονου Ραδιοτηλεσκοπίου στη χώρα µας. Πρόκειται για ένα 
σηµαντικό έργο, η λειτουργία του οποίου θα συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη 
των Επιστηµών, της Τεχνολογίας και της Εκπαίδευσης σε θέµατα αιχµής.  

Eπισηµάνθηκε ότι έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα σχετικά µε τη διδασκαλία του 
µαθήµατος της Αστρονοµίας στα Λύκεια της χώρας. Το µάθηµα αυτό διδάσκεται από 
καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  που είναι συνήθως πτυχιούχοι 
µαθηµατικοί και δεν έχουν διδαχθεί την Αστρονοµία κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους. Πολλοί από αυτούς έχουν εκφράσει την ανάγκη επιµόρφωσης στην 
Αστρονοµία. Επίσης, µε το ισχύον σύστηµα, πολλοί µαθητές δεν επιλέγουν το 
µάθηµα της Αστρονοµίας επειδή είναι εξεταζόµενο και αντί αυτού προτιµούν άλλα 
ευκολότερα και µη εξεταζόµενα µαθήµατα, ενόψει και του φόρτου που έχουν λόγω 
των πανελληνίων εξετάσεων. Ανατέθηκε στον κ. Ξ. Μουσά να καταθέσει λεπτοµερή 
εισήγηση σχετικά µε το πρόβληµα και τις προτεινόµενες λύσεις.  
Θέµα 4o : Θέσεις και υποτροφίες για διδακτορικούς και µεταδιδακτορικούς 
ερευνητές στην Ελλάδα 
 Έγινε συνοπτική συζήτηση. ∆ιαπιστώθηκε ότι στη χώρα µας δεν υπάρχει 
καθεστώς που να θεσπίζει θέσεις για µεταδιδακτορικούς ερευνητές στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά και στα Ερευνητικά Ιδρύµατα. Εκτός από τις υποτροφίες που χορηγεί 
το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών και µερικοί ιδιωτικοί φορείς, οι έλληνες 
διδάκτορες δεν µπορούν να εργαστούν στη χώρα µας. Επίσης είναι εξαιρετικά λίγες 
και µε πενιχρές αποδοχές οι θέσεις για διδακτορική έρευνα. 
 Αναφέρθηκε επίσης ότι σύµφωνα µε το 3117/22-02-2002 γνωµοδοτικό 
έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του ΥΠΕΠΘ, το οποίο έγινε δεκτό από τον 
Υπουργό Παιδείας (60510/Β7/11-06-2002 ΥΠΕΠΘ, ∆/ση Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και Έρευνας) δεν είναι δυνατή η εκπόνηση και υποβολή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής σε 
γλώσσα άλλη πλην της Ελληνικής. Αυτή η απόφαση σχεδόν αποκλείει την εκπόνηση 
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής από µεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυµούν να  έρθουν στα 
Ελληνικά Πανεπιστήµια µέσω Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Εποµένως, ούτε 
Έλληνες, ούτε ξένοι θα εκπονούν σύντοµα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή σε Ελληνικά 
Πανεπιστήµια. 
Θέµα 5o : Συνεργασία ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. – Ε.Α.Ε. 
 ∆ιαπιστώθηκε η σηµασία της πρώτης κοινής συνεδρίασης των δύο σωµάτων και 
αποφασίσθηκε να υπάρξουν ανάλογες συνεδριάσεις και στο µέλλον. 
 
 Οι δύο Πρόεδροι ευχαρίστησαν τα µέλη των δύο σωµάτων και η συνεδρίαση 
ελύθη στις 18:30 µµ. 
 


