
Πρακτικά 
της αριθ. 6/05-09-2005 συνεδρίασης 

της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής 
 
 
 Η συνεδρίαση έγινε στις 05-09-2005, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, στο 
γραφείο 4.12 της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Μεσογείων 14-18, 
Αθήνα 
 
 Πρακτικά κράτησε o Ι. Σειραδάκης. 
 

Θέµατα: 1) Έγκριση και υπογραφή Πρακτικών 
2) Καταστατικό της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής 
3) Η Γενική Συνέλευση της IAU, Πράγα 2006 
4) ∆ιεξαγωγή της Γ.Σ. της IAU το 2012 στη Θεσσαλονίκη 
5) Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος (ESA) 
6) Θέµατα σχετικά µε το περιοδικό Α&Α 
7) Αστρονοµική έρευνα και εκπαίδευση στην Ελλάδα 
8) Οικονοµικά θέµατα 
9) Υποτροφίες ΙΚΥ 
10) Θέµατα Φωτορρύπανσης 
11)  Άλλα θέµατα 

 
Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

Βεντούρα Ιωσήφ  
Κατσανέβας Σταύρος  
Καφάτος Μηνάς  
Λασκαρίδης Παύλος 
Πλειώνης Εµµανουήλ 
Τσίγκανος Κανάρης 
∆αγκλής Ιωάννης 

Απών Πράντζος Νίκος 
 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 12:00 µµ. Ας σηµειωθεί ότι ο κ. Καφάτος βρισκόταν στις 
Ηνωµένες Πολιτείες (George Mason University, Fairfax, VA) και συµµετείχε 
τηλεφωνικώς µε ανοιχτή ακρόαση. Η σύνδεση πάντως δεν ήταν 
ικανοποιητική. 

 
   
Θέµα 1o :  Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίθηκαν και υπεγράφησαν τα Πρακτικά προηγουµένων συνεδριάσεων. 
 
Θέµα 2o: Καταστατικό της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής (ΕΑΕ) 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι µε το υπ’ αριθµό 373/25/5/2005 έγγραφο, εστάλη 
στη ΓΓΕΤ το σχέδιο Νοµοθετικού διατάγµατος για τη λειτουργία της Εθνικής 
Αστρονοµικής Επιτροπής. Παραλήπτες του σχεδίου είναι ο Γενικός Γραµµατέας και η 



κυρία Μ. Μποφάκου στη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και οργάνωσης. Με το σχέδιο 
επιχειρείται η προσαρµογή της λειτουργίας της ΕΑΕ στις σηµερινές συνθήκες, 
δεδοµένου ότι το υφιστάµενο καθεστώς, στηρίζεται σε νοµοθετικό διάταγµα του 1957. 

 
Θέµα 3o:  Η Γενική Συνέλευση της IAU, Πράγα 2006 
 Ανακοινώθηκε επίσης ότι στην πρόσκληση της ΕΑΕ υπ’ αριθµό 
369/04/04/2005, για την υποβολή υποψηφιοτήτων νέων µελών της IAU, αλλαγή 
θεµατικής περιοχής και αίτηση χρηµατοδότησης, που είχε σταλεί στα κύρια 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας, έχει απαντήσει µέχρι τώρα µόνο ο 
κ. Εµ. Ξυλούρης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η καταληκτική ηµεροµηνία 
(15 Οκτωβρίου 2005) πλησιάζει και τα µέλη της ΕΑΕ πρότειναν να υπάρξει 
υπενθύµιση µέσω της µηνιαίας ηλεκτρονικής Εφηµερίδας (E-Newsletter) της 
Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας. 
 Ο πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη ότι στον Προϋπολογισµό της ΕΑΕ για το έτος 
2006, έχει ζητήσει 11200 € για την ενίσχυση της συµµετοχής Ελλήνων αστρονόµων 
στην XXVI Γενική Συνέλευση της IAU, που θα πραγµατοποιηθεί στην Πράγα 14-24 
Αυγούστου 2006 
 
Θέµα 4o:  ∆ιεξαγωγή της Γ.Σ. της IAU το 2012 στη Θεσσαλονίκη 
 Η ∆ιεθνής Αστρονοµική Ένωση, µε ηλεκτρονική επιστολή (E-mail) ζήτησε να 
πληροφορηθεί αν η Θεσσαλονίκη διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για τη διεξαγωγή 
της XXVIII Γενικής Συνέλευσης και αν υπάρχει οικονοµική ενίσχυση από τους 
τοπικούς φορείς. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας 
και Μηχανικής του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όρισε 
Επιτροπή αποτελούµενη από τους κκ. Ι. Σειραδάκη, Κ. Κόκκοτα, Ν. Στεργιούλα και Γ. 
Βογιατζή να διερευνήσει το θέµα. Η διερεύνηση είναι υπό εξέλιξη. 
  

Θέµα 5o:  Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος (ESA) 
 Η Ειδική Συνεδρίαση (ΜΕ2) για τη σύνδεση της χώρας µας µε τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό ∆ιαστήµατος, που θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 7ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Αστρονοµίας στην Κεφαλονιά, 8-10 Σεπτεµβρίου, αποτελεί 
ένδειξη της σοβαρότητας µε την οποία αντιµετωπίζουν οι έλληνες αστρονόµοι την 
εισδοχή της χώρας µας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έφερε σε 
επαφή µε τους κκ. Κ. Τσίγκανο και Ν.Κ. Σπύρου τον κ. Λάµπρο Πετρόπουλο, του 
Γραφείου ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων (International Business Development) της 
Εταιρείας Wyle International, η οποία έχει εκτεταµένη συνεργασία µε τη NASA σε 
θέµατα διαστηµικής τεχνολογίας. Ο Κ. Τσίγκανος επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη 
προσκαλέσει τον κ. Πετρόπουλο στην Κεφαλονιά, αλλά δεν έχει πάρει ακόµα 
απάντηση. 

 ∆υστυχώς η δυνατότητα εκµετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρονται από 
τη σύνδεση αυτή στους Έλληνες αστρονόµους είναι περιορισµένη, δεδοµένου ότι τα 
προαιρετικά προγράµµατα, στα οποία συµµετέχει η χώρα µας (ARTES, GMES, GSTP) 
είναι προγράµµατα στα οποία µπορούν να υποβάλουν προτάσεις κυρίως βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις. Οι κκ. Ι. Σειραδάκης και Π. Λασκαρίδης αναφέρθηκαν στο έγγραφο 
376/20-7-2005 προς τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας (µε κοινοποίηση 
προς το γραφείο του Πρωθυπουργού) το οποίο συνυπέγραψαν ως Πρόεδροι της ΕΑΕ 
και της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., µε το οποίο ζητούσαν να συµµετέχει η χώρα µας µε ένα µικρό 
ποσόν της τάξεως των 500 000 €. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει απάντηση. Αναλυτική 
συζήτηση για τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραµµα PRODEX σε βασική 
έρευνα είχε γίνει κατά την προηγούµενη συνεδρίαση της ΕΑΕ. 

 



Θέµα 6o:  Θέµατα σχετικά µε το περιοδικό Α&Α 
 Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η πληρωµή της συνδροµής της χώρας 
µας για τη συµµετοχή της στην Επιτροπή Έκδοσης του διεθνούς περιοδικού Astronomy 
& Astrophysics. 
 Συζητήθηκε επίσης η επικείµενη αντικατάσταση του κ. Ι. Βεντούρα, ως Εθνι-
κού Εκπροσώπου στην παραπάνω Επιτροπή. Ο κ. Βεντούρα συνταξιοδοτείται από το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης αυτόν τον µήνα. Αποφασίσθηκε να αναβληθεί το θέµα για την 
επόµενη συνεδρίαση ώστε η απόφαση να παρθεί από την επόµενη Εθνική Αστρονοµι-
κή Επιτροπή, επειδή η θητεία της παρούσας Επιτροπής λήγει σε λίγες ηµέρες. 
 Επισηµάνθηκε ότι δεν έχει υπάρξει καµία ανταπόκριση από την ΓΓΕΤ στην από 
την 6η ∆εκεµβρίου 2004 πρόταση της ΕΑΕ για την ένταξη του ESO σε σχέση µε τη 
συνδροµή της χώρας µας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό “Astronomy and Astrophysics 
Board of Directors” στο καθεστώς των «∆ιεθνών Οργανισµών». Μια τέτοια ένταξη θα 
διευκόλυνε πολύ την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής της χώρας µας. 
 
Θέµα 7o:  Αστρονοµική έρευνα και εκπαίδευση στην Ελλάδα 
 Ο κ. Πλειώνης υπενθύµισε την ύπαρξη της στατιστικής έρευνας που έχει 
εκπονήσει σχετικά µε τις ερευνητικές δραστηριότητες των ελληνικών αστρονοµικών 
ινστιτούτων. Αποφασίσθηκε να τεθεί η έρευνα υπό την αιγίδα της Εθνικής 
Αστρονοµικής Επιτροπής και να προωθηθεί η δηµοσίευσή της στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΕ. Ο κ. Πλειώνης θα στείλει την τελική πρόταση στα µέλη της Επιτροπής για να 
εγκριθεί η τελική µορφή του κειµένου. 
 Μετά από συζήτηση ο κ. Π. Λασκαρίδης αναλαµβάνει να συντάξει πρόταση 
σχετικά µε την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη υποστήριξη από τις χρηµατοδοτικές πηγές 
της χώρας µας σε θέµατα που σχετίζονται µε τη ∆ιαστηµική Τεχνολογία  και την 
Παρατηρησιακή Αστρονοµία. Η ανάγκη προκύπτει από την πρόσφατη (Φεβρουάριος 
2005) σύνδεση της χώρας µας µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό  ∆ιαστήµατος. Η πρόταση 
θα συζητηθεί και θα ζητηθεί η υποστήριξη της κατά τη Γενική Συνέλευση της 
Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας στην Κεφαλονιά, στις 9/9/2005.  
 
Θέµα 8o:  Οικονοµικά θέµατα 
 Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι, σύµφωνα µε γραπτές ή προφορικές διαβεβαιώ-
σεις, έχει εγκριθεί (α) η πληρωµή της ετήσιας συνδροµής της χώρας µας στη ∆ιεθνή 
Αστρονοµική Ένωση (IAU), (β) στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics (βλ. 
παραπάνω, θέµα 6), (γ) η πληρωµή των εξόδων συµµετοχής της εκπροσώπου της 
χώρας µας, ∆ρ. Ε. ∆άρα, στον Οργανισµό Ευρωπαίων Ηλιακών Παρατηρητών (JOSO) 
και (δ) του κ. Ι. Βεντούρα ως εκπροσώπου µας στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Έκδοσης του περιοδικού Astronomy & Astrophysics, καθώς επίσης και (ε) µετάβαση 
του µεταπτυχιακού φοιτητή, κ. Οµ. Γιαννακή (τον οποίο επέβλεπε ο αείµνηστος Αιµ. 
Χαρλαύτης), στη Γερµανία για συνεργασία σχετική µε τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του. 
Αντιθέτως, δεν εγκρίθηκε το ποσόν που είχε ζητηθεί για την υποστήριξη νέων ελλήνων 
ερευνητών στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονοµίας στην Κεφαλονιά. 
 Επίσης ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά, κατά τα τελευταία λίγα χρόνια, 
ενηµερώθηκε από τη ΓΓΕΤ, ότι έχει εγκριθεί ένα ποσόν για τις ανάγκες της ΕΑΕ. Το 
ποσόν που εγκρίθηκε ανέχεται σε 22 700 €. Η κατανοµή του, όµως σε διάφορους 
κωδικούς, καθιστά προβληµατική την απορρόφησή του, καθώς µάλιστα η έγκριση 
ανακοινώθηκε λίγους µόνο µήνες πριν την εκπνοή του Οικονοµικού έτους και την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων. Αποφασίσθηκε να διερευνηθεί η 
δυνατότητα να προσκληθεί, µε έξοδα της ΕΑΕ, εκπρόσωπος της ESA στο συνέδριο της 
Κεφαλονιάς. 



 Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη ότι έχει καταθέσει τον αναλυτικό (Πακέτα 
Εργασίας, Τεχνικά ∆ελτία) προϋπολογισµό της ΕΑΕ, ο οποίος ανέρχεται σε 26490 €. 
Στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνεται ποσόν 11 200 € για τις ανάγκες εκπροσώπη-
σης και συµµετοχής της χώρας µας στη Γενική Συνέλευσης της ∆ιεθνούς 
Αστρονοµικής Ένωσης (IAU) στην Πράγα τον Αύγουστο 2006. 
 Ο κ. Λασκαρίδης ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι το ποσόν των 1 000 €, που είχαν 
εγκριθεί από τη ΓΓΕΤ πέρυσι για την έκδοση των Πρακτικών του 6ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Αστρονοµίας (Πεντέλη, 15-17 Σεπτεµβρίου 2003), δεν έχουν ακόµα φτάσει 
στο ταµείο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Αποφασίσθηκε να ζητηθεί από τον Ταµία της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 
να έρθει σε επαφή µε την αρµόδια υπηρεσία της ΓΓΕΤ για να εντοπισθεί που 
βρίσκονται τα χρήµατα αυτά. 
 Τέλος συζητήθηκε η δυνατότητα να κατατεθούν στον λογαριασµό της ΕΑΕ, 
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συµψηφιστικά κονδύλια (matching funds), για 
το ποσόν των 5 000 €, που έχουν κατατεθεί από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο OPTICON. 
 
Θέµα 9o:  Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. 
 Με το υπ’ αριθ. 356/25/11/2004 έγγραφο της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής 
έχει ζητηθεί να βελτιωθεί το καθεστώς που διέπει τις υποτροφίες του Ιδρύµατος 
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα, δεν υπήρξε καµία απάντηση 
από το Ίδρυµα. 
 Ο κ. Τσίγκανος επανέφερε παλαιά πρόταση της Επιτροπής, προτείνοντας τα 
µέλη της Ε.Α.Ε., που ταυτόχρονα είναι και µέλη ∆.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης και Κρήτης, να φροντίσουν ώστε να υπάρξει ενιαία στάση από τα 
Τµήµατα Φυσικής των τριών ανωτέρω Πανεπιστηµίων (και κατά επέκταση και των 
λοιπών Πανεπιστηµίων) ως προς τα θέµατα που αφορούν το Ι.Κ.Υ. Ο ίδιος, ως 
εκπρόσωπος (Task Force) της χώρας µας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος, θα 
κάνει επίσης τα απαραίτητα διαβήµατα. 
 
Θέµα 10o:  Θέµατα Φωτορρύπανσης 
 Το θέµα συζητήθηκε εκ νέου. Ο κ. Καµπετζίδης, από την Επιτροπή Φωτισµού, 
µε τον οποίο βρισκόταν σε επαφή ο Αιµ. Χαρλαύτης, µε έγγραφό του ζητεί τη 
συνεργασία της ΕΑΕ, για την κοινή αντιµετώπιση της φωτορύπανσης στη χώρα µας.  
 Συζητήθηκε, εκ νέου, η δηµιουργία ιστοσελίδων µε σχετικές πληροφορίες για 
τον κατάλληλο δηµόσιο φωτισµό στη χώρα µας, η παραγωγή ενός σχετικού τριπτύχου 
και η δυνατότητα ύπαρξης ενός Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος, το οποίο να ρυθµίζει 
σχετικά θέµατα. 
 Αποφασίσθηκε να συσταθεί σχετική επιτροπή από την κ. Μ. Μεταξά, τον κ. Π. 
Νιάρχο και τον κ. Π. Μπούµη, η οποία θα εξετάσει το θέµα και θα κάνει σχετικές 
προτάσεις. 
  
Θέµα 11o : Άλλα θέµατα 
 Ο Πρόεδρος υπενθύµισε στα µέλη ότι επίκειται η λήξη της θητείας της 
παρούσας Επιτροπής. ∆ιάβασε παλαιότερο έγγραφο µε το οποίο ενηµερωνόταν ο 
Υπουργός Ανάπτυξης για την λήξη της θητείας προηγούµενης Επιτροπής και την 
ανάγκη ορισµού νέας. Τα µέλη συµφώνησαν να σταλεί προς τον Υπουργό παρόµοιο 
έγγραφο, µε το οποίο να ζητείται η ανανέωση της θητείας των µελών της Επιτροπής  ή 
ο διορισµός νέας Επιτροπής µε άλλη, κατά την κρίση του, σύνθεση. 

 
 Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη της Επιτροπής για τη συµµετοχή τους στη 
συνεδρίαση και έλυσε τη συνεδρίαση στις 15:20. 
 


