
 
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 
 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 3725/3-8-1957 (ΦΕΚ 144 A/1957) 
Περί ιδρύσεως Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής 

 
[ . . . ] 

 
Άρθρο  1 

 
1. ∆ια την προαγωγήν και συντονισµόν του έργου της Αστρονοµίας στην 

Ελλάδα και ειδικότερον εις τα ζητήµατα, η προαγωγή των οποίων απαιτεί 
διεθνή συνεργασίαν, και τον σύνδεσµον της χώρας µας µετά της ∆ιεθνούς 
Αστρονοµικής Ενώσεως, ιδρύεται επιτροπή υπό την επωνυµίαν «Εθνική 
Αστρονοµική Επιτροπή» … 

 
Άρθρο  2 

Έργον της Επιτροπής εκτός των δια του άρθρου 1 παραγρ. 1 οριζοµένων είναι 
επίσης ο ορισµός του ή των αντιπροσώπων εις τας συνελεύσεις της ∆ιεθνούς 
Αστρονοµικής Ενώσεως και η πρότασις των θεµάτων προς συζήτησιν εις ταύτην. 

 
[ . . . ] 

 
 
 

ΆΛΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ κατ’ εξουσιοδότησιν  του Ν. ∆/τος 3725/1957 
Καταστατικού από 20-6-1958 (ΦΕΚ 92Α/20.6.1958) 

«Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής» 
 

Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους Αρ. 1318/1969 
«...δεν δύναται να θεωρηθεί ίδιον νοµικόν πρόσωπον, αλλ’ είναι συλλογικόν όργανον 
της διοικήσεως, ειδικής συνθέσεως, έχον µορφήν τινα αυτοτέλειας, προσηκούσης µεν 
εις τον σκοπόν και το έργον αυτού, ...» 
  

 
ΝΟΜΟΣ 1349/23-4-1983 (ΦΕΚ 52, Τεύχος Α, 25-4-1983) 

«Σύσταση Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και 
άλλες διατάξεις», Άρθρο 17, παράγραφος 3    

 
«3. …  εποπτεύεται από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας και αποτελείται από 
πέντε επιστήµονες µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στα θέµατα των αντικειµένων της 



Αστρονοµίας εν γένει που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Έρευνας και 
Τεχνολογίας» 
 

 
 

ΝΟΜΟΣ 1514/5-2-1985 (ΦΕΚ 13, Τεύχος Α, 8-2-1985) 
«Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας» 

 
[Γενικές διατάξεις για την έρευνα και τεχνολογία στη χώρα µας] 
 

 
 

ΝΟΜΟΣ 1558/17-7-1985(ΦΕΚ 137, Τεύχος Α, 26-7-1985) 
«Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» 

 
[Γενικές διατάξεις που αφορούν τα κυβερνητικά όργανα] 
 
 

Απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας  
Υπ΄Αριθµό 4693 (ΦΟΡ) 536/4-4-1990 (ΦΕΚ 277, Τεύχος Β, 1990) 

[Έγκριση µετακινήσεων στο εξωτερικό] 
 
 
 

Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας 276/17.7.1995, 
«Έδρα της Ε.Α.Ε στο Ε.Α.Α.» 

 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων, Γενική Γραµµατεία 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο 
Οικονοµικών, Αρ. Πρωτ. 2066334/1308/0026/23.10.1997 

[Προυπολογισµός ΕΑΕ] 
 
 

 
 

ΝΟΜΟΣ 2129/2001 (ΦΕΚ 128/Α΄/25.6.2001), Άρθρο 7, παράγραφος 1: 
 

[ . . . ] 
 
 Στον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Γ.Γ.Ε.Τ.)  του Υπουργείου Ανάπτυξης εγγράφεται κατ΄ έτος πίστωση για την 
καταβολή των εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισµούς: Ευρωπαϊκό Ίδρυµα 
Επιστήµης (European Science Foundation), στη ∆ιεθνή Αστρονοµική Ένωση, στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος (European Space Agency), στο πρόγραµµα 
ΕΥΡΗΚΑ και την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για τη συµµετοχή της χώρας στις 
δραστηριότητες των παραπάνω οργανισµών. 
 

[ . . . ] 
 

 



ΝΟΜΟΣ Υπ΄ Αριθ. 2953 (ΦΕΚ 249/Α΄/22.10.2001) 
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 
Ευρωπαικής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος σχετικά µε τη διαστηµική συνεργασία για 
ειρηνικούς σκοπούς 
Άρθρο 2 (Πεδία συνεργασίας), παράγραφος 2 : 
 
Μεταξύ των πεδίων που θεωρούνται από τους Συµβαλλόµενους ως προσφέροντα 
δυνατότητα για συνεργασία δυνάµει της Συµφωνίας, αναφέρονται ειδικότερα τα 
ακόλουθα :  
(α) ∆ιαστηµική επιστήµη, ειδικότερα αστρονοµία διαστήµατος και αστροφυσική, 
εξερεύνηση του ηλιακού διαστήµατος και ηλιακή – γήινη φυσική. 
 

[ . . . ] 
 


