
Πρακτικά 
της αριθ. 4/22-12-2001 συvεδρίασης 
της Εθvικής Αστρovoμικής Επιτροπής 

 
 
 Η συvεδρίαση έγιvε στις 22-12-2001, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30, στηv 
αίθoυσα "Σίνα" στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), στηv Αθήνα. 
 
 Πρακτικά κράτησε o Αιμ. Χαρλαύτης (Ε.Α.Ε.). 
 

Θέματα: 1) Έγκριση πρακτικών 
2)  Συνδρομή στο περιοδικό Α&Α 
3) Συνδρομή στην IAU 
4) Σχέσεις Ελλάδας-ESA 
5) Εκπρόσωπος στο JOSO 
6) Άλλα θέματα 

 
Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

Κατσανέβας Σταύρος 
Κοντιζάς Ευάγγελος 
Πλειώνης Εμμανουήλ 
Χαρλαύτης Αιμίλιος 
Χατζηδημητρίου Δέσποινα 

 
 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 11:30 μμ. 

   
Θέμα 1 
Τα πρακτικά των προηγούμενων συναντήσεων εγκρίθηκαν. 
Το νέο μέλος της Ε.Α.Ε. κατέθεσε το έγγραφο διορισμού της. 
 
Θέμα 2 
Η συνδρομή του 2001 για το Α&Α εγκρίθηκε από την ΓΓΕΤ και συζητήθηκε η 
ανάγκη θεσμοθέτησης αυτής της συνδρομής όπως γίνεται με την συνδρομή στην 
IAU. 
 
Θέμα 3 
Σχετικά με την ετήσια εισφορά της Ελλάδας στην IAU, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει 
σημαντική επιστροφή πόρων στην χώρα υπό την μορφή χρηματοδότησης συμμετοχής 
μελών και νέων αστρονόμων σε συνέδρια της IAU. Αποφασίστηκε να υπάρχει 
καλύτερη ενημέρωση και έγκαιρες ανακοινώσεις ιδιαίτερα για νέους αστρονόμους 
(<35 χρόνων) για συμμετοχή τους σε συνέδρια της IAU. 
 
Θέμα 4 
Διεξήχθη συζήτηση σχετικά με το ενδιαφέρον της αστρονομικής κοινότητας για 
συνεργασία με την ESA. Ενημερώθηκαν τα μέλη της ΕΑΕ για  προκαταρκτική 



συμφωνία της Ελλάδας για συνεργασία με την ESA στα προγράμματα ARTE, ERS 
και GSTP (ερήμην της αστρονομικής κοινότητας παρόλο του ενδιαφέροντος και από 
την πλευρά της ESA και ιδιαίτερα του υπευθύνου της ESA στο πρόγραμμα 
PRODEX). Τονίστηκε τόσο η ήδη ύπαρξη ερευνητικών προγραμμάτων της 
αστρονομικής κοινότητας με την ESA όσο και η ανεπίσημη εκπροσώπηση της 
Ελλάδας, λόγω της πρωτοβουλίας και δραστηριότητας Ελλήνων αστρονόμων, σε 
διάφορα επιστημονικά συμβούλια αστρονομικών δορυφόρων  της ESA (Cluster, 
BeppoColombo, INTEGRAL, Zeus). Αποφασίστηκε να επιδιωχθεί επίσημη 
ενημέρωση αντιπροσωπίας της ΕΑΕ (αποτελούμενη από τους κκ. Κατσανέβα και 
Κοντιζά) από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΕΤ. 
 
Θέμα 5 
Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στο JOSO έγινε από την Δρ. Δάρα το 2001, η οποία 
ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Α.Ε. για τη συμμετοχή της. Είναι δυνατόν η 
εκπροσώπηση στο JOSO να γίνεται εκ περιτροπής από μέλη της κοινότητας των 
ηλιακών φυσικών. Αυτό μπορεί να γίνεται και μέσα από την ΕΛΑΣΕΤ μιάς και οι 
περισσότεροι είναι μέλη της. 
 
Θέμα 6 
• Συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα της ΕΑΕ όπως η έδρα της και  η παρούσα 
οικονομική διαχείριση  από την ΓΓΕΤ. Ο προηγούμενος Πρόεδρος Δρ. Κοντιζάς 
έφερε  το αρχείο της Επιτροπής (Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων 
εγγράφων, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, άλλα έγγραφα και υλικό) και 
προσφέρθηκε να βρεί αναφορές σε σχέση με την λειτουργία της ΕΑΕ 
(επιχορήγηση, οικονομικός διαχειριστής, έδρα). 

• Έγινε αναδρομή στην αλληλογραφία του προηγούμενου Προέδρου της ΕΑΕ 
σχετικά με την αποδοχή της ΦΥΡΟΜ ως «Μακεδονία» στην IAU. Αποφασίστηκε 
να εξεταστεί η δυνατότητα δράσης και προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τελικό 
αποδέκτη την IAU. 

• Ακολούθησε συζήτηση για την ανάπτυξη των ιστιοσελίδων (links, λίστα μελών, 
hits). 

• Συζητήθηκε η έλλειψη εθνικών πάρκων ελεύθερων από ηλεκτρομαγνητική 
ρύπανση, θέμα ιδιαίτερα πρόσκαιρο τώρα με την κατασκευή του νέου τηλεσκοπίου 
στον Χελμό και αποφασίστηκε προπαρασκευή σχετικού άρθρου (Νόμος του 
ουρανού). 

• Έγινε ενημέρωση της επιτροπής από τον επιστημονικό υπεύθυνο (έως Νοέμβριο 
2001) του τηλεσκοπίου ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ της προόδου εργασιών του τηλεσκοπίου 
και του κτιρίου και αποφασίστηκε ομοφώνως, μετά από πρόταση της Δρ. 
Χατζηδημητρίου, αν αλλάξει ο Γενικός Γραμματέας να του σταλεί επιστολή με 
στόχο την ενημέρωσή του και την ενίσχυση και ολοκλήρωση του έργου. 

• Τέθηκε  το θέμα της έλλειψης χρηματοδότησης μετα-διδακτορικών ερευνητών, 
ιδιαίτερα για βασική έρευνα, και αποφασίστηκε να γίνουν επαφές με την ΓΓΕΤ 
και το ΙΚΥ. 

 
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής και έλυσε τη συvεδρίαση στις 14:00 
μμ. Η επόμενη συνεδρία ορίστηκε προκαταρκτικά για την 1 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα. 
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