
Πρακτικά 
της αριθ. 1/17-09-2003 συνεδρίασης 
της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής 

 
 
 Η συνεδρίαση έγινε στις 17-09-2003, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, στο 
Ινστιτούτο Αστρονοµίας & Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
(Ε.Α.Α.), στηv Πεντέλη. 
 
 Πρακτικά κράτησε o Α. Χαρλαύτης. 
 

Θέµατα: 1) Λειτουργία της Ε.Α.Ε. 
2) Κατανοµή αρµοδιοτήτων 
3) ∆ραστηριότητες της Ε.Α.Ε. 

 
Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

Βεντούρα Ιωσήφ (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 
Λασκαρίδης Παύλος 
Πλειώνης Εµµανουήλ 
Τσίγκανος Κανάρης 
Χαρλαύτης Αιµίλιος 

Απόντες Ι. ∆αγκλής, Μ. Καφάτος, Στ. Κατσανέβας, Ν. Πράντζος 
 
 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 16:30 µµ.  

 
   
Θέµα 1o : Λειτουργία της Ε.Α.Ε. 
 Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πριν από λίγες µέρες έλαβε µία τηλεοµοιοτυπία 
(fax) από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την οποία, µε το υπ’  αριθ. 
11250(ΦΟΡ)667/8-9-2003 έγγραφο του Υπουργείου διορίσθηκαν µε διετή θητεία ως 
µέλη της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής οι  κκ. Βεντούρα Ιωσήφ (Καθηγητής – 
Πανεπιστήµιο Κρήτης), Λασκαρίδης Παύλος (Καθηγητής – Πρόεδρος ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., 
Πανεπιστήµιο Αθηνών ), Σειραδάκης Ιωάννης (Καθηγητής – Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης), Κανάρης Τσίγκανος (Καθηγητής – Γραµµατέας ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., 
Πανεπιστήµιο Αθηνών), Χαρλαύτης Αιµίλιος (Εντεταλµένος Ερευνητής – Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών) και ως αναπληρωµατικά µέλη οι κκ. ∆αγκλής Ιωάννης 
(∆ιευθυντής Ερευνών – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Καφάτος Μηνάς 
(Καθηγητής – George Mason Uiversity, USA), Κατσανέβας Σταύρος (Καθηγητής – 
Universitat d’ Paris, France) Πλειώνης Εµµανουήλ (Κύριος Ερευνητής – Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών), Πράντζος Νίκος (Καθηγητής – Institut d’ Astrophysique de 
Paris, France). 
 Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίσθηκε ο κ. Σειραδάκης µε Αναπληρωτή τον κ. 
Βεντούρα. 
 Στη συνέχεια έγινε συζήτηση σχετικά µε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και 
ιδιαίτερα τις αναποτελεσµατικές δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις που διέπουν τη λειτουργία 
της Ε.Α.Ε. και αποφασίσθηκε να στείλει ο Πρόεδρος ένα  έγγραφο αποδοχής του 



διορισµού µε επιφύλαξη ως προς την οµαλή λειτουργία των υποχρεώσεων της Ε.Α.Ε., 
µε ιδιαίτερη έµφαση στις υποχρεώσεις της χώρας µας προς το Α&Α Board of Directors. 
Επίσης αποφασίσθηκε να γίνει µια αρχική συνάντηση της Ε.Α.Ε. µε τον Γενικό 
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, όπου θα µπορούσε να τεθεί άµεσα το θέµα της 
πάγιας συνδροµής στο Α&Α Board of Directors. 
 
Θέµα 2o : Κατανοµή αρµοδιοτήτων 
 Ο κ. Βεντούρα θα αναλάβει ενεργό ρόλο στις σχέσεις της Ε.Α.Ε. µε το Α&Α 
Board of Directors, δεδοµένου ότι είναι ο επίσηµος εκπρόσωπος της χώρας µας σε 
αυτό. 
 Ο κ. Τσίγκανος θα αναλάβει ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά την Ηλιακή Φυσική. 
  O Πρόεδρος πρότεινε ως γραµµατέα τον κ. Χαρλαύτη, ως νεώτερο µέλος της 
Ε.Α.Ε. και εν τη απουσία ορισµού γραµµατέα από τον Υπουργό. Ο κ. Χαρλαύτης 
απεδέχθη. 

Ο κ. Πλειώνης προσφέρθηκε να συνεχίσει την  αναβάθµιση των ιστοσελίδων 
της Ε.Α.Ε.. 
 
Θέµα 3o : ∆ραστηριότητες της Ε.Α.Ε. 
 Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη για τα πεπραγµένα της προηγούµενης θητείας 
της Ε.Α.Ε. 

Έγινε µία ιστορική σύνοψη των σχέσεων της Ε.Α.Ε. µε το Α&Α και 
θεωρήθηκε ότι η λύση βρίσκεται σε νοµοθετική ρύθµιση, όπως αυτή καταγράφηκε 
στο έγγραφο υπ’ αριθ. 335/17-6-2003 της Ε.Α.Ε. 
 Η Ε.Α.Ε. ως µέλος του Ευρωπαϊκού προγράµµατος OPTICON αναµένεται να 
έχει προϋπολογισµό περί τα €10000–€15000 (το ακριβές ποσόν τελεί ακόµα υπό 
διαπραγµάτευση) για τη συµµετοχή της στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου (Managerial Board) για τα επόµενα 5 χρόνια (2004-2008). Συζητήθηκε η 
άποψη, η EAE (όπως και το ΕΑΑ για τον ΑΡΙΣΤΑΡΧΟ) να δικαιούται ανάλογο ποσό 
ως συνδυασµένη χρηµατοδότηση (matching funds) από την ΓΓΕΤ, ως συµµετέχουσα 
σε Ευρωπαϊκό πρόγραµµα. Η διαχείριση θα γίνει από ειδικό λογαριασµό του ΕΑΑ 
(έδρα της Ε.Α.Ε.). 
 
 Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη της Επιτροπής για τη συµµετοχή τους στη 
συνεδρίαση και έλυσε τη συνεδρίαση στις 17:30. 


