
Πρακτικά 
της αριθ. 3/21-06-2004 συνεδρίασης 

της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής 
 
 
 Η συνεδρίαση έγινε στις 21-06-2004, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00, στο 
γραφείο του Καθηγητή κ. Π. Λασκαρίδη, Τοµέας Αστρονοµίας, Αστροφυσικής & 
Μηχανικής, Τµήµα Φυσικής, Εθνικό και Καπποδιαστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
 Πρακτικά κράτησε o Αιµ. Χαρλαύτης. 
 

Θέµατα: 1) Έγκριση Πρακτικών 
2) Ανακοινώσεις – Προτάσεις 
3) Θέµατα Φωτορύπανσης 
4) Λειτουργία ΕΑΕ 
5) Οικονοµικά Θέµατα 
6) Έρευνα & Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
7) Συµµετοχή Ελλάδας στο Α&Α 
8) ESO – ESA 
9) OPTICON και ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 
10) Απόδοση αστρονοµικών όρων στα Ελληνικά  
11)  Άλλα θέµατα 

 
Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

Βεντούρα Ιωσήφ  
Λασκαρίδης Παύλος 
Τσίγκανος Κανάρης 
Πλειώνης Εµµανουήλ 
Χαρλαύτης Αιµίλιος 
∆αγκλής Ιωάννης 

Απόντες Πράντζος Νίκος, Κατσανέβας Σταύρος, Καφάτος Μηνάς 
 
 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 15:00 µµ.  

 
   
Θέµα 1o :  Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίθηκαν και υπεγράφησαν τα πρακτικά της αριθ. 2/23-12-2003 συνεδρίασης. 
 
Θέµα 2o: Ανακοινώσεις – Προτάσεις 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το Ψήφισµα (Resolution) και τη ∆ιακήρυξη 
(Declaration) για ένα σταθερό, αξιόπιστο και ταχύ δίκτυο διακίνησης δεδοµένων 
µεταξύ των αστρονοµικών ινστιτούτων και ιδιαιτέρως των δύο αστεροσκοπείων  
(Χελµού, Ελλάς και Rozhen, Βουλγαρία), στα οποία στεγάζονται τα δύο µεγαλύτερα 
οπτικά τηλεσκόπια της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, που υπογράφηκαν από τους 



εκπροσώπους εννέα κρατών, κατά την 2η Βαλκανική συνάντησης αστρονόµων στο 
αστεροσκοπείο Rozhen της Βουλγαρίας, 15-18 Ιουνίου. Έγινε πρόταση να 
υποστηριχθεί παρόµοια πρόταση για το αστεροσκοπείο Χελµού και από την 
ΕΛ.Α.Σ.ΕΤ. Τα κείµενα του Ψηφίσµατος και της ∆ιακήρυξης επισυνάπτονται. 
 
Θέµα 3o:  Θέµατα Φωτορύπανσης 
 Συζητήθηκε το κείµενο νοµοθετικής ρύθµισης για την φωτορύπανση που είχε 
επεξεργαστεί ο κ. Α. Χαρλαύτης και η κ. Μ. Μεταξά. Ο Πρόεδρος επισήµανε, ότι 
σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση (Πρακτικά 2/23-12-2003 της Ε.Α.Ε.), το πρόβληµα 
έχει δύο σκέλη: (α) τη δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου και (β) τη δηµιουργία 
ιστοσελίδων µε σχετικές πληροφορίες για τον κατάλληλο δηµόσιο φωτισµό στη χώρα 
µας. 
 Το πρώτο σκέλος πρέπει να αντιµετωπισθεί µε την προώθηση νοµοθετικής 
ρύθµισης η οποία να επιτρέπει τη δηµιουργία Πάρκων Ελεύθερων Φωτορύπανσης στη 
χώρα µας. Η νοµοθετική ρύθµιση πρέπει να ορίζει τον ανώτατο επιτρεπόµενο φωτισµό 
στα Πάρκα αυτά και θα προβλέπει την έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, µε τα οποία 
θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες δηµιουργίας των επί µέρους Πάρκων. Μετά τη νοµική 
κατοχύρωση της δυνατότητας δηµιουργίας των Πάρκων Ελεύθερων Φωτορύπανσης, οι 
ενδιαφερόµενοι φορείς, π.χ. το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα µπορούν να 
ζητήσουν τη δηµιουργία Πάρκων στις περιοχές ενδιαφέροντός τους, συντάσσοντας, 
µετά από συνεννόηση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, π.χ. Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Ελληνική Επιτροπή Φωτισµού, κ.α., τα σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα. 
Ως παραδείγµατα δηµιουργίας τέτοιων Πάρκων, αναφέρθηκαν, καταρχήν, οι περιοχές 
που περιβάλουν τα αστεροσκοπεία του Χελµού, του Κρυονερίου και του Σκίνακα. 

Μετά την αρχική επεξεργασία του κειµένου της νοµοθετικής ρύθµισης, το 
κείµενο µπορεί να δοθεί στην Ελληνική Επιτροπή Φωτισµού (έχει ήδη ενηµερωθεί ο κ. 
Χ. Καµπεζίδης) για περαιτέρω επεξεργασία.  

Το δεύτερο σκέλος µπορεί να αντιµετωπισθεί µε τη δηµιουργία υπο-σελίδας 
στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε. και τη σύνταξη ενηµερωτικού τρίπτυχου. Η ιστοσελίδα θα 
πρέπει να περιέχει αναλυτικές λεπτοµέρειες για ό,τι πρέπει να γνωρίζει ένας υπεύθυνος 
φορέας για την καλύτερη χρήσει την ενέργειας που καταναλώνεται για το δηµόσιο ή 
ευρύ ιδιωτικό φωτισµό. Είναι πολύ σηµαντικό οι πληροφορίες που θα περιέχει η υπο-
σελίδα να είναι όσο το δυνατόν πλήρεις, πρακτικές (π.χ. δίνοντας πληροφορίες για την 
ύπαρξη λαµπτήρων νατρίου χαµηλής πίεσης και σκεπάστρων), µε το κόστος, αλλά και 
τα οικονοµικά οφέλη, καθώς επίσης και φιλικές προς τον χρήστη. Μετά τη δηµιουργία 
της υπο-σελίδας, το τρίπτυχο, σκοπός του οποίου είναι η ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των εµπλεκοµένων φορέων, θα αποσταλεί σε όλους τους φορείς 
(καταρχήν, βέβαια, προς τις δηµοτικές και κοινοτικές αρχές), επιζητώντας τη 
συνεργασία τους για µια αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας που καταναλώνεται για 
φωτισµό, και επιδιώκοντας την ευαισθητοποίησή τους για τις ανάγκες της 
αστρονοµικής κοινότητας της χώρας µας.  

Προτάθηκε επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα οργάνωση ηµερίδας για την 
ενηµέρωση των δηµάρχων σε θέµατα φωτορύπανσης  (Π. Λασκαρίδης), καθώς επίσης 
η πιθανή πρόσκληση των ∆ηµάρχων Ανωγείων, Συκυωνίων, Καλαβρύτων και 
Κεφαλονιάς κατά την διάρκεια του συνεδρίου της ΕΛΑΣΕΤ στην Κεφαλονιά το 2005. 
 
 
Θέµα 4o : Λειτουργία ΕΑΕ 

Οι δύο νοµοθετικές ρυθµίσεις (α) για τον εκσυγχρονισµό της ΕΑΕ και (β) για την 
απρόσκοπτη πληρωµή της εθνικής συνδροµής στο Editorial Board του περιοδικού 



Astronomy  and Astrophysics είναι οι βασικές προτεραιότητες για την εύρυθµη 
λειτουργία της ΕΑΕ. Αποφασίσθηκαν οι εξής πρωτοβουλίες:  

∆ράσεις: 
  (1) Αντιπροσωπία της ΕΑΕ από την Αθήνα θα ενηµερώσει σχετικά το ∆ιευθυντή 
Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων, κ. Λίτσα. 
  (2) Ο Πρόεδρος θα αποστείλει σχετική  επιστολή ενηµέρωσης, ζητώντας παράλληλα 
συνάντηση µε το Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Κατά τη συνάντηση θα 
συζητηθούν οι ζητούµενες δύο νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
 
Θέµα 5o : Οικονοµικά Θέµατα 

Στις αρχές του 2005, αναµένεται η έναρξη της χρηµατοδότησης της Εθνικής 
Αστρονοµικής Επιτροπής για τη συµµετοχή της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Managerial 
Board) από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο OPTICON. Η χρηµατοδότηση έχει ζητηθεί να 
διεκπεραιώνεται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (έδρα της ΕΑΕ).  Με την έναρξη της χρηµατοδότησης, προτάθηκε να ζητηθεί 
η συνήθης σε προγράµµατα της ΕΕ συνδυασµένη χρηµατοδότηση (matching funds) από 
την ΓΓΕΤ.  Το ταξίδι-συµµετοχή του Εθνικού εκπροσώπου (Καθηγητού Ι. Βεντούρα) 
στη συνεδρίαση του Board of Directors του περιοδικού Astronomy & Astrophysics 
πραγµατοποιήθηκε οµαλά και µε την πλήρη υποστήριξη της ΓΓΕΤ. Υπάρχει 
καθυστέρηση της χρηµατοδότησης, λόγω περιορισµένης ρευστότητας, αλλά ο Γενικός 
Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας έχει υποσχεθεί λεπτοµερώς την πλήρη 
αποζηµίωση. 
 
Θέµα 6o : Έρευνα & Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Συζητήθηκαν σε βάθος τα διαδικαστικά και οικονοµικά προβλήµατα 
χρηµατοδότησης της έρευνας από το ΙΚΥ (µεταπτυχιακοί και µεταδιδακτορικοί 
ερευνητές) και έγινε µία σύνοψη των ενεργειών της ΕΑΕ. 
 
Θέµα 7o : Συµµετοχή Ελλάδας στο Α&Α  

Τον Απρίλιο 2004 έγινε η ετήσια συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
περιοδικού Astronomy & Astrophysics, στο οποίο συµµετείχε ο Καθηγητής Ι. 
Βεντούρα, ως Εθνικός Εκπρόσωπος. Ο κ. Βεντούρα κατέθεσε αναφορά για τα 
πεπραγµένα της συνεδρίασης. Σηµειώθηκε ότι µετά την αλλαγή του Εκδότη του 
περιοδικού (το 2002) από τον εκδοτικό οίκο Springer στον εκδοτικό οίκο EDP 
Sciences, τα ελληνικά ιδρύµατα που δεν έχουν δική τους συνδροµή, δεν έχουν πλέον 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιοδικό. Αποφασίσθηκε να ζητηθεί από τον κ. 
Παπάζογλου, επιστηµονικώς εκπρόσωπο του δικτύου HEALINK, να εξετάσει τη 
δυνατότητα να συναφθεί σύµβαση και µε τον εκδοτικό οίκο EDP Sciences, ώστε να 
καταστεί εκ νέου δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση όλων των ελλήνων αστρονόµων 
στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics. 
 
 
Θέµα 8o : ESO – ESA 

Συζητήθηκε η σχέση της Ελλάδας µε τον διεθνή οργανισµό ESO καθώς και τα 
βήµατα που χρειάζονται για να επιτευχθεί η ένταξη και της χώρας µας στο ESO µέσα 
στην επόµενη δεκαετία. Αναφέρθηκε, ότι µε την ένταξη της χώρας µας στο πρόγραµµα 
OPTICON, οι έλληνες αστρονόµοι έχουν πρόσβαση στα µεσαίου µεγέθους τηλεσκόπια 
της ESO και µπορούν να συµµετέχουν σε προγράµµατά της. Σηµειώθηκε ότι η 
Ουγγαρία και η Ισπανία ενδιαφέρονται να γίνουν τα επόµενα µέλη µετά την Φιλανδία η 
οποία µε περίπου 25 παρατηρητές γίνεται πλήρες µέλος την 1η Ιουλίου 2004. 



Αποφασίσθηκε να ενεργοποιηθεί ξανά η Ε.Α.Ε. στο θέµα της ένταξη της χώρας 
µας στο ESO µε, καταρχήν, ενηµέρωση της ΓΓΕΤ ως προς τις εξελίξεις στον Ελληνικό 
χώρο της αστρονοµίας (OPTICON, ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, ESA, εθνική χρηµατοδότηση 
κατασκευής οργάνων, νέες θέσεις αστροφυσικής) και διερεύνηση προοπτικής ένταξης 
στο ESO.  

Συζητήθηκαν τα πλεονεκτήµατα της ένταξης της Ελλάδας στην ESA και 
αναζητήθηκαν οι δράσεις εκείνες που θα ωφελούσαν την αστρονοµική κοινότητα. 
 
 
Θέµα 9o : OPTICON και ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 

∆ιευκρινίστηκαν ορισµένα διαδικαστικά θέµατα σχετικά της συµµετοχής της 
ΕΑΕ στο OPTICON. H εταιρεία ZEISS βρίσκεται στον Χελµό όπου συναρµολογεί το 
τηλεσκόπιο µε στόχο το «πρώτο φως» το µήνα Σεπτέµβριο. Η µονάδα του 
δευτερεύοντος κατόπτρου και η µονάδα οδήγησης, που βρίσκονται ακόµη στο 
εργοστάσιο, είναι έτοιµες να αποσταλούν στο Χελµό, σύµφωνα µε την ZEISS.  Ο κ. 
Τσίγκανος επισήµανε ότι η κοινότητα προσµένει πολλά από την κατάλληλη 
αξιοποίηση του τηλεσκοπίου, τεχνολογικά και ερευνητικά. 
 
Θέµα 10o : Απόδοση αστρονοµικών όρων στα Ελληνικά 

 Επισηµάνθηκε το πρόβληµα έλλειψης κοινά αποδεκτών αστρονοµικών όρων στην 
Ελληνική γλώσσα. Έγινε σύντοµη αναδροµή σε e-επικοινωνία µεταξύ µελών της ΕΑΕ 
για το θέµα. Αποφασίσθηκε: 

1. Να διερευνηθεί η δυνατότητα καταχώρησης αστρονοµικών όρων, µε τη 
µετάφρασή τους, στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ και η δηµιουργία σχετικού αρχείου.  

2. Να διερευνηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας αγγλο-ελληνικού λεξικού 
αστρονοµικών όρων, µε πιθανή χρηµατοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ  

 
 
Θέµα 11o : Άλλα θέµατα 

Ο κ. Πλειώνης συνεχίζει την  αναβάθµιση των ιστοσελίδων της ΕΑΕ. Ο κ. 
Χαρλαύτης ανακοίνωσε, ότι κατά την παραµονή του στις Η.Π.Α. διαπίστωσε ότι η 
ηλιακή φυσική, µε έµφαση σε διαστηµικά πειράµατα, βρίσκεται σε άνοδο στις ΗΠΑ 
µε σηµαντική συµµετοχή ελλήνων αστρονόµων, π.χ. κ. Β. Αγγελόπουλος, SSL, 
Berkeley (PI: THEMIS cluster of five satellites, NASA, 2008), κ. Α. Βουρλίδας, NRL 
(PI:  new VAULT rocket mission, co-PI STEREO, NASA).   

 
 Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη της Επιτροπής για τη συµµετοχή τους στη 
συνεδρίαση και έλυσε τη συνεδρίαση στις 17:30. 

 


