
Πρακτικά 
της αριθ. 4/15-11-2004 συνεδρίασης 

της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής 
 
 
 Η συνεδρίαση έγινε στις 15-11-2004, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00, 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) Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. 
4) Θέµατα Φωτορύπανσης 
5) Προοπτική σύνδεσης της χώρας µας µε το E.S.O. 
6) Σχέδιο καταστατικού λειτουργίας ΕΑΕ 
7) OPTICON και ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 
8) Ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε. 
9)  Άλλα θέµατα 

 
Παρόντες Σειραδάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

Βεντούρα Ιωσήφ  
Κατσανέβας Σταύρος  
Καφάτος Μηνάς  
Λασκαρίδης Παύλος 
Πλειώνης Εµµανουήλ 
Τσίγκανος Κανάρης 
Χαρλαύτης Αιµίλιος 

Απόντες ∆αγκλής Ιωάννης, Πράντζος Νίκος 
 
 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης στις 10:00 µµ.  

 
   
Θέµα 1o :  Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίθηκαν και υπεγράφησαν τα πρακτικά της αριθ. 3/21-06-2004 συνεδρίασης. 
 
Θέµα 2o: Ανακοινώσεις – Προτάσεις 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σύµφωνα µε πληροφορίες που έλαβε µε το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια δηµιουργίας 
περιφερειακού αστρονοµικού δικτύου από τα κράτη της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης 
και της Ουκρανίας. Το δίκτυο αυτό θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Αστρονοµική 
Εταιρεία (European Astronomical Society – E.A.S.). Της προσπάθειας ηγείται η ∆ρ. 
Magda Stavinschi, από τη Ρουµανία. 

Το θέµα συζητήθηκε εκτενέστατα και εξετάσθηκαν οι επιπτώσεις που θα έχει 
µια τέτοια κίνηση στην Ελληνική αστρονοµία και στις σχέσεις της Ελληνικής 



Αστρονοµικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) µε την E.A.S. Ο κ. Λασκαρίδης, που είναι 
Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., ζήτησε να διευκρινιστεί εάν η συµµετοχή της χώρας µας σε 
ένα τέτοιο δίκτυο, το οποίο θα υπαχθεί στην E.A.S., θα σηµάνει την αλλαγή του 
καθεστώτος της σύνδεσής της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., ως προσαρτηµένο µέλος, στην E.A.S. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω συζητήσεων, αποφασίσθηκε να διερευνηθεί η θέση 
της E.A.S. στη δηµιουργία του δικτύου και η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών της 
χώρας µας.  

Ο κ. Κατσανέβας ενηµέρωσε την Επιτροπή για την προσπάθεια δηµιουργίας 
ενός δικτύου ERA-Net για την αστρονοµία, υποστηριζόµενου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, του οποίου σκοπός είναι ο συντονισµός των αστρονοµικών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και χρηµατοδοτήσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδιαιτέρως σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ο κ. Καφάτος, έχοντας σχετική εµπειρία από 
τις Η.Π.Α., επιβεβαίωσε τη σηµασία τέτοιων δικτύων και τόνισε το ρόλο που θα παίξει 
το δίκτυο ERA-Net στην ανάπτυξη της Αστρονοµίας στη χώρα µας, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Αποφασίσθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα 
συµµετοχής της χώρας µας στο δίκτυο µέσα από το οποίο θα µπορούσε η Ελλάδα να 
βοηθήσει και τα άλλα Βαλκανικά κράτη µεταξύ άλλων 
 
Θέµα 3o:  Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. 
 Το καθεστώς που διέπει τις υποτροφίες που προσφέρονται από το Κρατικό 
Ίδρυµα Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) εξετάσθηκε επί µακρώ . Ο κ. Χαρλαύτης ενηµέρωσε τα 
µέλη της Ε.Α.Ε. για την επίσκεψή του στο Ίδρυµα, στις 22 Σεπτεµβρίου 2004, και τη 
συζήτηση που είχε µε την κ. Κουκουλοµµάτη. 
 Ο Πρόεδρος διάβασε σχέδιο επιστολής προς το Ι.Κ.Υ., το οποίο είχε συνταχθεί 
σε συνεργασία µε τον κ. Χαρλαύτη. Έγιναν επισηµάνσεις στο περιεχόµενό της από τα 
µέλη της Ε.Α.Ε. Μετά από αυτές τις επισηµάνσεις η επιστολή θα σταλεί στο Ι.Κ.Υ. 
Μεταξύ άλλων στην επιστολή ζητείται η αύξηση των σχετικών προς την αστρονοµία 
υποτροφιών, η κατανοµή τους σε τέσσερα θεµατικά πεδία, η ύπαρξη κοινής εξεταστέας 
ύλης για όλα τα θεµατικά πεδία, η αύξηση του ποσού των υποτροφιών, η 
πραγµατοποίηση εξετάσεων πριν τη λήψη του πτυχίου (ο βαθµός του οποίου να 
συνυπολογίζεται), η βαθµολόγηση να γίνεται εκ του µακρόθεν µε µεθόδους που 
εξασφαλίζουν οι νέες τεχνολογίες και η κοινοτική πρακτική (πράγµα που θα επιφέρει 
σηµαντική εξοικονόµηση πόρων στο Ίδρυµα), να προσφέρονται στους υποψηφίους τα 
έξοδα µετακίνησης, κ.α. 
 Ο κ. Βεντούρα πρότεινε 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. 
 
Θέµα 4o:  Θέµατα Φωτορύπανσης 
 Το θέµα συζητήθηκε εκ νέου. Η σύνταξη της νοµοθετικής ρύθµισης που είχε 
συζητηθεί κατά τη διάρκεια της προηγουµένης συνεδρίασης είναι λεπτό και δύσκολο 
έργο και απαιτεί τη συνδροµή της Επιτροπής Φωτισµού, µε την οποία βρίσκεται σε 
επαφή ο κ. Χαρλαύτης. Η Επιτροπή Φωτισµού θα συνεδριάσει σύντοµα. Μεταξύ των 
θεµάτων είναι και αυτό της φωτορύπανσης. 
 Συζητήθηκε επίσης η δηµιουργία ιστοσελίδων µε σχετικές πληροφορίες για τον 
κατάλληλο δηµόσιο φωτισµό στη χώρα µας και η παραγωγή ενός σχετικού τριπτύχου. 
 Επισηµάνθηκε ότι η συµµετοχή της ∆ρ. Μ. Μεταξά στο υπό συζήτηση θέµα θα 
µπορούσε να είναι µεγαλύτερη και αποφασίσθηκε να επιδιωχθεί η περαιτέρω 
δραστηριοποίησή της, δεδοµένου ότι ήδη έχει επιτελέσει σηµαντικό σχετικό έργο. 



 
Θέµα 5o : Προοπτική σύνδεσης της χώρας µας µε το E.S.O. 
 Συζητήθηκε, εκ νέου, η σχέση της Ελλάδας µε τον διεθνή οργανισµό ESO 
καθώς και τα βήµατα που απαιτούνται για να επιτευχθεί η ένταξη και της χώρας µας 
στο ESO µέσα στην επόµενη δεκαετία. Η κ. Τσίγκανος και ο κ. Καφάτος εξέφρασαν 
την ευχή, η προσέγγιση  προς το ESO να γίνει µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. 
Αποφασίσθηκε να συνταχθεί έγγραφο για τα διάφορα βήµατα που απαιτούνται. Το 
έγγραφο θα κατατεθεί στη ΓΓΕΤ. 
 Η σύνταξη του παραπάνω εγγράφου απαιτεί (α) την καταγραφή των 
αστρονοµικών δραστηριοτήτων στη χώρα µας και (β) την προώθηση των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την Παρατηρησιακή Αστρονοµία. 
 Σχετικά µε το (α) σκέλος, αποφασίσθηκε να διερευνηθούν τα στοιχεία που 
παρέχονται από τη βάση δεδοµένων ADS (Astronomical Data System) του 
Πανεπιστηµίου του Harvard, Η.Π.Α. και να ζητηθούν από τα κυριότερα κέντρα 
αστρονοµίας στη χώρα µας στοιχεία για τις δραστηριότητες τους κατά την τελευταία 
πενταετία. 

Σχετικά µε το (β) σκέλος, ο κ. Τσίγκανος πρότεινε να συνταχθεί σχετικό 
έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας για τη δηµιουργία νέων θέσεων µε 
παρατηρησιακή κατεύθυνση. Η ανάγκη δηµιουργίας των θέσεων αυτών συνδέεται µε 
την εισδοχή της χώρας µας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος και την έναρξη 
λειτουργίας του τηλεσκοπίου “Αρίσταρχος”. Ο κ. Χαρλαύτης πρότεινε να 
συµπεριληφθούν και θέσεις για κατασκευαστές αστρονοµικών οργάνων. Οι κκ. 
Λασκαρίδης και Χαρλαύτης πρότειναν να συνταχθεί ψήφισµα ενίσχυσης της 
παρατηρησιακής αστροφυσικής και αστρονοµικής τεχνολογίας προς έγκριση στο 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονοµίας στην Κεφαλονιά το 2005 ώστε στη συνέχεια να 
προωθηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και στα κύρια εκπαιδευτικά τριτοβάθµια Ιδρύµατα 
για υλοποίηση 
 Οι ανωτέρω ενέργειες συνδέονται άµεσα και µε την επικείµενη πλήρη 
συµµετοχή της χώρας µας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος (European Space 
Agency – E.S.A.) και την έναρξη λειτουργίας του τηλεσκοπίου 2.3 µέτρων στο Χελµό, 
το 2005. 
 Στο πλαίσιο του (β) σκέλους συζητήθηκε επίσης η πέµπτη θέση που 
καταλαµβάνουν οι αστρονοµικές δηµοσιεύσεις στη χώρα µας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο του καθηγητού Ιατρικής κ. ∆ηµ. Τριχόπουλου στην εφηµερίδα Καθηµερινή 
(14/11/2004) και αποφασίσθηκε να προωθηθεί η σχετική δηµοσίευση στη ΓΓΕΤ, 
ζητώντας περαιτέρω υποστήριξη της αστρονοµικής υποδοµής της χώρας µας και των 
εν γένει αστρονοµικών δραστηριοτήτων. 
 Τέλος, ετέθη το ζήτηµα της αποκλειστικής ή όχι χρήσης της ελληνικής 
γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, και συζητήθηκε πρόσφατη 
νοµοθεσία (ΦΕΚ Α΄ 138/22.72004) επισηµαίνοντας ότι στο προσεχές µέλλον (εντός 
της εποµένης δεκαετίας) αναµένεται η εισροή σηµαντικού αριθµού ξένων φοιτητών και 
υποτρόφων προερχόµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τηνΑσία. 
 
Θέµα 6o : Σχέδιο καταστατικού λειτουργίας ΕΑΕ 
 Αποφασίσθηκε να αποσταλούν δύο επιστολές προς τη ΓΓΕΤ (∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων). Η πρώτη σχετικά µε την απρόσκοπτη πληρωµή της 
εθνικής συνδροµής στο Editorial Board του περιοδικού Astronomy  and Astrophysics. 
Η δεύτερη σχετικά µε την αναβάθµιση του καταστατικού λειτουργίας της Ε.Α.Ε. 
 
 
 



Θέµα 7o : OPTICON και Αρίσταρχος 
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη ότι 5000 € κατετέθησαν στον Ειδικό 

Λογαριασµό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για λογαριασµό της Ε.Α.Ε. από το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο OPTICON. Με το ποσόν αυτό θα καλυφθούν οι ανάγκες 
µετακίνησης για τις συνεδριάσεις  που σχετίζονται µε το δίκτυο. Θα επιδιωχθεί η 
συνεισφορά συνδυασµένης χρηµατοδότησης (matching funds) από τη ΓΓΕΤ, κατά τα 
ειωθότα. 

Ο κ. Πλειώνης, ενηµέρωσε τα µέλη σχετικά µε την πρόοδο του τηλεσκοπίου 
Αρίσταρχος. Οι µηχανικοί της εταιρείας Zeiss, περάτωσαν τις εργασίες τους για το 2004 
και αναχώρησαν για τη Γερµανία. Οι πρώτες ψηφιακές εικόνες γαλαξιών και 
πλανητικών νεφελωµάτων (first engineering light) έχουν δοθεί στη δηµοσιότητα και 
πιστεύεται ότι θα ολοκληρωθούν οι δοκιµές λειτουργίας του τηλεσκοπίου το επόµενο 
καλοκαίρι. 

Σηµειώθηκε, επίσης, η έλλειψη µέχρι σήµερα αξιόπιστων µετρήσεων (κατά 
προτίµηση µε τη µέθοδο DIMM) της διαταραχής της ατµόσφαιρας (seeing) της 
περιοχής που είναι εγκατεστηµένο το τηλεσκόπιο. Η οµάδα του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης θα µπορούσε να συµβάλει µε φοιτητές και ίδια όργανα στην συλλογή 
δεδοµένων και στην αξιολόγησή τους. Έχει γίνει σχετική προσέγγιση προς το 
∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Αστρονοµίας και Αστροφυσικής. 

Προτάθηκε δε να συζητηθεί σε βάθος η επιστηµονική λειτουργία του 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, ως ενός καινούριου ερευνητικού εργαλείου, σε µελλοντική 
συνεδρίαση. 

 
 
Θέµα 8o : Ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε. 
 Προτάθηκε η συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε τη χρηµατοδότηση 
αστρονοµικών δραστηριοτήτων και ανακοινώσεων σχετικών µε προκηρύξεις θέσεων 
σε ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα. Οι πληροφορίες αυτές θα 
αναρτούνται στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε. 
 
Θέµα 9o : Άλλα θέµατα 

Ο κ. Βεντούρα υπενθύµισε ότι η Ε.Α.Ε. θα πρέπει να φροντίσει για την 
αντικατάστασή του στην Επιτροπή Έκδοσης του περιοδικού Astronomy & 
Astrophysics, δεδοµένου ότι σύντοµα συνταξιοδοτείται. Τα µέλη τόνισαν τη συνέπεια 
και αποδοτικότητα µε την οποία εκτελεί τα καθήκοντά του ο κ. Βεντούρα από το 
1995. Το θέµα θα συζητηθεί σε µελλοντική συνεδρίαση. 

 
 Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα µέλη της Επιτροπής για τη συµµετοχή τους στη 
συνεδρίαση και έλυσε τη συνεδρίαση στις 13:30. 
 


