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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΔ)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ/ ESA) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σας
προσκαλούν σε Ενημερωτική Ημερίδα και συνέντευξη τύπου, που θα π ραγματοποιηθεί την
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008 , στην αίθουσα τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής
Σχολής ΑΠΘ (αίθουσα «Αλέξανδρος Παπαναστασίου»), από ώρα 09:30 έως 12:30.
Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας που προωθείται
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στα 17 Κράτη -Μέλη του, προκειμένου να προβεί
στη στελέχωση του Σώματος Ευρωπαίων Αστροναυτών με νέους υποψηφίους, οι οποίοι θα
πλαισιώσουν τις μελλοντικές αποστολές προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ( ISS) και τη
Σελήνη και άλλα αντικείμενα του Ηλιακού Συστήματος, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της
Διεύθυνσης Επανδρωμένων Διαστημικών Πτήσεων του Οργανισμού.
Η χώρα μας, ως πλήρες μέλος του ΕΟΔ, υποστηρίζει ένθερμα την προσπάθεια αυτή
και ευελπιστεί στην ουσιαστική εκδήλωσ η του ελληνικού ενδιαφέροντος, ώστε η Ελλάδα να
μπορεί να εκπροσωπείται στο Σώμα Ευρωπαίων Αστροναυτών.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αρμόδια στελέχη του ΕΟΔ και Έλληνες ειδικοί
επιστήμονες θα παρουσιάσουν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτη τα προσόντα
και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και τα ιατρικά και
ψυχολογικά πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των υποψηφίων
αστροναυτών.

Ενδεικτικά το Πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως ακολούθως:
09:45 – 09:55

Χαιρετισμός από την Αντιπρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αθανασία
Τσατσάκου.

09:55 – 10:10

Χαιρετισμός από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
Καθηγητή Ιωάννη Τσουκαλά

10:10 – 10:25

Εισαγωγή στο πρόγραμμα και παρουσίαση των ομιλητών από τον κ.
Dieter Isakeit, υπεύθυνο του Γραφείου Επικοινωνίας του ΕΟΔ για
Ελλάδα και Ιταλία

10:25 – 10:40

Προγραμματικό πλαίσιο της απόφασης EΟΔ για την επιλογή νέων
αστροναυτών, από τον κ. Νικόλαο Σπύρου, Καθηγητή Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εθνικό Εκπρό σωπο στο Πρόγραμμα
Επανδρωμένων Πτήσεων του ΕΟΔ

10:40 – 11:00

Διαβίωση και εργασία αστροναυτών και διαδικασία επιλογής νέων
αστροναυτών, από τον κ. Michel Tognini, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Αστροναυτών (EAC), του EΟΔ και από τον κ. Jean Coisne,
επικεφαλής του Γραφείου επικοινωνίας EAC

11:00 – 11:15

Απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού που απαιτείται για την υποβολή της
αίτησης αστροναύτης ESA, από τη Δρ Χρυσούλα Κουρτίδου Παπαδέλη, διευθύντρια του κέντρου αεροπορικής ιατρικής,
Θεσσαλονίκη

11:15 – 11:45

Συζήτηση

11:45 – 12:30

Συνέντευξη τύπου

Επισημαίνεται ότι οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα γίνουν
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΕΤ (Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Δ/νσης Διεθνούς Ε&Τ
Συνεργασίας, τηλ.: 210-74.58.114 &115) είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη
πληροφορία ή διευκρίνιση.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι την
Τετάρτη 14 η Μαΐου 2008, αποστέλλοντας το συνημμένο δελτίο συμμετοχής στην ηλεκτρ/κή
δ/νση pdimareli@gsrt.gr υπόψη κας. Παρασκευής Δημαρέλη.
Ειδικότερα οι συμμετοχές των εκπροσώπων από τα ΜΜΕ θα αποστέλλονται στην
ηλεκτρ/κή δ/νση a.kotzamanis@gsrt.gr , υπόψη κ. Αντ. Κοτζαμάνη (Αυτοτελές Τμήμα
Εκδόσεων Συνεδρίων και Εκθέσεων , τηλ. 210-7458237).

Ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας

Ι. Α. Τσουκαλάς

