
Greece@ESRF - Meeting 04/02/2022: 

 

Aτζεντα (Μπεσσας): 

 

- Παρουσίαση της ιστοσελίδας (Δ. Μπέσσας, Γ. Απρίλης) 

- Συζήτηση για την ιστοσελίδα (server, webmaster, email, κτλ) 

- Ενημέρωση σχετικά με επικοινωνία με ΓΓΕΤ (Ε. Μαργιωλάκη) 

- Συζήτηση σχετικά με την επικοινωνία με την ΓΓΕΤ 

- Οργάνωση περαιτέρω δράσεων 

 

Παρουσιαση νεων μελων στο meeting Μοσχοπουλου, Ζαφειροπουλος, Καρυδας 

 

Μπεσσας: 

Το πρωτο που πρεπει να συζητηθει ειναι η προοδος με το website 

Website name 

Mail for communication 

Server  

Social media  

When to put it online  

 

Απριλης :  

Παρουσιαση του current design και οργανογραμματος της ιστοσελιδας  

 

 

Παλουρα: 

Λειπει απο την ιστοσελιδα : δρασειw ελληνων επιστημονων σε SR εκτος ESRF και αναφορα στην 

προσπαθεια του 2006 

 

Κατσικινη: 

Πρεπει να δοθει εμφαση στην σημασια της συμμετοχης της Ελλαδας στο ESRF 

Font size increase 

Communications form : ανοιχτη σε ολους η σε σχετικους με SR ερευνα? 

Εχει επικοινωνησει με Ελληνικη Κρυσταλλογραφικη Εταιρεια και με Συμπυκνωμενης Υλης και ειναι 

και οι 2 πολυ θετικες σε συμμετοχη και στηριξη 

 

Μαργιωλακη: 

Δεν πρεπει να δοθει μεγαλη εμφαση στο τι εγινε στο παρελθον αλλα να παρουσιάσουμε κατι 

φρεσκο 

Επικοινωνια με υπουργειο: εμφαση σε 1. the cost/benefit ratio, 2. διεπιστημονικοτητα 3. 

εκπαιδευση, 4.βιομηχανια 

 

Παλουρα: 

Ειναι σημαντικο να αναφερθει οτι ελληνες επιστημονες δουλευουν με ακτινεσ χ απο το 1990, εχουν 

γινει σχετικες διατριβες, εχουν δοθει βραβεια 

Να γινει μια νεα section στην ιστοσελιδα: Ελληνικη παρουσια σε SR και προγενεστερες δρασεις 



 

Μπεσσας/Απριλης 

Οι αλλαγες στην ιστοσελιδα ειναι ευκολες αλλα καποιος πρεπει να μας καθοδηγήσει με το κειμενο, 

καποιος να το αναλαβει 

 

Καρυδας: 

Σημαντικο να τονιστει  η ελληνικη συμμετοχη σε ESRF proposals αλλα και να συλλεξουμε δεδομενα 

απο αλλα  SC  για τη συμμετοχη ελληνικων ομαδων  

Communication form : πρεπει να εμπλουτιστει με ερωτησεις για τον ενδιαφερομενο, ετσι θα 

συλλεξουμε και περισσοτερες πληροφοριες για να υποστηριξουμε τη διεπιστημονικοτητα του 

εγχειρηματος 

Σημαντικο να γινουν συνεργειες με υπαρχοντες φορεις 

Σημαντικο να εχουμε στηριξη απο δομεσ, π.χ. Δημοκριτος και Πρυτανειες  

Πρεπει να γινει επικοινωνια με ΕΣΕΤΕΚ καθως ειναι ο αρμοδιος πολιτικα φορεας 

 

Μαργιωλακη: 

Πρεπει να οριστει το Consortium, μετα να προσεγγισουμε ΕΣΕΤΕΚ, κ. Μαρκου 

 

Καρυδας: 

Εχει κανει ηδη πρωτη επαφη με κ. Μαρκου 

 

Μοσχοπουλου: 

Η ιστοσελιδα εχει πολλες πληροφοριες που υπαρχουν ηδη στο website του ESRF, να τονιστει η 

συμμετοχη των Ελληνων στο ESRF και σε αλλα SR (τονιζεται ετσι κ η εμπειρια Ελληνων επιστημονων 

στο χωρο της ερευνας με SR) 

Εχει κανει επαφη με το υπουργειο αναπτυξης, ειχε προετοιμασει ενα κειμενο πανω στη σημασια τη 

συμμετοχης της Ελλαδας στο ESRF, εστειλε το κειμενο στο υπουργειο αναπτυξης, ειπαν πως υα το 

προωυουσαν στη ΓΓΕΤ 

 

Κατσικινη/Παλουρα: 

Ο κυριος στοχος της ιστοσελιδας ειναι να συλλεξουμε critical mass ενδιαφερομενων 

 

Μοσχοπουλου: 

Πρεπει να τονιστει οτι υπαρχει κοινοτητα που κανει principally ερευνα με ακτινες χ, και οχι 

σποραδικα και βοηθητικα, και οτι οι νεοι φοιτητες θα κερδισουν απο μια τετοια συμμετοχη  

 

Μαργιωλακη: 

Αυτη τη φορα η προσπαθεια γινεται πιο συντονισμενα μεσω δικτυου και επροσωπων  

Πληροφοριες που πηρε απο επικονωνια με ΓΓΕΤ (κα. Χριστουλα) 

Το consortium δε χρειαζεται συνδρομη, δεν είναι νεος φορεας, απλως τη συμφωνη γνωμη ολων για 

τους εκπροσωπους  

Ολοι οι φορεις θα εκπροσωπουνται απο ενα μελος στο consortium 

Πρεπει να αποσαφηνίσουμε τι ακριβως σημαινει το ποσοστο beamtime, και να τονιστει οτι ελληνες 

ερευνητες θα κερδισουν beamtime, το minimum σιγουρα θα δοθει αλλα θα εχουμε και παραπανω 



Να τονιστουν επισης : Διεπιστημονικοτητα, Συμμετοχη συμβολη στην εκπαιδευση, Σημασια για 

βιομηχανια 

Μελη του consortium πρεπει να οριστουν αμεσα 

Εγγραφο απo το consortium που να ζητα την εισηγηση του ΕΣΕΤΕΚ που να στηριζει αυτη τη 

προσπαθεια 

Οταν εξασφαλίσουμε αυτα πρεπει να προσεγγίσουμε τον κ. Δημα 

Οικονομικο κομματι: αν γινει δεκτο το αιτημα πρεπει να καλυφθουν τα εξοδα απο τις τακτικες 

πιστωσεις του υπουργειου αναπτυξης 

Δεν πρεπει να αναφερθει η συμμετοχη της ελλαδας στο cern και το embl, δεν πρεπει να 

ανταγωνιστουμε ηδη υπαρχουσες χρηματοδοτησεις 

Οι φορεις που θα εχουν συμμετοχη δε θα πρεπει να εχουν καμια αντιπαραθεση μεταξυ τους και να 

κανουν υπευθυνα τη δουλεια τους, ενας τροπος ειναι rolling του φορεα διαχειρισης  

Θα βοηθουσε να βρουμε μερος της χρηματοδοτησης απο αλλους φορεις;: όχι, δε θα βοηθησει, 

ισως λειτουργήσει και αρνητικα 

 

Μοσχοπουλου: 

Ισως η επικοινωνια με ανθρωπους κλειδια στα υπουργεια να πρεπει να γινει ηδη απο τωρα 

 

Μαργιωλακη: 

Ακομα και ετσι το πιο σημαντικο ειναι να γινει τωρα το δικτυο 

 

Καρυδας: 

Προτεινει την κα Μοσχοπουλου να εκπροσωπησει το Δημοκριτο 

Μπορει να μιλησει με τον κ. Μαρκου ωστε να παρει πληροφοριες για τη γνωμη του για  το ποιο 

πρεπει να ειναι το επομενο βημα για τη συμμετοχη της ΕΣΕΤΕΚ (feedback) 

 

Ζαφειροπουλος: 

Ολα τα βηματα που συζητηθηκαν ειναι χρησιμα  

Αλλα ισως ειναι πιο αμεσο να προσεγγίσουμε το Μαξιμου (κ. Δημητριαδη) ή και το Υπουργειο 

Οικονομικων ωστε να βγει ενα ειδικο κονδυλι για τη συμμετοχή ή και απευθειας τον κ. Γεωργιαδη 

 

Μοσχοπουλου 

Ισως ειναι καλυτερα να παει καποιος εκει, στη ΓΓΕΤ 

 

Μαργιωλακη 

Προτασεις για δικτυο, θα σταλθει κοινο μεηλ σε ολους για το consortium 

1. ΙΤΕ Κρητη Α. Λαππας /  Μοσχοπουλου θα ερθει σε επαφη 

2. Παν. Κρητης Αννα Μητρακη / Μαργιωλακη θα ερθει σε επαφη 

3. ΕΙΕ Ν. Ταγματαρχης / Αρβανιτιδης  θα ερθει σε επαφη 

4. Αλεξανδρουπολη Ν. Γλυκος/ Μαργιωλακη θα ερθει σε επαφη 

5. ΑΠΘ Μ. Κατσικινη/Αρβανιτιδης ή Αγγελακερης 

6. ΕΚΠΑ ??? 

7. Πανεπιστημιο Ιωαννινων Ν. Ζαφειροπουλος 

8. Δημοκριτος Ε. Μοσχοπουλου 

9. ΕΚΕΤΑ / Αρβανιτιδης θα ερθει σε επαφη 



10. ΙΤΕ Πατρα Σ. Λαδας / Παλουρα θα ερθει σε επαφη 

11. Θεσσαλια Δ. Λεωνιδας /Μαργιωλακη θα ερθει σε επαφη 

 

Μπεσσας 

Περιμενει προτασεις  για βελτιωση του website, καλυτερα ενας υπευθυνος να επικοινωνει με το 

Μπεσσα και τον Απριλη για το implementation 

 

Μοσχοπουλου 

Οταν θα δουν ολοι αναλυτικα το website θα εχουν περισσοτερα σχολια 

 

Μαργιωλακη/Παλουρα 

Ο Αγγελακερης να ειναι υπευθυνος για το συντονισμο του κειμενου για την ιστοσελιδα 

Ο Αρβανιτιδης θα τον ενημερωσει 

 

Μπεσσας 

Ισως το consortium να πρεπει να συναντιεται μονο του, χωρις ολους τους υπολοιπους 

 

Μαργιωλακη  

Πλανο: στις επομενες εβδομαδες θα εχουν γινει οι επαφες με τα μελη του δικτυου 

Θα εχει γινει το δικτυο 

Θα εχει ολοκληρωθει η ιστοσελιδα 

Ισως ο Καρυδας να εχει νεα απο ΕΣΕΤΕΚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


