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Πανευρωπαϊκό Εαρινό Σεµινάριο Μηχανικής 2015 
Αστρονοµία & Αεροδιαστηµική Μηχανική 
26 Μαρτίου - 4 Απριλίου 2015 
 

Το BEST Thessaloniki είναι µία από τις 96 τοπικές οµάδες του Πανευρωπαϊκού 
Φοιτητικού Οργανισµού BEST (Board of European Students of Technology). Αυτή τη 
στιγµή αποτελεί µια από τις πιο δραστήριες φοιτητικές οµάδες του Α.Π.Θ., έχοντας στο 
ιστορικό του ένα µεγάλο αριθµό διοργανώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Κάθε χρόνο 
το BEST Thessaloniki διοργανώνει ένα πολυήµερο Σεµινάριο Μηχανικής που 
απευθύνεται σε φοιτητές όλης της Ευρώπης, καθώς και του Α.Π.Θ. 
Αυτή τη χρονιά, το σεµινάριο θα διεξαχθεί από τις 26 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου 2015 
µε θέµα “Αστρονοµία & Αεροδιαστηµική Μηχανική”. 
 
Οι συµµετέχοντες, µέσα από διαλέξεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις, θα γνωρίσουν τις 
βασικές αρχές της Αστρονοµίας και της Τεχνολογίας του Διαστήµατος.  
Ειδικότερα, θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν µε τις θεωρίες περί δηµιουργίας και 
εξέλιξης του Σύµπαντος, αλλά και να κατανοήσουν τους νόµους που το διέπουν, 
παρατηρώντας οι ίδιοι πώς αυτό είναι οργανωµένο. Επιπλέον, θα αποκτήσουν µια 
ολοκληρωµένη εικόνα για τα στάδια κατασκευής ενός διαστηµικού οχήµατος -
ηλεκτρονικά  συστήµατα, αεροδυναµική, επιλογή υλικών κατασκευής- καθώς και για την 
τεχνολογία που απαιτείται για την εκτόξευση και την τοποθέτησή του σε τροχιά.  
Τέλος, οι συµµετέχοντες θα έχουν το µοναδικό προνόµιο να γνωρίσουν διακεκριµένους 
επιστήµονες και νέους επαγγελµατίες αυτών των κλάδων και να έρθουν, έτσι, ένα βήµα 
πιο κοντά στην κατανόηση του µυστηριώδους κόσµου του Σύµπαντος! 
 
Το συγκεκριµένο σεµινάριο απευθύνεται στις περισσότερες ειδικότητες µηχανικών, αλλά 
και σε φοιτητές τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών. Στην πραγµατοποίησή του θα 
συµβάλλουν εξειδικευµένα µέλη ΔΕΠ από διάφορα τµήµατα του Α.Π.Θ, αλλά και 
διακεκριµένοι επαγγελµατίες του χώρου, τόσο µε τη συµµετοχή όσο και µε την 
καθοδήγησή τους. 
Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κ. Σειραδάκης Ιωάννης-Χιου, καθηγητής του τοµέα 
Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής και Διευθυντής του εργαστηρίου 
Αστρονοµίας του τµήµατος Φυσικής Α.Π.Θ.  


