
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η συνεδρίαση έγινε στις 28-11-2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στο γραφείο 20 
του Προέδρου κ. Π. Λασκαρίδη στον Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας, Μηχανικής 
του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιόπολη, ύστερα 
από επείγουσα πρόσκληση του προς τα μέλη της ΕΑΕ. 
 
Πρακτικά κράτησε ο Π. Λασκαρίδης. 
 
 
 
 
 
 
 
Παρόντες Λασκαρίδης Παύλος (Πρόεδρος) 

Ιωάννης Σειραδάκης 
Ιωάννης Δαγκλής 
Νικόλαος Κυλάφης  
Ελένη Δάρα (αναπληρωματικό μέλος) 

Απών Σταμάτης Κριμιζής (στο εξωτερικό) 
 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίας 
στις 16:45. Ο κ. Ν. Κυλάφης βρισκόταν στην Κρήτη και συμμετείχε τηλεφωνικά με 
πολύ ικανοποιητική σύνδεση σε ανοικτή ακρόαση.  
 
Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος ευχαριστεί θερμά τόσο τον κ. Σειραδάκη, ο οποίος ήλθε ειδικά 
από τη Θεσσαλονίκη για τη συνεδρίαση αυτή και θα φύγει αμέσως σήμερα, και την 
κυρία Δάρα που την τελευταία στιγμή δέχθηκε να καλύψει το κενό που άφησε με την 
αναχώρησή του στο εξωτερικό ο κ. Κριμιζής. Σημειωτέον ότι πρόσκληση (δυνητική) 
είχε απευθυνθεί και στα άλλα αναπληρωματικά μέλη, όμως, μια και όλα είναι εκτός 
Αθηνών, ήταν δύσκολο να παρευρεθούν με τόσο σύντομη προειδοποίηση, η οποία 
κρίθηκε αναγκαία λόγω της προηγούμενης απουσίας του κ. Σειραδάκη στο εξωτερικό 
και της σύντομης αναχωρήσεώς του και πάλι, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.  
 

ΕΘΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχυδρομική.  Διεύθυνση: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,  Λόφος Νυμφών, Θησείο 
    Ταχ. Θυρίδα 20048, 11810 Αθήνα 
 
Ενεργή Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών, 
(διεύθυνση Προέδρου): Τμήμα Φυσικής, Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας, και 
   Μηχανικής, Πανεπιστημιόπολη, 15784 Ζωγράφου, Αθήνα 
  • Τηλ.  +30 210 7276751  •  Fax  +30 210 7276725 •  e-mail : plaskar@phys.uoa.gr  

Πρακτικά 
της αριθμ. 1 /28-11-2005 συνεδρίασης 
της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής 

Θέμα Μόνο: Ενημέρωση από τον αποχωρούντα Πρόεδρο της ΕΑΕ και μέλους της 
παρούσης κ. Ι. Σειραδάκη, για τα προβλήματα και τον 
προγραμματισμό των δράσεων που αντιμετωπίζει άμεσα η νέα 
Εθνική Αστρονομική Επιτροπή.
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Ο κ. Σειραδάκης έχει προετοιμάσει έναν κατάλογο με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Ε.Α.Ε. και το χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των καθηκόντων της, 
ιδίως στα επείγοντα θέματα. Έτσι, η ενημέρωση έγινε κατά σειρά: 
 
(α) Πώς κρατούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων.    
 
Ο πρόεδρος θα κρατάει τα Πρακτικά τα οποία θα φροντίζει να ανεβαίνουν και στην 
ιστοσελίδα της Επιτροπής.  
 
(β) Πώς θα αξιοποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2005 (οριακή ημερομηνία για  

διατύπωση αιτημάτων η 10η Δεκεμβρίου 2005). 
 
Ο κ. Σειραδάκης αναλύει τον προϋπολογισμό του 2005, για το υπόλοιπο του οποίου 
δεν έχει ακριβή στοιχεία. Πληροφορεί ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει σύντομα, όπως 
τόνιζε και σε όσους εξ’ ημών μετείχαμε στην προηγούμενη Ε.Α.Ε. (Δαγκλής, 
Λασκαρίδης) και οπωσδήποτε μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Όπως φαίνεται και από το 
έγγραφο της 26/02/2004 που στάλθηκε από τον κ. Σειραδάκη στη Διεύθυνση 
Διοικητικού, Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού, της ΓΓΕΤ, περιλαμβάνεται (εκτός των 
μετακινήσεων που τώρα είναι αργά για να προγραμματιστούν, ακόμα και η σημερινή 
του μετακίνηση, επειδή δεν προγραμματίστηκε, θα γίνει με  προσωπικά του έξοδα) 
περιλαμβάνεται και η προμήθεια εξοπλισμού PC αξίας 2.000 €. Γίνεται συζήτηση του 
κατά πόσον είναι δυνατόν να γίνει η προμήθεια ενός καλού PC που να εγκατασταθεί 
στη μόνιμη βάση της ΕΑΕ στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης. Η πρόταση απορρίπτεται 
γιατί τα μέλη της Επιτροπής σπάνια επισκέπτονται τον χώρο αυτό και η προμήθεια δεν 
θα αξιοποιηθεί δεόντως. Αντιθέτως επικρατεί η πρόταση να γίνει προμήθεια ενός 
καλού Laptop με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο και το οποίο θα βρίσκεται στη 
διάθεση του εκάστοτε Προέδρου της Ε.Α.Ε. Αποφασίζεται να ζητηθεί η προμήθεια 
αυτή από τη ΓΓΕΤ. Ο Πρόεδρος ανέλαβε να τηλεφωνήσει στην κυρία Βάρσου της 
ΓΓΕΤ για να μάθει τα υπόλοιπα του προϋπολογισμού.  
Ο κ. Σειραδάκης, εξηγεί στα μέλη της Επιτροπής τους κωδικούς του προϋπολογισμού 
του 2005.  

 
(γ) Κατάρτιση προϋπολογισμού για το 2007. 

 
Ο κ. Σειραδάκης ενημερώνει την Επιτροπή ότι κατά την άνοιξη του 2006 η ΓΓΕΤ θα 
καλέσει την Επιτροπή να συμπληρώσει τον Προϋπολογισμό του 2007 και τα τεχνικά 
δελτία, σύμφωνα με τα υποδείγματα που υποβάλλει στην ιστοσελίδα της. Θα πρέπει να 
ζητηθεί η ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ για το επόμενο Πανελλήνιο Συνέδριό της στη 
Θράκη, όπως στο 2006 ο ίδιος έχει ζητήσει ήδη την ενίσχυση για τη μετάβαση Εθνικού 
Εκπροσώπου και Ελλήνων Αστρονόμων στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς 
Αστρονομικής Ενώσεως (IAU) στην Πράγα (βλέπε προηγούμενο εδάφιο).  

 
(δ) Προσπάθεια για την ανανέωση και εκσυγχρονισμό των διατάξεων που αφορούν τη 

λειτουργία της ΕΑΕ. 
 

Ο κ. Σειραδάκης αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 373- 25/5/2005 έγγραφό του προς τον 
ΓΓΕΤ Καθηγητή κ. Ιωάννη Τσουκαλά (υπόψη κας Μαριάννας Μποφάκου, Διεύθυνση 
Πληροφορικής και Οργάνωσης) με θέμα το «Νομοθετικό Διάταγμα για τη λειτουργία 
της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής», στο οποίο τονίζεται ότι η βασική νομοθεσία 
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που διέπει τη λειτουργία της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής (ΕΑΕ), στηρίζεται στο 
Βασιλικό Διάταγμα 3725/3-8-1957. Έκτοτε έχουν γίνει διάφορες προσθήκες και 
αλλαγές με σκοπό την προσαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας στις νομοθετικές 
εξελίξεις που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών κρατικών 
οργάνων, όπως η ΕΑΕ. Το έγγραφο, αναφέρει σε Παράρτημα όλα τα Διατάγματα, τους  
Νόμους και τις Αποφάσεις που αφορούν την Εθνική Αστρονομική Επιτροπή και 
τονίζει ότι παρ’ όλες τις προσθήκες και αλλαγές, το νομικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία της ΕΑΕ χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί και ότι η ΕΑΕ, στην προηγούμενη 
σύνθεσή της, σε μια σειρά από οκτώ συνεδριάσεις, συζήτησε διεξοδικά τα θέματα με 
τα οποία νομίζει ότι πρέπει να ασχολείται, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και την 
προοπτική που ανοίγεται στο μέλλον και αποφάσισε να καταβάλει προσπάθεια 
σύνταξης ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο και έστειλε συνημμένα υπό μορφή 
σχεδίου νόμου.   

 
Αποφασίζεται ότι πρέπει και η παρούσα ΕΑΕ να συνεχίζει την προσπάθεια 
αναβάθμισης του νομοθετικού πλαισίου της λειτουργίας της.  

 
(ε) Συνέχεια της προσπάθειας για τη θεώρηση του Astronomy and Astrophysics  ως 

Διεθνούς Οργανισμού, με έγκριση της Βουλής των Ελλήνων, ώστε η συνδρομή της 
Ελλάδας στο Περιοδικό αυτό να καταβάλλεται αυτόματα από το κράτος, στο 
πλαίσιο των διακρατικών του υποχρεώσεων.  

 
Ο κ. Σειραδάκης αναφέρεται στο υπ’ αριθμ.359- 6/12/2004 έγγραφο της ΕΑΕ προς τη 
ΓΓΕΤ (Δρ. Σπ. Λίτσα) για το ως άνω θέμα και τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι 
σχετικές προσπάθειες. 
 
(στ) Πίεση για κονδύλια συμψηφισμού του ποσού που έδωσε στην ΕΑΕ το OPTICON. 
 
Γνωρίζουμε όλοι ότι το OPTICON έχει παραχωρήσει στην Ελλάδα το ποσόν των 5.000 
€ σε ειδικό λογαριασμό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (υπεύθυνη η κα 
Παρηγόρη) για την κάλυψη εξόδων ταξιδίων Ελλήνων εκπροσώπων που μετέχουν στην 
κοινοπραξία αυτή. Η Ε.Α.Ε. πρέπει να επιδιώξει τη συμπλήρωση του ποσού αυτού από 
τη ΓΓΕΤ με αντισταθμιστικά ποσά (matching funds). Ο κ. Σειραδάκης αναφέρεται στο 
υπ’ αριθμ.363- 19/12/2004 έγγραφο της ΕΑΕ προς τη ΓΓΕΤ (Δρ. Α. Σπηλιώτη και Δρ. 
Σπ. Λίτσα) για το ως άνω θέμα και τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι σχετικές 
προσπάθειες. Ο Έλληνας  εκπρόσωπος στο OPTICON θα πρέπει να ελέγχει περιοδικά 
τον ειδικό λογαριασμό. Μετά από σχετική πρόταση της κας Δάρα αποφασίστηκε να 
εξεταστεί η δυνατότητα να απευθυνθεί η ΕΑΕ σε ιδιώτες και οργανισμούς για την 
ενίσχυση του έργου της μέσω του ειδικού αυτού λογαριασμού.  

 
(ζ) Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφημερίδας (e-Newsletter) της Επιτροπής. 
 
Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε ότι δεν είναι σύμφορο να υπάρχουν δύο τέτοιες 
εφημερίδες στον αστρονομικό χώρο, μια και η αντίστοιχη σελίδα της Ελληνικής 
Αστρονομικής Εταιρείας φτάνει στους περισσότερους Έλληνες αστρονόμους, είτε μέλη 
είτε όχι της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Αποφασίστηκα να συστηθεί στον υπεύθυνο της εφημερίδας 
αυτής, Καθηγητή κ. Κανάρη Τσίγκανο, να περιλάβει και άλλες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις παραληπτών που δεν είναι μέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Έγινε παραδεκτό ότι η 
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εφημερίδα αυτή της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ εξυπηρετεί πάντα και την ΕΑΕ στις ανακοινώσεις της 
προς τους Έλληνες αστρονόμους.  

 
(η) Ειδοποίηση της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU) για την αλλαγή της 

Προεδρίας στη Ε.Α.Ε. 
 
Τη σχετική ενέργεια ανέλαβε προσωπικά ο κ. Σειραδάκης.  

 
(θ) Ενημέρωση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης για τις διευθύνσεις κ.λ.π. των 

ελλήνων και ελληνίδων μελών της IAU. 
 
Θα σταλεί σχετικό έγγραφο από την IAU, στην οποία ανέλαβε να απαντήσει ο κ. 
Λασκαρίδης που έχει και το μεγαλύτερο αρχείο των Ελλήνων αστρονόμων.  

 
(ι) Πρόταση νέων μελών στην Ι.Α.U. 
 
Ο κ. Σειραδάκης ενημερώνει ότι μετά από γραπτή ενημέρωση όλων των Ιδρυμάτων 
που εργάζονται έλληνες αστρονόμοι του εσωτερικού, ανάρτηση της σχετικής 
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ και αποστολής της σε όλα τα μέλη της 
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. μέσω του e-Newsletter, έχει λάβει πέντε (5) αιτήσεις που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (Γουλιερμής Δημήτριος, 
Παπαδάκης Ιωσήφ, Σιόπης Χρήστος, Ξυλούρης Εμμανουήλ και Μανιμάνης Βασίλειος) 
και μία (Τσιτσιπής Π.) στον οποίο απάντησε ήδη πως επειδή έλαβε το Διδακτορικό 
Δίπλωμά του πολύ πρόσφατα, δεν δικαιούται ακόμα την εγγραφή του εκεί. Ο κ. 
Λασκαρίδης θα πρέπει να ενημερώσει την IAU για τα νέα μέλη όταν αυτό του ζητηθεί 
επισήμως.  

 
(ια) Πίεση στη ΓΓΕΤ για την παραχώρηση κονδυλίου για την εκπροσώπηση της 

Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της IAU στην Πράγα. 
 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο κ. Σειραδάκης έχει συμπεριλάβει στον 
προϋπολογισμό του 2006 ένα ικανοποιητικό ποσό για τη συμμετοχή μελών της 
Ελληνικής Αστρονομικής Κοινότητας που θα παρουσιάσουν εργασίες ή που πρέπει να 
μετάσχουν στα όργανα της Γ.Σ. της IAU στην Πράγα. Θα πρέπει να πιεσθεί η ΓΓΕΤ να 
δώσει τα σχετικά κονδύλια για πλήρη κάλυψη του Εθνικού Εκπροσώπου (Π. 
Λασκαρίδη) και πλήρη ή μερική κάλυψη εξόδων άλλων Ελλήνων αστρονόμων. Μέχρι 
τώρα οι κ.κ. Χαρμανδάρης, Β., Σειραδάκης, Ι. και Κυλάφης Ν. έχουν ζητήσει τη 
σχετική ενίσχυση.  

 
(ιβ) Ενίσχυση της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης ως τόπου διεξαγωγής της Γ.Σ. της 

IAU του 2012. 
 
Ο κ. Σειραδάκης, ως Εθνικός Εκπρόσωπος στη Γ.Σ. του Σίδνεϋ, έχει κάνει αίτηση στην 
IAU για να είναι η Θεσσαλονίκη ο τόπος διεξαγωγής της Γ.Σ. του 2012. Η IAU 
δέχθηκε ευχαρίστως να συζητήσει την πρόταση και έστειλε στον κ. Σειραδάκη ένα 
μεγάλο ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί. Περιμένει απάντηση εκ 
μέρους του κ. Σειραδάκη, ο οποίος το έχει αναθέσει σε σχετική εταιρεία διεξαγωγής 
συνεδρίων της συμπρωτεύουσας.  
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(ιγ) Γνωστοποίηση της αλλαγής της Προεδρίας της ΕΑΕ στο Astronomy and 
Astrophysics.  

 
Ο κ. Σειραδάκης ανέλαβε να στείλει τη σχετική επιστολή.  

 
(ιδ) Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο  Astronomy and Astrophysics. 
 
Ο κ. Σειραδάκης ανακοινώνει την επιθυμία του μέχρι τούδε εκπροσώπου της Ελλάδας 
κ. Ιωσήφ Βεντούρα, να αποσυρθεί σε συνάρτηση με την πρόσφατη συνταξιοδότησή 
του από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίσης ανακοινώνεται το μήνυμα που έστειλε στις 
15 Νοεμβρίου ο κ. Νικόλαος Πράντζος, μέλος της προηγούμενης Ε.Α.Ε., εκφράζοντας 
την επιθυμία του να εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του 
περιοδικού Α&Α. Όταν αυτές γίνονται στο Παρίσι, Βρυξέλλες, Γενεύη, Μόναχο και 
Λονδίνο θα μπορεί να καλύπτει τα έξοδα από ίδιους πόρους. Όταν γίνονται σε άλλες 
πόλεις θα χρειάζεται σχετική οικονομική ενίσχυση από τη ΓΓΕΤ.  
Η παρούσα Ε.Α.Ε. δέχεται να εκπροσωπηθεί η Ελλάδα από τον κ Πράντζο στο Α&Α 
με τις ως άνω ρυθμίσεις.  

 
(ιε) Προσπάθεια της Ελλάδας για συμμετοχή στο E.S.O. 
 
Μετά από συζήτηση και αμφιβολίες, αποφασίστηκε να αναβληθεί, προς το παρόν, 
οποιαδήποτε απόφαση για το θέμα αυτό.  

 
(ιστ) Επιτροπή Φωτισμού 
 
Στην τελευταία Συνέλευση της προηγούμενης ΕΑΕ είχε διαπιστωθεί το κενό που 
άφησε ο θάνατος του αείμνηστου Αιμίλιου Χαρλαύτη στο θέμα αυτό, για το οποίο 
τόσο πολύ είχε εργαστεί. Επίσης, στη συνέλευση αυτή είχαν οριστεί τρεις Έλληνες 
αστρονόμοι (Παναγιώτης Νιάρχος, Παναγιώτης Μπούμης και Μαργαρίτα Μεταξά) ως 
μέλη επιτροπής η οποία θα εκπροσωπήσει την ΕΑΕ σε κοινή συνεδρίαση με την 
Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού (υπεύθυνος ο κ. Χ. Καμπεζίδης) με σκοπό την εξέταση 
των συνθηκών του φωτισμού γύρω από τα αστεροσκοπεία και γενικότερα την 
προοπτική διαμόρφωσης σχετικού νομικού πλαισίου για τη δημιουργία Πάρκων 
Ελεύθερων Φωτορρύπανσης στη χώρα μας.  

 
Θα πρέπει τα τρία αυτά μέλη να ειδοποιηθούν επισήμως, όπως και ο κ. Καμπεζίδης, για 
τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή αυτή και θα πρέπει η ΕΑΕ να κινηθεί μαζί τους 
ώστε: 
Ι. Να καταρτιστεί ένας νόμος για τη φωτορρύπανση 
ΙΙ. Να ανέβουν τα θέματα της φωτορρύπανσης στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ και 
ΙΙΙ,. Να παραχθεί ένα τρίπτυχο με κατανοητό κείμενο και προδιαγραφές που να 
απευθυνθεί στους Δημάρχους όλης της χώρας, ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν 
όταν αλλάζουν ή αν θελήσουν να αλλάξουν το φωτισμό του Δήμου.  
 
(ιζ) Τι θα γίνει με την έρευνα που ξεκίνησε ο κ. Πλειώνης για την ερευνητική 

παραγωγή των Ελληνικών Ινστιτούτων έρευνας και Πανεπιστημίων στο χώρο της 
Αστρονομίας. 

 
Το θέμα αυτό είχε απασχολήσει και την τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης ΕΑΕ, 
στην οποία παρίστατο, ως μέλος, και ο κ. Πλειώνης. Τότε είχαν διατυπωθεί 
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επιχειρήματα υπέρ και κατά της χρησιμότητας μιας τέτοιας αυτεπάγγελτης έρευνας και 
είχαν αναφερθεί και οι επιπτώσεις που είχε μια προηγούμενη ανάλογη δημοσίευση του 
κ. Πλειώνη στο περιοδικό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. HIPPARCHOS στο οποίο τότε ήταν 
Εκδότης. Γίνεται αναφορά και στο ίδιο μήνυμα που αναφέρθηκε προηγούμενα του κ. 
Πράντζου, που έχει αντιρρήσεις στον τρόπο αξιολόγησης, αλλά και το σημερινό 
ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Πλειώνη προς τα νέα μέλη της ΕΑΕ με το οποίο τονίζει ότι 
νομίζει πως η νέα ΕΑΕ θα πρέπει να προχωρήσει στο θέμα (ιε) της συμμετοχής στην 
ESO, στο παρόν θέμα της αξιολόγησης της απόδοσης, στο θέμα του ανοίγματος νέων 
θέσεων Αστρονομίας στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και νέες θέσεις μετα-διδακτορικών 
ερευνητών Αστρονομίας και στο θέμα της προσέλκυσης λαμπρών Ελλήνων 
αστρονόμων του εξωτερικού.  
  
Ο Πρόεδρος δηλώνει, ότι, ως Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, έχει σκοπό να ενώνει τους 
αστρονόμους της Ελλάδας και όχι να τους χωρίζει. Αποφασίζεται η παρούσα Επιτροπή 
να μην προβεί σε καμμία ενέργεια για την αναφορά αυτή μέχρις ότου διαταχθεί από 
κάποιο θεσμοθετημένο όργανο μια τέτοια αξιολόγηση που θα έχει σκοπό να βοηθήσει 
την πρόοδο της Αστρονομίας στην Ελλάδα και όχι απλά να την κρίνει.  
 
(ιη) Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο OPTICON 
 
Ο κ. Σειραδάκης ανακοινώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να είναι εκπρόσωπος της 
Ελλάδας στο ευρωπαϊκό Δίκτυο OPTICON, αλλά επιθυμεί να οριστεί και δεύτερος 
εκπρόσωπος που θα τον αναπληρώνει, όταν χρειάζεται. Η ΕΑΕ συμφωνεί και ορίζει το 
μέλος της, Καθηγητή κ. Νικόλαο Κυλάφη, ως δεύτερο εκπρόσωπο, ο οποίος και 
συμφωνεί. Θα πρέπει να γίνει η σχετική αλληλογραφία. 
Ο κ. Σειραδάκης ανακοινώνει πως το OPTICON  χρειάζεται περιοδικό έλεγχο των 
κονδυλίων που παραχωρεί στα μέλη από Ορκωτούς Λογιστές. Πιστεύεται πάντως ότι 
το ποσόν που διαχειρίζεται προς το παρόν η Ελλάδα είναι αρκετά μικρό και ότι δεν θα 
ζητηθεί τέτοιος έλεγχος.  
 
(ιθ) Υπεύθυνος της ιστοσελίδας της ΕΑΕ. 
 
Έως σήμερα υπεύθυνος της ιστοσελίδας ήταν ο κ. Πλειώνης, ο οποίος δεν επιθυμεί να 
συνεχίσει. Η Επιτροπή αποφασίζει την υπευθυνότητα αυτή να αναλάβει το νεότερο 
αναπληρωματικό μέλος της, ο κ. Νίντος, ο οποίος, κατά την κα Δάρα, είναι πολύ καλός 
με τους υπολογιστές. Η ΕΑΕ εξουσιοδοτεί την κα Δάρα να ερωτήσει τον κ. Αλέξανδρο 
Νίντο αν δέχεται και σε καταφατική απάντηση θα ακολουθήσει η επίσημη ανάθεση.  
 
Η Εθνική Αστρονομική Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Καθηγητή κ. Ι. 
Σειραδάκη για την ενημέρωση αλλά και για την προσφορά του τόσα χρόνια ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Ο Πρόεδρος, κ. Π. Λασκαρίδης, δηλώνει πως δεν θα 
δεχόταν την Προεδρία αν δεν ήταν μέλος της Επιτροπής και ο κ. Σειραδάκης, στη 
βοήθεια του οποίου στηρίζεται για να διεκπεραιώσει επιτυχώς το τόσο δύσκολο έργο 
του.  

 
Η Επιτροπή εκφράζει για μια ακόμα φορά τη βαθειά της λύπη για το χαμό του Αιμίλιου 
Χαρλαύτη, του δραστήριου αυτού μέλους της Ελληνικής Αστρονομίας και της ΕΑΕ.  
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Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στη 
συνεδρίαση και έλυσε τη συνεδρίαση στις 18:20. 

 
  
  


