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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«Ελληνική Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας» 

 
Σήμερα, την 22η Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι συγκεντρώθηκαν 
στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας κ. Ηλία Βαγενά στο ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας 
Αθηνών κατόπιν της υπ’ αριθμό 1/01-03-2011  προσκλήσεως του Κων/νου Κόκκοτα, 
Προέδρου του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική 
Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας», ο οποίος προσκάλεσε τα μέλη 
αυτού σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. α. του Καταστατικού  του Σωματείου. 
 
Παρόντες είναι οι : 

1. Κων/νος Κόκκοτας, Πρόεδρος  
2. Ηλίας Βαγενάς, Γραμματέας 
4. Θεοχάρης Αποστολάτος, Ταμίας 
5. Εμμανουήλ Πλειώνης, Μέλος. 

 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η Αντιπρόεδρος κα Μαίρη Σακελλαριάδου τον 
ενημέρωσε ηλεκτρονικώς την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011, όπως επιτάσσει το άρθρο 21 
παρ. ε. του Καταστατικού,  ότι αδυνατεί να παραβρεθεί στο Δ.Σ. λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων στο Πανεπιστήμιο του οποίου είναι μέλος Δ.Ε.Π.. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. α. του Καταστατικού, το Δ.Σ. του σωματείου βρίσκεται σε 
απαρτία και ως εκ τούτου συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον παρευρίσκεται η πλειοψηφία των 
μελών του.  
 
 
Η σημερινή συνεδρίαση του 1ου  Δ.Σ. του σωματείου σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχει 
τα εξής θέματα:  
 
1. Νέα Τακτικά και Έκτακτα Μέλη. 
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον Γραμματέα και τον Ταμία ότι έχουν αποδεχθεί τις 
προσκλήσεις για να γίνουν Μέλη, οι οποίες απεστάλησαν από τον Πρόεδρο, δεκατρία (13) 
άτομα έως σήμερα. Συνεπώς ο αριθμός των Τακτικών και Εκτάκτων Μελών της Εταιρείας 
θα ανέλθει στο αριθμό των σαράντα εννέα (49) Μελών. Τονίστηκε ότι η έγγραφή των νέων 
Μελών θα επικυρωθεί από την Γ.Σ. η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη το 2012, μετά 
από την εισήγηση του Δ.Σ.  προς την Γ.Σ. όπως ορίζει το άρθρο 7 του Καταστατικού.   Ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αποστέλλει προσκλήσεις προς επιστήμονες που 
μπορεί να ενδιαφερθούν να γίνουν Μέλη της Εταιρείας.   
 
2. Εμπλουτισμός Ελληνικής Wikipedia. 
Ο Ταμίας κος Θεοχάρης Αποστολάτος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι οι υπεύθυνοι για τον 
εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia, κα Μαίρη Σακελλαριάδου και κος Θεοχάρης 
Αποστολάτος, απέστειλαν ηλεκτρονικά προσκλήσεις στα Μέλη για να μεταφράσουν κείμενα 
σχετικά με το ερευνητικό αντικείμενο τους από την Αγγλική Wikipedia. Επίσης, ο Ταμίας κ. 
Θεοχάρης Αποστολάτος  ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η πλειοψηφία των Μελών αποδέχθηκε με 
ενθουσιασμό την πρόσκληση και  εκτιμά ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2011 θα έχει συλλεχθεί 
τουλάχιστον το 50% του υλικού που έχει ζητηθεί από τα Μέλη. 
 
 
3. Συζήτηση για το επόμενο συνέδριο «Νεώτερες Εξελίξεις στην Βαρύτητα» (ΝΕΒ15). 
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών αποφασίζεται ο Πρόεδρος κος Κων/νος 
Κόκκοτας να αποστείλει γράμμα προς τον Πρόεδρο (Chairman) της Οργανωτικής Επιτροπής  
Καθηγητή Ταξιάρχη Παπακώστα και να ζητήσει να αρχίσει η διοργάνωση του συνέδριου 



«Νεώτερες Εξελίξεις στην Βαρύτητα» (ΝΕΒ15)  το οποίο θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 
2012 στα Χανιά της Κρήτης. Τονίστηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης συνεδριακών τελών 
εγγραφής καθώς και η αποστολή αιτήσεων για χρηματοδότηση του συνεδρίου ΝΕΒ15 
υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. κ. Κων/νο Κόκκοτα και τον Πρόεδρο 
της Οργανωτικής Επιτροπής του ΝΕΒ15 Καθηγητή Ταξιάρχη Παπακώστα. 
 
4. Συγγραφή περιοδικού Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter). 
Κατόπιν προτάσεως του Συμβούλου κου Εμμανουήλ Πλειώνη αποφασίζεται στο άμεσο 
μέλλον η δημιουργία  περιοδικού ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) της 
ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ.. 
Υπεύθυνη αυτής της διαδικασίας ορίζεται η κα Μαίρη Σακελλαριάδου. 
 
5. Συγγραφή Δελτίου Τύπου για την ίδρυση της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ.. 
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ. αποφασίζεται η συγγραφή και 
αποστολή στα Μ.Μ.Ε., Δελτίου Τύπου στο οποίο θα γνωστοποιείται η ίδρυση της 
ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ..  
Υπεύθυνος αυτής της διαδικασίας ορίζεται ο  κος  Εμμανουήλ Πλειώνης. 
 
6. Διοργάνωση Θερινού Σχολείου. 
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Δ.Σ. αποφασίζεται η διοργάνωση στο 
μέλλον, θερινού σχολείου το οποίο θα διοργανώνεται αποκλειστικά από την ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. 
και θα πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια, μεταξύ δύο διαδοχικών συνεδρίων ΝΕΒ. Πιθανή 
περίοδο διοργάνωσης του 1ου Θερινού Σχολείου είναι το καλοκαίρι του 2013. 
Υπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας ορίζονται οι κ.κ. Θεοχάρης Αποστολάτος και Εμμανουήλ 
Πλειώνης. 
 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος       
   

Κ. Κόκκοτας    
 
Ο Γραμματέας              Ο Ταμίας   Το Μέλος   
 
 
Ηλίας Βαγενάς       Θεοχ. Αποστολάτος  Εμμ. Πλειώνης 
  


