Υπ’ αριθμ. 5/ 09.11.2011
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ελληνική Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας»
Σήμερα, την 9η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι
συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας κ. Ηλία Βαγενά στο ΚΕΑΕΜ
της Ακαδημίας Αθηνών κατόπιν της υπ’ αριθμό 2/26-10-2011 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. Μαίρη Σακελλαριάδου, Αντιπρόεδρος
3. Ηλίας Βαγενάς, Γραμματέας
4. Θεοχάρης Αποστολάτος, Ταμίας
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι το Μέλος κος Εμμανουήλ Πλειώνης τον ενημέρωσε
ηλεκτρονικώς την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011, όπως επιτάσσει το άρθρο 21 παρ. ε. του
Καταστατικού, ότι αδυνατεί να παραβρεθεί στο Δ.Σ. λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. α. του Καταστατικού, το Δ.Σ. του σωματείου βρίσκεται σε
απαρτία και ως εκ τούτου συνεδριάζει νόμιμα.
Η σημερινή συνεδρίαση του 1ου Δ.Σ. του σωματείου σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχει
τα εξής θέματα:
1. Διαδικασίες Οργάνωσης του επόμενου συνεδρίου «Νεώτερες Εξελίξεις στην
Βαρύτητα» (ΝΕΒ15).
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο ότι η διοργάνωση του συνέδριου «Νεώτερες
Εξελίξεις στην Βαρύτητα» (ΝΕΒ15) το οποίο θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2012 στα
Χανιά της Κρήτης έχει ξεκινήσει. Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι ο Καθηγητής Ταξιάρχης
Παπακώστας ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και ο Δρ. Δημήτρης Πλιάκης ως
Μέλος αυτής έχουν φροντίσει για την διαμονή, τα γεύματα και τον τόπο διεξαγωγής του
συνεδρίου. Το Δ.Σ. συμφωνεί οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου να είναι
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 έως και Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 ενώ στην περίπτωση ανάγκης
επέκτασης χρονικά του συνεδρίου προτάθηκε η έναρξη αυτού να πραγματοποιηθεί την Τρίτη
19 Ιουνίου 2012. Το Δ.Σ. συζήτησε για τους πιθανούς Προσκεκλημένους Ομιλητές και
συμφωνεί ότι σε πρώτη φάση θα γίνει επικοινωνία με τους: L. Blanchet, A. Blanchard, M.
Dafermos, C. Kiefer, Η. Κυρίτση, S. Mukhanov, και D. Shoemaker.
Η Αντιπρόεδρος κα Μαίρη Σακελλαριάδου αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους
προαναφερθέντες επιστήμονες εκτός της D. Shoemaker με την οποία θα επικοινωνήσει ο
Πρόεδρος κος Κων/νος Κόκκοτας και του Η. Κυρίτση με τον οποίο θα επικοινωνήσει ο
Καθηγητής Ταξιάρχης Παπακώστας ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Επίσης
αναφέρθηκαν πιθανά ονόματα για “Keynote Speakers”. Η επικοινωνία με τους “Keynote
Speakers” αποφασίστηκε από το Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση και αφού
έχουν επιβεβαιώσει όλοι οι Προσκεκλημένοι Ομιλητές την συμμετοχή τους.
2. Ενημέρωση για τον Εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia.
Η Αντιπρόεδρος κα Μαίρη Σακελλαριάδου και ο Ταμίας κος Θεοχάρης Αποστολάτος
ενημέρωσαν το Δ.Σ. ως υπεύθυνοι για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia ότι έχουν
λάβει έως σήμερα μόνο ένα μεταφρασμένο κείμενο. Επίσης ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι θα

προσπαθήσουν εντός των ημερών να αποστείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στα εμπλεκόμενα
με τις μεταφράσεις Μέλη της Εταιρείας για να τους ζητήσουν να επισπεύσουν την αποστολή
μεταφρασμένου κειμένου για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia.
3. Ενημέρωση για τα οικονομικά της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ.
Ο Ταμίας κος Θεοχάρης Αποστολάτος ενημερώνει το Δ.Σ. για τα τραπεζικά έξοδα του
λογαριασμού της Εταιρείας.

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