
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Στις 18:00, ημέρα Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Ελληνικής 
Εταιρείας Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας (ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ από εδώ και στο εξής ή απλώς 
Εταιρεία), στο χώρο του συνεδρίου ΝΕΒ 15 (Νέες Εξελίξεις στη Βαρύτητα XV) στο ΤΕΙ Κρήτης, 
Παράρτημα Χανίων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η  δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ. 
από εδώ και στο εξής) και οι αρχαιρεσίες για την ψήφιση του δεύτερου Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ. από εδώ και στο εξής) της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ., σύμφωνα με την ημερησία διάταξη, η οποία 
επισυνάπτεται στα πρακτικά.  Διαπιστώθηκε απαρτία. 

 
Τον λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της  ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. καθηγητής κύριος  Κων/νος Κόκκοτας 

ο οποίος χαιρέτησε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης.  Στη συνέχεια ανέγνωσε την Ημερησία 
Διάταξη .    
 
Θέμα 1o .  Απολογισμός πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ. για την περίοδο: Ιούνιος 2010 έως 
και  Ιούνιος 2012. 
 
O Πρόεδρος προβαίνει σε απολογισμό πεπραγμένων για την περίοδο Ιούνιος 2010 έως και Ιούνιος 
2012.  Συγκεκριμένα: 

 
• Πρόσκληση νέων μελών:  

Τα μέλη από 33 έχουν φθάσει τα 72  
• Η οργάνωση του ΝΕΒ15:  

1) Το μεγάλο τμήμα της προεργασίας έγινε από την Εταιρεία, συγκεκριμένα από την  
    κυρία Μαίρη Σακελλαριάδου και τον κύριο Ηλία Βαγενά.  

            2) Το ΝΕΒ15 είναι το μεγαλύτερο μέχρι τώρα συνέδριο ΝΕΒ με έντονη την διεθνή  
                           παρουσία παρά την μηδενική ενίσχυση από τις κλασσικές πηγές χρηματοδότησης. 

• Ιστοσελίδα - Επικοινωνία:  
1) Αρκετά λειτουργική ιστοσελίδα σε συνεχή εξέλιξη και βελτίωση. 

            2) Σημαντικός αριθμός πληροφοριακών μηνυμάτων για συνέδρια, υποτροφίες κλπ. 
• Ελληνική Wikipedia 

            Έχουν ανατεθεί θέματα σε σημαντικό συναδέλφων αλλά δεν υπήρξε καμιά   
                      ολοκληρωμένη συνεισφορά (ούτε από τα μέλη του Δ.Σ.). 

• Παρέμβαση σε θέματα εκλαΐκευσης της Σχετικότητας-Κοσμολογίας: 
            1) Υπήρξε ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. για τη δημιουργία της Εταιρείας και τη θέληση  

                           μας να βοηθήσουμε στην αποφυγή της παραπληροφόρησης. 
            2) Δεν υπήρξε όμως από μέρους μας συστηματική επιδίωξη της συνεργασίας με τα  

                          Μ.Μ.Ε. και τις σχετικές Εταιρείες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα: 
 Μετρίων ή και κακών άρθρων τα οποία δεν αντιμετωπίσαμε. 
 Έκδοση αμφιλεγόμενων «επιστημονικών» εργασιών/βιβλίων από 
επιστημονικές Εταιρείες που δεν είχαν τη δυνατότητα αξιολόγησης του 
περιεχομένου. 

 Πρόσκληση σε συνέδρια για τη Μέση Εκπαίδευση ανθρώπων άσχετων 
με το αντικείμενο να μιλήσουν για θέματα κοσμολογίας, βαρύτητας, 
έννοια του χρόνου κοκ. 

 
 

• Οργάνωση ΝΕΒ16 το 2014: 
Έγινε απαρίθμηση όλων των ελληνικών πανεπιστημίων που έχουν αναλάβει 



διοργάνωση toy ΝΕΒ από το 1990. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με κύριο διοργανωτή 
τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής κύριο Θεοχάρη Αποστολάτο, 
ανέλαβε να διοργανώσει το 2014 το ΝΕΒ16 με την βοήθεια της Eταιρείας. 

 
Θέμα 2o .  Ισολογισμός και απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ. για την οικονομική διαχείριση 
της Εταιρείας κατά την περίοδο: Ιούνιος 2010 έως και  Ιούνιος 2012. 
Το λόγο παίρνει ο Ταμίας του Δ.Σ. κύριος Θεοχάρης Αποστολάτος ο οποίος πραγματοποίησε τον 
ισολογισμό και απολογισμό για την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας κατά την περίοδο Ιούνιος 
2010 έως και Ιούνιο 2012 και προχωρά στην κοινοποίηση τους προς το σώμα της Γενικής 
Συνέλευσης 
 
Θέμα 3o .  Έκθεση της Εξ. Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και σωστή τήρηση των 
Βιβλίων της Εταιρείας. 
 
Ο κος Νικόλαος Στεργιούλας ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκ μέρους αυτής διαβάζει 
την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (επισυνάπτεται) η οποία διαβεβαιώνει για την ορθή 
οικονομική διαχείριση και τη σωστή τήρηση των Βιβλίων της Εταιρείας. 
 
Θέμα 4o .  Έγκριση του ισολογισμού της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας. 
Το σώμα της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της οικονομικής διαχείρισης 
της Εταιρείας. 
 
Θέμα 5o .  Ορισμός  τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών. 
 
Ο Πρόεδρος με τα μέλη του Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος α του καταστατικού 
της Εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ορίζει την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.ΕΠ.) 
για την διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης νέου Δ.Σ..   
Ως μέλη της ΕΦ.ΕΠ. ορίζονται οι : 

1) κος Γ. Λούκες-Γερακόπουλος, 
2) κος Ε. Μήτσου,  
3) κος  Θ. Σωτηρίου. 

 
Θέμα 6o . Λήξη θητείας προσωρινού Δ.Σ. . 
 
Ο Πρόεδρος Κ. Κόκκοτας ζητάει την αυτοδίκαιη παραίτηση του Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας του.  
 
 
Η εφορευτική επιτροπή ανέλαβε πλέον το έργο της τέλεσης των εκλογών της Εταιρείας σύμφωνα 
με τα άρθρα 33, 34, 35, 36 και 37 του καταστατικού της Εταιρείας. 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
                                                 
                  
  

Ο Πρόεδρος H Αντιπρόεδρος 

 
 
 
 

 

Κ. Κόκκοτας Μ. Σακελλαριάδου 

  

Ο Γραμματέας Ο Ταμίας 

 
 
 
 

 

Η. Βαγενάς Θεοχ. Αποστολάτος 

 


