Υπ’ αριθμ. 7/ 12.07.2012
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ελληνική Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας»
Σήμερα, την 12η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι συγκεντρώθηκαν
στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας κ. Ηλία Βαγενά στο ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας
Αθηνών κατόπιν της υπ’ αριθμό 2/22-06-2012 προσκλήσεως του Κων/νου Κόκκοτα,
Προέδρου του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική
Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας», προς 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,
3. Ηλίας Βαγενάς,
4. Θεοχάρης Αποστολάτος,
5. Νικόλαος Στεργιούλας
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. α. του Καταστατικού, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του σωματείου
βρίσκεται σε απαρτία και ως εκ τούτου συνεδριάζει νόμιμα.
Η σημερινή συνεδρίαση του 2ου Δ.Σ. του σωματείου σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχει
τα εξής θέματα:
1. Εκλογές με ψηφοφορία μεταξύ των νέων μελών του Δ.Σ. για τις θέσεις
Αντιπροέδρου, Γραμματέα, και Ταμία.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι ως εξής: Αντιπρόεδρος η κα Μαίρη Σακελλαριάδου,
Γραμματέας ο κος Ηλίας Βαγενάς, Ταμίας ο κος Θεοχάρης Αποστολάτος. Εκ των
αποτελεσμάτων ο κος Νικόλαος Στεργιούλας είναι ο νέος Σύμβουλος της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ..
2. Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα παλαιά μέλη του Δ.Σ. στα νεοεκλεγέντα.
Πραγματοποιήθηκε άμεσα. Ως υπόλογος του τραπεζικού λογαριασμού του Σωματείου στην
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» από σήμερα και για τα επόμενα δύο (2) έτη ορίζεται ο ταμίας του
Σωματείου, Θεοχάρης Αποστολάτος του Αποστόλου κάτοχος του υπ’αριθμ. ΑΕ 088416
Δ.Α.Τ. το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης. Ο κ. Θ. Αποστολάτος εντέλλεται να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση του ως άνω τραπεζικού
λογαριασμού.
3. Συζήτηση για τα Πρακτικά του ΝΕΒ 15.
Έγινε εκτενής συζήτηση για τα Πρακτικά του ΝΕΒ15. Το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει
στους τοπικούς διοργανωτές του ΝΕΒ 15: (α) να υπάρξει μόνο ηλεκτρονική μορφή των
Πρακτικών του ΝΕΒ 15, (β) να συγκεντρώσουν οι τοπικοί διοργανωτές τα άρθρα για τα
πρακτικά, και (γ) να αναλάβει το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. την διαδικασία κρίσης των άρθρων.
4. Συζήτηση για την πιθανή ανάληψη οργάνωσης από την ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. του Marcel
Grossman (MG14) κατά το έτος 2015 ή του GR21 κατά το έτος 2016 στην Ελλάδα.
Ο κος Κών/νος Κόκκοτας ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ο Καθηγητής Ruffini (University "La
Sapienza", Italy) του πρότεινε η ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. να αναλάβει την διοργάνωση του Marcel
Grossman (MG14) κατά το έτος 2015. Έγινε εκτενής συζήτηση για την πιθανή ανάληψη
ενός εκ των δύο μεγαλύτερων διεθνών συνεδρίων της βαρύτητας (MG14 ή GR21) από την

ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ.. Το Δ.Σ. ανέθεσε στην κα Μαίρη Σακελλαριάδου να μιλήσει με τον Καθηγητή
Lewadowski (University of Warsaw, Poland) και στον κο Κων/νο Κόκκοτα να μιλήσει με
τον Καθηγητή Ashtekar (PennState University, U.S.A.) για το GR21.
5. Προγραμματισμός ενεργειών για την γνωστοποίηση και διάδοση της ύπαρξης της
ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ..
Το Δ.Σ. αποφάσισε ο νέος Σύμβουλος κος Νικόλαος Στεργιούλας να αναλάβει να
διοργανώσει θετικές δράσεις προς το ευρύ κοινό και τα Μ.Μ.Ε. ώστε να γίνει γνωστή η
ύπαρξη της Εταιρείας. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια για κοινές δράσεις με άλλες Ελληνικές
Επιστημονικές Εταιρείες και Συλλόγους Ερασιτεχνών Αστρονόμων.
Ελλείψει άλλων θεμάτων στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το
παρόν πρακτικό ως εξής:
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