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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«Ελληνική Εταιρεία Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας» 
 

Σήμερα, την 6η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι συγκεντρώθηκαν 
στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας κ. Ηλία Βαγενά στο ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας 
Αθηνών κατόπιν της υπ’ αριθμό 2/15-05-2013  προσκλήσεως του Κων/νου Κόκκοτα, 
Προέδρου του 2ου 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. Ενημέρωση από τον κο. Θεοχάρη Αποστολάτο, κύριο διοργανωτή του ΝΕΒ16, για  
    την διοργάνωση του ΝΕΒ16 εντός του 2014. 
Ο κύριος Θεοχάρης Αποστολάτος ενημερώνει ότι ελήφθη η τελική προσφορά του 
ξενοδοχείου «Saint John Myconos». Η τελική προσφορά ικανοποιεί τα αιτήματα μας και 
είναι θέμα χρόνου να «κλειστεί» η συμφωνία με το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Επίσης, ο κος 
Θεοχάρης Αποστολάτος  ενημερώνει ότι το χρηματικό ποσό που απαιτείται για να 
καλυφθούν τα διαλείμματα καφέ (coffee breaks) και το δείπνο του συνεδρίου είναι της τάξης 
των 10.500 ευρώ. Τονίστηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης συνεδριακών τελών εγγραφής καθώς και 
η αποστολή αιτήσεων για χρηματοδότηση του συνεδρίου ΝΕΒ16 υπογεγραμμένες από τον 
Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. κ. Κων/νο Κόκκοτα και τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 
του ΝΕΒ16 κύριο Θεοχάρη Αποστολάτο. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. 
ευχαρίστησαν τον κύριο Θ. Αποστολάτο για την ενημέρωση.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και 
τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν για πιθανούς Προσκεκλημένους Ομιλητές.  
 
2.  Λοιπά θέματα. 
Ο κος Κ. Κόκκοτας μας ενημερώνει ότι αδυνατεί να μεταβεί την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην 
Βαρσοβία για να εκπροσωπήσει ως Πρόεδρος την ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. στα πλαίσια συνάντησης 
αντιπροσώπων των Εθνικών Εταιρειών Βαρύτητας κατά την διάρκεια του GR20. Ο 
Πρόεδρος  προτείνει να ετοιμάσει μία μικρή παρουσίαση της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. και να ζητηθεί 
από την Δρ. Beverly K. Berger, Γραμματέα της I.S.G.R.G. να κάνει την παρουσίαση. Τα 
λοιπά μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν με την πρόταση του Προέδρου. Ο Γραμματέας της 
ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ. αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με την Δρ. Beverly K. Berger και να την 
ενημερώσει για την απόφαση της Εταιρείας καθώς και της ζητήσει να κάνει η ίδια την 
παρουσίαση εκ μέρους της ΕΛ.Ε.Σ.Β.Κ.. 
 
 



Ελλείψει άλλων θεμάτων στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το 
παρόν πρακτικό ως εξής: 

 
 
 
 
 

                                          Το Διοικητικό Συμβούλιο 
                                                 
                  
  

 
Ο Πρόεδρος 

 
Η Αντιπρόεδρος 

 
 
 
 

 

Κ. Κόκκοτας Μ. Σακελλαριάδου 

  

 
Ο Γραμματέας 

 
Ο Ταμίας 

 
 
 
 

 

Η. Βαγενάς Θεοχ. Αποστολάτος 

 
Ο Σύμβουλος 

 
 
 

Ν. Στεργιούλας 
 

 


