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1. Ενηµέρωση πεπραγµένων τελευταίου διµήνου.
2. Γενική Συνέλευση (Καταστατική – Εκλογο‐απολογιστική) 01‐03/02/2012
στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσ/νίκη.
3. 3ο Θέμα: Σεμινάριο 1ης Φεβρουαρίου 2013 (θεματολογία, Πρόεδρος,
ομιλητές).
4. Πρακτικά των Σεμιναρίων (προηγούμενο‐ Βασιλίτσα και επόμενο
Θεσσαλονίκη)‐ Δημοσιεύσεις supplements. Συζήτηση για το σεμινάριο
του φθινοπώρου ( πιθανός τόπος και θέμα).
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Παρόντες ήταν οι κκ. Δημήτριος Βλαχάκος (Αντιπρόεδρος), Δημήτριος Γρέκας
(Επίτιμος Πρόεδρος), Γρηγόριος Μυσερλής (Ειδικός Γραμματέας), Χρήστος
Χατζηδημητρίου (Σύμβουλος), Ευστάθιος Κουλουρίδης (Γενικός Γραμματέας),
Μαρία Μαλλιάρα (Ταμίας), Αθανάσιος Αγραφιώτης (Επίτιμος Πρόεδρος) ,
Αθανάσιος Διαμαντόπουλος (Επίτιμος Πρόεδρος), και οι κκ Ερασμία Ψημμένου
και Άλκης Πιερίδης.
Ο κ. Βλαχάκος ξεκίνησε κάνοντας αναφορά στην αλλαγή του καταστατικού
όσον αφορά την είσοδο των ειδικευόμενων στο Ε.ΚΟ.Ν.Υ. σαν δόκιμα μέλη,
χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις και χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και στην
αλλαγή του θέματος του Συνεδρίου που θα γίνει τον Φεβρουάριο, μετά από
παράκληση του καθηγητή κ. Χατζητόλιου, επειδή η Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
θα διεξάγει Συνέδριο την ίδια περίοδο με θέμα «Διαβητική Νεφροπάθεια».
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Λόγω της οικονομικής κατάστασης, πρότεινε να συνδυαστούν οι Αλκυονίδες
μέρες μαζί με την εκδήλωση του Ε.ΚΟ.Ν.Υ στη Θεσσαλονίκη. Πάνω σε αυτό ο κ.
Κουλουρίδης έθεσε σαν ερώτημα, για ποιόν λόγο οι Αλκυονίδες μέρες δε
συνεργάζονται με την εκδήλωση του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. με μια κοινή θεματολογία,
καταρτίζοντας από κοινού το πρόγραμμα και τους ομιλητές τους. Ο κ. Δ. Γρέκας
απάντησε ότι οι Αλκυονίδες μέρες δε μπορούν να κάνουν πλέον κανένα
συνέδριο, αν δεν έχουν μια εταιρεία όχημα, η οποία να παρουσιάζει λογιστική
απεικόνισή της. Οπότε το Ε.ΚΟ.Ν.Υ, που αποτελεί εταιρεία, σε συνεργασία με τις
Αλκυονίδες ημέρες θα μπορούσαν να διοργανώσουν συνέδριο συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης.
Ο κ. Διαμαντόπουλος πρόσθεσε ότι θα πρέπει να φαίνεται στο πρόγραμμα το
Προεδρείο του συνεδρίου, αλλιώς οι Αλκυονίδες καταργούνται και
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απορροφούνται από το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. Ο κ. Κουλουρίδης πρότεινε ο Πρόεδρος της
εκδήλωσης να είναι ένας από την τριανδρία των Αλκυονίδων. Ο κ. Βλαχάκος
τόνισε ότι Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. θα είναι ο κ. Βέργουλας και ο ίδιος θα είναι ο
Πρόεδρος των Αλκυονίδων. Ενώ ο κ Πιερίδης πρότεινε ότι Πρόεδρος του
Συνεδρίου αυτού θα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος των Αλκυονίδων και
συμπρόεδρός του ο Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ .
Ο κ. Γρέκας συμπλήρωσε ότι το Συνέδριο θα έχει πρέπει να έχει δύο
οργανωτικές επιτροπές με κοινό πρόγραμμα. Στη μια θα είναι Πρόεδρος ο
Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ, ο κ. Βέργουλας.
Ο κ. Πιερίδης τόνισε ότι η είσοδος των νέων γιατρών θα είναι μειωμένη αν θα
μπεί πρώτα το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. και μετά οι Αλκυονίδες μέρες, ενώ θα πρέπει να γίνει
προσπάθεια να προσέλθουν νέοι γιατροί. Ο κ. Βλαχάκος είπε ότι δεν έχει καμία
σημασία, καθώς στην Πάτρα, αυτοί που συμμετείχαν στις Αλκυονίδες μέρες
ήταν μόνο από το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. Ο κ. Κουλουρίδης συμφώνησε ομόφωνα με τον κ.
Πιερίδη ότι οι Αλκυονίδες μέρες θα πρέπει να προηγηθούν στο Συνέδριο του
Φεβρουαρίου.
Ο κ. Γρέκας υπενθύμισε ότι σημαντικότερο θέμα όλων αποτελούν τα
οικονομικά και ότι οι Αλκυονίδες αδυνατούν να διεξάγουν Συνέδριο μόνες τους.
Το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. έχει ήδη την έγκριση του ΕΟΦ και υποχρεούται βάσει καταστατικού
να συνεδριάσει. Η τελική ημερομηνία είναι 1‐3 Φεβρουαρίου 2013 στη
Θεσσαλονίκη και θα έχει διάρκεια 3 ημέρες. Ανάμεσα στις εταιρείες που θα
χρηματοδοτήσουν το Συνέδριο, είναι η Abbot και η Sanofi.
Εφόσον υπάρχει ήδη η έγκριση του ΕΟΦ, οι Αλκυονίδες θα μπορούν να
συμμετέχουν στην εκδήλωση του Ε.ΚΟ.Ν.Υ., συμπλήρωσε ο κ. Βλαχάκος.
Σημείωσε ότι λόγω της οικονομικής στενότητας, ζήτησε ενίσχυση από εταιρείες
υπέρτασης, με την ιδιότητά του ως υπερτασιολόγου.
Τέλος, συμφωνήσανε ο κκ. Βλαχάκος, Πιερίδης και Κουλουρίδης ότι η
θεματολογία του επομένου σεμιναρίου θα μπορούσε να είναι ΠΑΜΣ‐ Αντλίες,
και να γίνει μια αρχική πρόταση του προγράμματος, το οποίο θα κοινοποιηθεί
σε όλους, και του Ε.ΚΟ.Ν.Υ.
(Αποχωρεί η κα Μαλλιάρα και ο κ. Χατζηδημητρίου στις 11.30 π.μ. λόγω ομιλίας
τους).
Θέμα 2: Υποτροφία του κ. Δήμα. Ο κ. Γρέκας ενημέρωσε τα μέλη, ύστερα από
εκδήλωση άγνοιας του κ. Αγραφιώτη, ότι συμφωνήθηκε να δοθεί υποτροφία για
έξι μήνες, από 1000 ευρώ το μήνα, στον κ. Δήμα, ο οποίος είναι άριστος γνώστης
της γαλλικής γλώσσας και θα πάει στη Γαλλία.
Θέμα 3: Ο κ. Γρέκας αναφέρθηκε και σε ένα νέο πρόβλημα που προέκυψε
δηλαδή τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. με τη Διεθνή Εταιρεία
Ιστορίας της Νεφρολογίας. Σε προηγούμενες εκδηλώσεις αποφασίστηκε ότι θα
βοηθήσει το Κολλέγιο, το συνάδελφο, συνεργάτη και τέως Πρόεδρο, κ. Θ.
Διαμαντόπουλο, να διοργανώσει ένα Διεθνές Συνέδριο στην Ολυμπία, με θέμα «
Ιστορία της Νεφρολογίας». Επειδή υπάρχει νόμος που απαιτεί εταιρεία για τη
διοργάνωση, μόνη εταιρεία αποτελεί το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. Το ζήτημα τέθηκε σαν νέα
πρόταση προς συζήτηση, γιατί η τελική έγκρισή του θα γίνει το Φεβρουάριο, στο
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Συνέδριο.
Ο κ. Αγραφιώτης ρώτησε τι αναφέρει ο νέος νόμος και σε απάντηση αυτού, ο
κ. Γρέκας είπε ότι πρέπει να υπάρχει εταιρεία με παραστατικά και τιμολόγια, για
να γίνονται Συνέδρια.
Ο κ. Διαμαντόπουλος ανέφερε ότι τα πρακτικά θα εκδοθούν ως supplement
του Journal of Nephrology. Επίσης θα εκδοθεί και ξεχωριστό βιβλίο με την
εκδήλωση της Ολυμπίας, όπως γίνεται κάθε δύο χρόνια. Ύστερα από δική του
προσπάθεια, κατάφερε τα έξοδα του βιβλίου και του supplement που
ανέρχονται στα 30.000 ευρώ, να τα χρηματοδοτήσει η Διεθνής Εταιρεία. Στο
περιοδικό θα γράφει «Κοινή έκδοση της Διεθνούς Εταιρείας και του Κολλεγίου
Νεφρολογίας» και θα είναι η πρώτη φορά που θα εκδίδεται Journal of
Nephrology με τη στάμπα του Κολλεγίου.
Ο κ. Αγραφιώτης, λόγω της θέσης του στον Ε.Ο.Φ., ρώτησε τι γίνεται με το
όχημα International Society of Nephrology, όταν κάνει Συνέδριο στην Ιαπωνία.
Ο κ. Διαμαντόπουλος απάντησε ότι τα πάντα γίνονται σε συνεργασία με την
ντόπια Νεφρολογική εταιρεία και αντί της ΕΝΕ πρότεινε να το πάρει το Κολλέγιο,
το οποίο αποτελεί τοπικό όχημα.
Η Συνεδρίαση έληξε στις 11.40 π.μ. με τη συνέχιση του Συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ

Ο Ειδ. Γραμματέας

Γεώργιος Βέργουλας

Μυσερλής Γρηγόριος
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