ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
HELLENIC COLLEGE OF NEPHROLOGY AND HYPERTENSION

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρακτικά 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ε.ΚΟ.Ν.Υ, 28‐11‐2012,
ώρα 18.30 ‐ 20.00,Γραφεία Ε.ΚΟ.Ν.Υ., Αισχίνου 9, Θεσσαλονίκη

Πρόεδρος
Γ. Βέργουλας
Αντιπρόεδρος
Δ. Βλαχάκος
Γεν. Γραμματέας
Ε. Κουλουρίδης
Ταμίας
Μ. Μαλλιάρα
Ειδ. Γραματέας
Γρ. Μυσερλής
Σύμβουλοι
Χρ. Χατζηδημητρίου

Παρόντες ήταν οι κ.κ. Γεώργιος Βέργουλας (Πρόεδρος), Γρηγόριος
Μυσερλής (Ειδικός Γραμματέας), Χρήστος Χατζηδημητρίου (Μέλος του ΔΣ)
η Μαρία Μαλλιάρα (Ταμίας), και ο κ. Δημήτριος Γρέκας (Επίτιμος
Πρόεδρος).
Προδιαδικαστικά, έγινε μια σύντομη ενημέρωση από τον Πρόεδρο του
Ε.ΚΟ.Ν.Υ., κ. Γ. Βέργουλα, για την απομαγνητοφώνηση της Άτυπης
Συνάντησης Δ.Σ. του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Η
απομαγνητοφώνηση εστάλη στον αντιπρόεδρο κ Δ. Βλαχάκο για τον
έλεγχο της ορθότητάς της.

Χρ. Κορώνης
Αναπλ. Μέλη
Ε. Γράψα
Α. Ζέρβα
Χρ. Μανές

EXECUTIVE COMMITTEE
President
G. Vergoulas
Vice‐President
D. Vlahakos
Secretary General
E. Koulouridis
Treasurer
M. Malliara
Ass. Secretary
Gr. Miserlis
Members
Ch. Chatzidimitriou
Ch. Koronis
Ass. Members
E. Grapsa
A. Zerva
Ch. Manes

Ηµερήσια ∆ιάταξη:
1. Συνέδριο στην Αρχαία Ολυµπία- Επιστολή ∆ιαµαντόπουλου.
2. Σεμινάριο του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. στην Αρχαία Ολυμπία με θέμα «Η εφαρμογή των
Βιομορίων στη Διαγνωστική και Θεραπευτική των νεφρικών Νοσημάτων.
3. Τροποποίηση Καταστατικού‐Πρόταση Κουλουρίδη.
4. Κλείσιμο της μονάδας Τ.Ν. στη Φλώρινα λόγω λοιμώξεων.
5. Καθορισµός νέας επιτροπής χορήγησης υποτροφίας.
6. Εκλογο‐απολογιστική Γ.Σ.. Διαδικασίες‐ ενέργειες του Δ.Σ. για ανάδειξη
νέου Δ.Σ. στη Γ.Σ. του Φεβρουαρίου. Έγκαιρη ενημέρωση των μελών.‐
Καθορισμός της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. Φεβρουαρίου.
7. Σεμινάριο με θέμα «Διαβητική Νεφροπάθεια» με Πρόεδρο τον κ. Δ.
Γρέκα, 1‐3 Φεβρουαρίου 2013.
8. Επιστολή προς τα μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Παράσχον Κουκούδη και
κα Αφροδίτη Αβδελίδου για έλεγχο των βιβλίων και των οικονομικών του
Ε.ΚΟ.Ν.Υ. για τη διετία 2011‐2013, και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
στη Γ.Σ. στις 1‐3 Φεβρουαρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη.
9. Αγορά ακινήτου για ιδιόκτητα γραφεία Ε.ΚΟ.Ν.Υ. στη Θεσσαλονίκη.
10. Άλλα θέματα.
1ο
και 2ο Θέμα: Σεμινάριο στην Αρχαία Ολυμπία ‐ Επιστολή
Διαμαντόπουλου γα συνδιοργάνωση.
Ο κ. Γρέκας ζήτησε να παρθεί απόφαση από το Δ.Σ., για τη διεξαγωγή του
Σεμιναρίου στην Αρχαία Ολυμπία στις 13‐14 Σεπτεμβρίου 2013. Ανέφερε ότι θα
υπάρχει διπλή θεματολογία. Την πρώτη θα αποτελεί « Η εφαρμογή των
Βιομορίων στη Διάγνωση και Θεραπεία των νεφρικών Νοσημάτων», με Πρόεδρο
τον κ. Φουρτούνα. Τη δεύτερη θ’ αποτελεί « Η Ιστορία της Νεφρολογίας», με
Πρόεδρο τον κ. Διαμαντόπουλο, σε συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Εταιρεία
Ιστορίας της Νεφρολογίας.
Μετά από ανάγνωση της επιστολής του κ. Διαμαντόπουλου, στις 16/10/2012,
ο κ. Βέργουλας εξέφρασε την άρνησή του να παρθεί οποιαδήποτε επίσημη
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απόφαση από το Δ.Σ. για την πρόταση Διαμαντόπουλου ως αναρμόδιο,
δεδομένου ότι υπάρχει η απόφαση της Γ.Σ. της Λευκάδας για χορήγηση δανείου
στον κ. Διαμαντόπουλο προκειμένου να κάνει το εν λόγω συνέδριο. Συνεπώς η
τελική απόφαση για το Συνέδριο της «Ιστορίας της Ιατρικής» θα πρέπει να
παρθεί στη Γ.Σ. του Φεβρουαρίου του 2013 ».
Επίσης ανέφερε ότι δεν θα ήταν πρέπον να παρθούν αποφάσεις που θα
δεσμεύσουν το νέο ΔΣ. που θα αναλάβει σε τρεις μήνες.
Ο κ. Γρέκας, μετέφερε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον εταιρεία Free Spirit
που αναλαμβάνει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του ΕΚΟΝΥ και συμφώνησε
να παραπεμφθεί το αίτημα στη Γ.Σ. του Φεβρουαρίου, η οποία θα πρέπει να
λάβει την οριστική απόφαση.
Ομόφωνα αποφασίσθηκε το Δ.Σ. να υποστηρίξει στην επόμενη Γ.Σ. το αίτημα
του κ. Διαμαντόπουλου για συνδιοργάνωση της ημερίδας της Ιστορίας της
Ιατρικής με το Σεμινάριο του ΕΚΟΝΥ.
Ο κ. Βέργουλας τόνισε ότι θα σταλεί επιστολή στον κ. Φουρτούνα, ο οποίος
θα πρέπει να απαντήσει εγγράφως εάν δέχεται να είναι Πρόεδρος του
Σεμιναρίου του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. το ερχόμενο Φθινόπωρο.
3ο Θέμα : Τροποποίηση Καταστατικού‐ Πρόταση Κουλουρίδη.
Γίνεται ανάγνωση της πρότασης τροποποίησης του κ. Κουλουρίδη του άρθρου
4 του καταστατικού για τα δόκιμα μέλη. Ο κ. Βέργουλας εξέφρασε την ένστασή
του για το βιογραφικό σημείωμα σαν ανασταλτικό παράγοντα για τους νέους.
Πρότεινε επίσης, την τροποποίηση του άρθρου 1, στους Σκοπούς του Ε.ΚΟ.Ν.Υ.,
με την προσθήκη της προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών
του Σωματείου.
4ο Θέμα: Κλείσιμο της Μονάδας Τ.Ν. στη Φλώρινα λόγω λοιμώξεων.
Ο κ. Βέργουλας ανέφερε τη βοήθεια που ζήτησε η κα Βασιλείου από το
Ε.ΚΟ.Ν.Υ., με επιστολή που έστειλε για το κλείσιμο της μονάδας της και πρότεινε
την ανταπάντηση του Δ.Σ. με επιστολή, ότι λόγω καταστατικών περιορισμών, δεν
προβλέπεται η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού του
Ε.ΚΟ.Ν.Υ., η οποία θα αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των Τακτικών μόνο
μελών του.
5ο Θέμα: Καθορισμός νέας επιτροπής χορήγησης υποτροφίας.
Ο κ. Γρέκας αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για νέα επιτροπή
υποτροφιών. Στο Συνέδριο της Πάτρας δεν ορίστηκε νέα επιτροπή και
συμφωνήθηκε να συνεχίσει η παλιά για άλλα δύο έτη με μέλη τον ίδιο, τον
κ.Βέργουλα, τον κ. Κουλουρίδη, την κα Γράψα κ ένα ακόμα μέλος.
Όλοι συμφώνησαν ότι η νέα επιτροπή υποτροφιών θα πρέπει να εκλεγεί από η
Γ.Σ. στις 1‐3 Φεβρουαρίου 2013.
6ο Θέμα: Εκλογο‐απολογιστική Γ.Σ.. Διαδικασίες‐ ενέργειες του Δ.Σ. για
ανάδειξη νέου Δ.Σ. στη Γ.Σ. του Φεβρουαρίου. Έγκαιρη ενημέρωση των
μελών.‐Καθορισμός της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. Φεβρουαρίου .
Ο κ. Βέργουλας πρότεινε να γίνει μια προετοιμασία και τουλάχιστον ένα
μήνα νωρίτερα από τις εκλογές να ενημερωθούν όλα τα μέλη γα την διαδικασία
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όπως επίσης να προβλεφθεί κάλπη και ψηφοδέλτια. Θα πρέπει λοιπόν να
σταλεί επιστολή στις αρχές Ιανουαρίου σε όλα τα μέλη του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. που
ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν υποψηφιότητα και να απαντήσουν εγγράφως
μέχρι μια εβδομάδα πριν την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Φεβρουαρίου.
7ο Θέμα Σεμινάριο με θέμα «Διαβητική Νεφροπάθεια» με Πρόεδρο τον κ.
Δ. Γρέκα, 1‐3 Φεβρουαρίου 2013.
Γίνεται ανάγνωση του προγράμματος από τον κ. Μυσερλή και ομόφωνα
πραγματοποιούνται κάποιες αλλαγές .
8ο Θέμα: Έγκαιρη ενεργοποίηση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ο κ. Βέργουλας πρότεινε να σταλεί επιστολή στον κ. Κουκούδη και την κα
Αβδελίδου για να πραγματοποιηθεί συνάντηση στα γραφεία του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. με
την παρουσία του κ. Τύρη, λογιστή του ΕΚΟΝΥ, και της κας Μαλλιάρα για έλεγχο
όλων των οικονομικών στοιχείων του Σωματείου την διετία 2011‐2013 και να
ανακοινωθεί στη Γ.Σ. στις 1‐3 Φεβρουαρiου 2013 στη Θεσσαλονίκη.
9ο Θέμα: Αγορά ακινήτου για ιδιόκτητα γραφεία Ε.ΚΟ.Ν.Υ.
Η κ Μαλλιάρα ανέφερε ότι υπάρχουν διαθέσιμα 100.000 ευρώ σε κλειστό
λογαριασμό. Η χρήση των γραφείων μέσα σε ένα εξάμηνο απέδειξε ότι τα έξοδα
του γραφείου δεν είναι αμελητέα. Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει ση
Γενική Συνέλευση την αγορά ακινήτου σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.
10ο Θέμα: Άλλα θέματα.
Ο κ. Βέργουλας ανέφερε ότι ανέθεσε στη γραμματέα διδα Κ. Καλυβιώτη την
αγορά ενός επιπλέον κλιματιστικού για την ψύξη‐ θέρμανση του γραφείου, ενώ
ο κ. Γρέκας ζήτησε από την κα Μαλλιάρα να διατεθεί ένα ποσό 300‐500 ευρώ
στη γραμματέα για τα τρέχοντα έξοδα του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν
ομόφωνα.
Στη συνέχεια συζητήθηκε να ζητηθούν τα παραστατικά των οικονομικών
στοιχείων από τις δύο τελευταίες Συνελεύσεις που έγιναν στην Κρήτη και τη
Βασιλίτσα από τον κ. Μάστορα, για να παρουσιαστούν στη Γ.Σ. του
Φεβρουαρίου από την κ Μαλλιάρα. Τέλος, ο κ. Βέργουλας δεσμεύτηκε να
παρουσιάσει τα πεπραγμένα του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. της τελευταίας διετίας στη Γ.Σ του
Φεβρουαρίου.
Η Συνεδρίαση έληξε στις 20.00 μμ με τις υπογραφές των μελών του Δ.Σ. στο
βιβλίο των Συνελεύσεων, και τις ευχαριστίες του Προέδρου.

Πρόεδρος
του Ε.ΚΟ.Ν.Υ

Βέργουλας Γεώργιος

Ο Ειδ. Γραμματέας

Μυσερλής Γρηγόριος
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