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1ο θέμα: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Γ. Βέργουλα για τα πεπραγμένα
της διετίας 2010‐2012.
Η έναρξη του 1ου Θέματος ξεκίνησε με τις ευχαριστίες του Προέδρου προς τα
μέλη του Δ.Σ του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. Στη συνέχεια ο κ. Βέργουλας προχώρησε σε
παρουσίαση φωτογραφιών των γραφείων του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. που στεγάζονται στην
Αισχίνου 9, στη Θεσσαλονίκη, και δόθηκαν ευχαριστίες στη MEDIPRIME και τη
FREE SPIRIT για τις εισφορές τους, ώστε να εξοπλιστεί πλήρως ο χώρος. Στη
συνέχεια, έγινε αναφορά στα μέχρι τώρα σεμινάρια του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. και στη
δημιουργία αρχείου των Δ.Σ., Γ.Σ και αλληλογραφίας του Κολλεγίου. Μελλοντικό
στόχο θα έπρεπε ν’ αποτελέσει η μετατροπή του site του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. στ’ αγγλικά και η
έκδοση των πρακτικών των Σεμιναρίων σε supplement, σύμφωνα με τον κ.
Βέργουλα. Ο κ. Αγραφιώτης πρότεινε να γίνει το HIPPOKRATIA το επίσημο περιοδικό
του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. και ν’αλλάξει ονομασία ώστε να μη συνδέεται με το νοσοκομείο
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. Ο. κ Βέργουλας τόνισε ότι το περιοδικό HIPPOKRATIA έχει
ανακηρυχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης επίσημο περιοδικό του ΙΣΘ. Η
αλλαγή ονόματος είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη λόγω γραφειοκρατικών
διαδικασιών. Επίσης πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι ιατροί το συνδυάζουν με το
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, παρά δε το γεγονός ότι το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ έχει πάψει να το
στηρίζει για οικονομικούς λόγους. Είναι πολύ δύσκολη η αλλαγή του ονόματός του
περιοδικού.
Στη συνέχεια, ο κ. Γρέκας επεσήμανε ότι το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. συμφωνήθηκε στη
προηγούμενη Γ.Σ. να δημοσιεύει θέματα στο HIPPOKRATIA. Ο κ. Γρέκας συνεχάρη
∆ιεύθυνση: Αισχίνου 9, Τ.Κ. 546 24 Θεσσαλονίκη, Τηλ./Fax. 2310 -825750
Address: Eshinou 9, Thessaloniki - Greece, P.C. 546 24 Tel./Fax : 2310 -825750
E-mail:

ekony@otenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
HELLENIC COLLEGE OF NEPHROLOGY AND HYPERTENSION
τον κ. Βέργουλα και το Δ.Σ. για την πετυχημένη θητεία τους, κάνοντας αναφορά και
στο πολύ καλό επίπεδο των Σεμιναρίων. Ο κ. Βέργουλας επέμεινε στη μετατροπή του
site του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. στα αγγλικά.
Ο κ. Φουρτούνας συμφώνησε με τον κ. Βέργουλα και πρότεινε να μπουν και
διαφημίσεις στο site, ώστε ν’ αυξηθούν τα έσοδα του Ε.ΚΟ.Ν.Υ., ενώ ο κ. Μυσερλής
έκανε αναφορά στην εκκίνηση του e‐learning από το Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

2ο Θέμα: Καθορισμός νέας επιτροπής υποτροφιών.
Ο κ. Γρέκας ανακοίνωσε την ύπαρξη κανονισμού υποτροφιών και πρότεινε να
επιλεγούν πέντε άτομα για τη νέα επιτροπή υποτροφιών. Στη συνέχεια
προχώρησε σε ανάγνωση του κανονισμού. Ο κ. Αγραφιώτης πρότεινε ν’
ανανεωθεί η θητεία της ήδη υπάρχουσας επιτροπής, λόγω εμπειρίας. Στη
συνέχεια ο κ. Βέργουλας πρότεινε τον κ. Κ. Φουρτούνα, όπου και εγκρίθηκε
ομόφωνα. Ο κ. Κουκούδης πρότεινε τον κ. Βλαχάκο, ο κ. Αγραφιώτης την κα
Ψημένου, ο κ. Γρέκας την κα Γράψα και τον κ. Ντιούδη. Και οι πέντε εγκρίθηκαν
ομόφωνα, ενώ ο κ. Βέργουλας πρότεινε και ανακοίνωσε μετά από ομόφωνη
έγκριση, την εκλογή του κ. Βλαχάκου ως προέδρου της επιτροπής.
3ο Θέμα: Αγορά διαμερίσματος για μόνιμη εγκατάσταση των γραφείων του

Ε.ΚΟ.Ν.Υ.
Ο κ. Βέργουλας τόνισε ότι η εμπειρία μέχρι σήμερα από τα νέα γραφεία έδειξε
ότι τα ενοικιαζόμενα γραφεία κοστίζουν πολύ και πρότεινε να ανατεθεί στο
επόμενο Δ.Σ. η έρευνα για την αγορά διαμερίσματος στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης το οποίο σε τελική ανάλυση θα βγει φθηνότερο. Ο κ. Δαρδαμάνης
πρότεινε να αναβληθεί η αγορά στέγης για ένα χρόνο περίπου, λόγω πιθανών
οικονομικών αλλαγών, ενώ ο κ. Διαμαντόπουλος διεφώνησε στο να υπάρχει
μόνιμη στέγη εφόσον ο Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ μπορεί να εκλέγεται από
οπουδήποτε σε όλη την Ελλάδα.
Ο κ. Βέργουλας τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμη θέση του Ε.ΚΟ.Ν.Υ., γιατί
η δουλειά και οι απαιτήσεις αυξάνονται και δεν μπορεί τα αρχεία του ΕΚΟΝΥ να
είναι περιφερόμενα.
Ο κ. Κουκούδης πρότεινε να διερευνηθεί το θέμα της στέγης και όχι να
υλοποιηθεί από το επόμενο Δ.Σ. και προχώρησε στο επόμενο θέμα.
4ο Θέμα: Σεμινάριο στην Αρχαία Ολυμπία σε συνδιοργάνωση Συνεδρίου της
Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής.
Ο κ. Βέργουλας ανέφερε ότι στην προηγούμενη Γ.Σ. συμφωνήθηκε χορήγηση
δανείου 20.000€ στον κ. Διαμαντόπουλο, μετά από πρότασή του, για να κάνει το
Συνέδριο. Τελικά υπήρξε νέα πρόταση του Διαμαντόπουλου που πρότεινε τη
συνδιοργάνωση του σεμιναρίου του ΕΚΟΝΥ με το Συνέδριο της Εταιρείας
«Ιστορία της Ιατρικής». Το Δ.Σ. σε προηγούμενη συνεδρίασή του συμφώνησε με
την επιστολή του Διαμαντόπουλου για συνδιοργάνωση. Το θέμα μπήκε στην
παρούσα Γ.Σ., επειδή υπήρχε η προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. της Λευκάδας η
οποία για να αλλάξει απαιτούσε απόφαση από Γ.Σ ύστερα από εισήγηση του
Δ.Σ..
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Ο κ. Διαμαντόπουλος πρόσθεσε ότι η ιδέα για συνδιοργάνωση ήταν του κ.
Γρέκα στο Ρέθυμνο και ότι η Εταιρεία της Ιατρικής θα δώσει όλο της το
αποθεματικό που είναι
9.000€ . Ομόφωνα η Γ.Σ. αποδέχτηκε τη
συνδιοργάνωση.
Ο κ. Φουρτούνας, αναφερόμενος στο θέμα του Σεμιναρίου της Αρχ. Ολυμπίας,
πρότεινε σαν τίτλο «Βιομόρια και Στοχευμένες Θεραπείες στη Νεφρολογία και
την Υπέρταση », ενώ έγινε ανάγνωση 20 περίπου θεμάτων. Πρόσθεσε ότι οι
ομιλίες θα είναι στα ελληνικά και θα υπάρχουν διαφάνειες στα αγγλικά, ώστε να
καταλαβαίνουν και οι ξένοι. Ο κ. Διαμαντόπουλος συνεχάρη τον κ. Φουρτούνα
για την οργάνωση, ενώ ο κ. Δέλτας ανέφερε ότι η θεματολογία θα έπρεπε να
καθοριστεί και από τους ομιλητές, προτείνοντας τους Βιοδείκτες σαν αλλαγή.
Ο κ. Γρέκας πρόσθεσε ότι ένα σεμινάριο χρειάζεται μια οικονομική υποστήριξη
από τις εταιρείες, για αυτό πρέπει να υπάρχουν και στοχευμένες θεραπείες, ενώ
ο κ. Κουλουρίδης τόνισε τη σημασία της στοχευμένης θεραπείας σαν τη
θεραπεία του μέλλοντος και συμφώνησε με τον όρο.
Ο κ. Φουρτούνας ανέφερε, μετά από ομόφωνη απόφαση, σαν θέμα του
Σεμιναρίου, «Βιολογικοί Δείκτες, Βιομόρια και Στοχευμένες Θεραπείες».
5ο Θέμα : Οικονομικός Απολογισμός από την κα Μ. Μαλλιάρα
Το λόγο πήρε η κα Μ. Μαλλιάρα για την οικονομική παρουσίαση των εξόδων
του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. που αφορούσαν τα έξοδα για την εγκατάσταση και οργάνωση του
νέου γραφείου, τα έξοδα για τη γραμματειακή υποστήριξη και τη διοργάνωση
των Συνεδρίων. Ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη και την άριστη
συνεργασία που είχε μαζί τους και προχώρησε στην αναλυτική παρουσίαση των
εξόδων του Ε.ΚΟ.Ν.Υ. της τελευταίας διετίας. Ανέφερε την ύπαρξη ενός κλειστού
λογαριασμού, ύψους 100.000€ και ενός ανοικτού λογαριασμού μέσω του
οποίου κινούνται τα έξοδα, τον οποίο όταν παρέλαβε ήταν 40.000€ και τώρα τον
παραδίδει με 53.700€.
Τέλος, η κα Μαλλιάρα συνεχάρη τον κ. Εδιπίδη για την λεπτομερή παρουσίαση
των προηγούμενων ετών, ενώ ο κ. Βέργουλας ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των
εξόδων για την επίπλωση των γραφείων προήλθαν από δωρεές του FREE SPIRIT
και της εταιρείας MEDIPRIME.
6ο Θέμα : Απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ο κ. Κουκούδης ανέφερε ότι είναι υπεύθυνος μαζί με την κα Αβδελίδου, για
τον απολογισμό της Ελεγκτικής Επιτροπής και ανέγνωσε το πρακτικό της
επιτροπής σύμφωνα με το οποίο γίνεται δεκτός ο οικονομικός απολογισμός της
κας Μαλλιάρα. Το σώμα στη συνέχεια έκανε δεκτή την εισήγηση και απάλλαξε
ομόφωνα την κ. Μαλλιάρα.
7ο Θέμα: Καταστατική Γενική Συνέλευση.
Ο κ. Βέργουλας τόνισε ότι το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. δεν έχει ειδικευόμενους και θα έπρεπε
να αποκτήσει, ενώ επίσης ανέφερε επαγγελματικά προβλήματα που
εμφανίστηκαν κατά τη διετή θητεία του απερχόμενου ΔΣ, όπως στη Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού στη Φλώρινα, στα οποία δε μπορούσε να δώσει απάντηση
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γιατί το Κολέγιο είναι επιστημονικό σωματείο και όχι επαγγελματικό.
Σύμφωνα με πρόταση Κουλουρίδη, οι ειδικευόμενοι θα μπορούν να παρίστανται
στις Γ.Σ. σαν δόκιμα μέλη, να εκλέγονται στο Δ.Σ., εκτός του προεδρείου, και από
άλλες ειδικότητες, να μην έχουν δικαίωμα ψήφου και να μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία από το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. Όσον αφορά τους σκοπούς
του Κολεγίου, στο 2ο άρθρο, το σωματείο, εκτός από επιστημονικό, θα έπρεπε
να γίνει και επαγγελματικό, ώστε να μπορεί να προασπίζει τα δικαιώματα και
συμφέροντα των μελών του.
Ο κ. Βέργουλας πρόσθεσε ότι για την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού
απαιτούνται τα 2/3 των παρόντων τακτικών μελών που είναι ταμειακά
τακτοποιημένα, ενώ για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία άνω των
3/4 των παρόντων.
Ο κ. Βλαχάχος τοποθετήθηκε λέγοντας ότι δε μπορεί το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. να είναι
επαγγελματικό σωματείο γιατί το Υπουργείο έχει λάβει απόφαση να μπορεί
μόνο μια εταιρεία ν’ αντιπροσωπεύει επαγγελματικά την κάθε ειδικότητα και
αυτή είναι η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία.
Ο κ. Αγραφιώτης πρόσθεσε ότι αν βγει τροποποίηση του Υπουργού που θα
καθορίζει ένα σωματείο ανά ειδικότητα, τότε θα μπορούσε κατά την κρίση της η
Γ.Σ. να προσθέσει την επαγγελματική υποστήριξη του Κολεγίου προς τα μέλη
του. Ο κ. Δημητριάδης πήρε το λόγο λέγοντας ότι η Ε.Ν.Ε. είναι αναγνωρισμένη
σαν εκπρόσωπος της νεφρολογίας στην Ελλάδα και μετατρέποντας το Ε.ΚΟ.Ν.Υ.
σε επαγγελματικό σωματείο, ίσως δημιουργούσε ένα νέο επίπεδο
αντιπαλότητας.
Ο κ. Βέργουλας ανέφερε ότι το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. θα ήταν καλό να είναι
εξουσιοδοτημένο από το νόμο να υποστηρίζει τα επαγγελματικά συμφέροντα
των μελών του, για λόγους προστασίας και επιβίωσής του.
Ο κ. Γρέκας επεσήμανε ότι η συγγραφή του καταστατικού είχε γίνει από τον κ.
Δημητριάδη και εφόσον ο κ. Βλαχάκος που θα αναλάβει, δεν είναι έτοιμος, ας το
δει το επόμενο Δ.Σ. ώστε να υπάρχει ομοφωνία στη λήψη της απόφασης. Ο κ.
Μυσερλής πρότεινε να προχωρήσουνε στην ψήφιση της πρότασης ώστε να γίνει
το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. και επαγγελματικό σωματείο, ενώ ο κ. Αγραφιώτης, ο κ.

Χατζηδημητρίου και ο κ. Νικολακάκης πρότειναν να προστεθεί σαν Τρίτη
παράγραφο η προάσπιση των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων
των μελών του. Ο κ. Γρέκας απέσυρε την πρόταση να αναβληθεί και ο κ.
Βλαχάκος πρότεινε να παραμείνει το Ε.ΚΟ.Ν.Υ. επιστημονικό σωματείο, εφ’ όσον
υπάρχει η Ε.Ν.Ε. σαν επαγγελματικό. Ο κ. Κίκιλης ανέφερε ότι θα πρέπει να
προσεχθεί η ακριβής διατύπωση του όρου και πρόσθεσε ότι το Κολέγιο δεν θα
έπρεπε να γίνει επαγγελματικό σωματείο. Ο κ. Ζηρογιάννης, ο κ. Κουλουρίδης, ο
κ. Δαρδαμάνης και ο κ. Αγραφιώτης πρότειναν να αναβληθεί η απόφαση για τη
επόμενη Γ.Σ.
Ο κ. Βέργουλας πήρε το λόγο, λέγοντας ότι στη διάρκεια της θητείας του
αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και λόγω επιβίωσης του σωματείου, καλό θα
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ήταν να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση,
προσθέτοντας ότι αν αναβληθεί θα είναι για δύο έτη.
Ο κ. Κουκούδης προχώρησε σε ψηφοφορία υπέρ της πρότασης ή υπέρ της
αναβολής. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν 9 μέλη υπέρ της πρότασης,
16 μέλη υπέρ της αναβολής και 1 μέλος λευκό.
Το επόμενο θέμα που συζητήθηκε στη Γ.Σ. ήταν οι ειδικευόμενοι. Ο κ.
Βέργουλας έκανε ανάγνωση του τρίτου άρθρου του καταστατικού και πρότεινε
να μπουν οι ειδικευόμενοι σαν δόκιμα μέλη, χωρίς ταμειακές υποχρεώσεις. Ο κ.
Αγραφιώτης και ο κ. Ζηρογιάννης ανέφεραν ότι τα δόκιμα μέλη νεφρολογίας και
συναφών ειδικοτήτων που θα λάβουν υποτροφία θα έπρεπε να είναι στην κρίση
της επιτροπής υποτροφιών. Ο κ. Γρέκας πρόσθεσε ότι μέχρι τώρα υποτροφία
μπορούσαν να λάβουν μόνο τακτικά μέλη ταμειακώς τακτοποιημένα.
Ο κ. Χατζηδημητρίου πρότεινε να γίνει μια πρόταση για τους ειδικευόμενους,
οι οποίοι εφόσον δεν θα πληρώνουν, δεν θα έχουν και δικαίωμα ψήφου, και
δεύτερη πρόταση για την απόδοση υποτροφίας σε συναφή ή μη ειδικότητα, για
την οποία θ’ αποφασίζει η επιτροπή υποτροφιών. Μετά το πέρας της
ειδικότητας, τα δόκιμα μέλη θα γίνονται αμέσως τακτικά. Η κα Γράψα ανέφερε
ότι μπορεί να μην υπάρχει προσέλευση από ειδικευόμενους.
Στη συνέχεια, ο κ Κουκούδης προέβη σε ψηφοφορία υπέρ της πρότασης να
γίνει τροποποίηση του καταστατικού του Ε.ΚΟ.Ν.Υ., ώστε οι ειδικευόμενοι να
είναι δόκιμα μέλη, χωρίς συνδρομή και δικαίωμα ψήφου. Τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας ήταν 25 μέλη υπέρ και 1 μέλος κατά.
Στη συνέχεια εξελέγη εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές ανάδειξης νέου ΔΣ.
Εξελέγησαν οι κκ Κουκούδης και Ντιούδης. Ακολούθησε η ανακοίνωση των
ονομάτων των υποψηφίων και έκλεισε η Γ.Σ. με τις ευχαριστίες του Προεδρείου
προς το σώμα για την υπομονή του και προς το απερχόμενο ΔΣ για το έργο που
επιτέλεσε κατά τα διάρκεια της θητείας του.

Ο Πρόεδρος του Ε.ΚΟ.Ν.Υ.
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