ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 9.00 μ.μ.
.....................…………………………………………………............................
Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Παρόντες: Όλοι
Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της Συνεδρίασης σε ψηφιακό μαγνητόφωνο και
το αρχείο αποθηκεύτηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της Εταιρείας.
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη
διάρκεια της Συνεδρίασης.
Θέμα 1ο: Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου σχετικά με την προσφυγή
κ. Καζάκου, κ. Πάγκαλου και κ. Σκούτα
Ο κ. Σαμπάνης ενημέρωσε για την απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου αναφορικά με την αγωγή που είχε κατατεθεί από τους κ. Καζάκο,
κ. Πάγκαλο και κ. Σκούτα. Επεσήμανε ότι θα εξαντληθούν όλες οι νόμιμες
διαδικασίες και έπειτα από προσωπική του συνάντηση με το δικηγόρο κ. Λιόντα,
το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.
Ο κ. Σιώμος ζήτησε να καταγραφούν στα πρακτικά τα δύο παρακάτω
ηλεκτρονικά μηνύματα που απέστειλε μετά την συνεδρίαση:

α) «Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ και στη συζήτηση του πρώτου θέματος έγινε πρόταση για τις
νόμιμες κινήσεις κατόπιν της δικαστικής απόφασης χωρίς όμως να έχουμε ποιες μπορεί να είναι
αυτές, επίσης λόγω της σοβαρότητας της δικαστικής απόφασης θα παρακαλούσα να έχω γνώση
όλου του κειμένου. Η πρόταση για τα νόμιμα όπως ειπώθηκε, περιλαμβάνει και την αποδοχή της
απόφασης οπότε θεωρώ δεδομένο ότι θα επανέλθουμε σε επόμενο ΔΣ κατόπιν γραπτών
προτάσεων του δικηγόρου για το πως θα κινηθεί η εταιρεία νομικά (αποδοχή ή έφεση), στην
πρόταση θα ήταν καλό να περιλαμβάνεται πιθανό χρονοδιάγραμμα και κόστος της κάθε κίνησης».
β) «Μετά την μελέτη της απόφασης προτείνω λόγο της σοβαρότητας να συγκληθεί ΔΣ παρουσία
του δικηγόρου όπου θα αναλυθεί το νομικό πλαίσιο της απόφασης και η σημασία της και θα
προταθούν τα επόμενα βήματα ούτως ώστε το ΔΣ να αποφασίσει με πλήρη διαφάνεια για τα
επόμενα βήματα σύμφωνα με τον νόμο και την δικαστική απόφαση».

Θέμα 2ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις
Συζητήθηκαν τα επιστημονικά προγράμματα της Εκδήλωσης που θα
πραγματοποιηθεί στα Χανιά και του 31ου Ετήσιου Συνεδρίου.

Θέμα 3ο: 14ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Αποφασίστηκε και φέτος να υπάρχει απευθείας μετάδοση των μαθημάτων
από την Εταιρεία Inventics μέσω του διαδικτυακού καναλιού της Εταιρείας.
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