ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 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: Οικονομικός απολογισμός 30ου Επετειακού Πανελλήνιου
Συνεδρίου
Παρουσιάστηκε ο συνοπτικός οικονομικός απολογισμός του 30ου
Επετειακού Πανελλήνιου Συνεδρίου. Ο οικονομικός απολογισμός προκάλεσε
τον προβληματισμό μελών του ΔΣ σχετικά με το ποσό των εξόδων.
Η κ. Κώτσα, η κ. Αρχανιωτάκη, η κ. Καραγιάννη και η κ. Ζωγράφου
τοποθετήθηκαν υπέρ της προσεκτικής μελέτης του απολογισμού, ώστε να
τεκμηριωθεί η αιτιολόγηση των εξόδων. Ο κ. Διδάγγελος και ο κ. Μπακατσέλος
επιχειρηματολόγησαν υπέρ του απολογισμού.
Θέμα 2ο: Ενημέρωση για το δικαστήριο σχετικά με το διαμέρισμα
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι πραγματοποιήθηκε η δίκη σχετικά με
το ακίνητο της Εταιρείας στις 09.01.2017. Αναμένεται η απόφαση του
δικαστηρίου.
Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η ημερομηνία δίκης σχετικά με τα
ασφαλιστικά μέτρα από τον κ. Ε. Πάγκαλο, κ. Κ. Καζάκο και κ. Δ. Σκούτα είναι
στις 07.02.2017.
Θέμα 3ο: Επιστολή μέλους κ. Ι. Αβραμίδη
Αναγνώσθηκε η επιστολή του μέλους της Εταιρείας κυρίου Ι. Αβραμίδη:

"...Μετά σχετική ενημέρωσή μου με mail εκ μέρους της εταιρείας για επικείμενη
συνέλευση και αρχαιρεσίες και με δεδομένη την πρόθεσή μου να θέσω υποψηφιότητα
σε αυτές, με έκπληξή μου ενημερώθηκα για πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού
της εταιρείας που μου αποκλείει αυτό το αυτονόητο δικαίωμα. Γενική Συνέλευση
μάλιστα που δεν ενθυμούμαι να προσκλήθηκα και θα ήθελα να δω το σχετικό mail
ειδοποίησής μου, με τις σχετικές προτάσεις τροποποίησης επί του καταστατικού.

Η Διαβητολογική εταιρεία Β. Ελλάδας είναι μια πολύ ζωντανή και δραστήρια εταιρεία
και έχετε και εσείς θετική συμβολή σε αυτό.
Επίσης κύριος σκοπός μιας διοίκησης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή
και αξιοποίηση των επιστημονικών και διοικητικών ικανοτήτων των μελών της και όχι
η περιχαράκωση με οποιουδήποτε είδους μεθοδεύσεις προκειμένου να διαιωνισθεί η
προσωπική ματαιοδοξία οποιασδήποτε ηγετικής ομάδας.
Εάν η πρόθεσή σας ήταν η διαφύλαξη του κύρους και της υπόστασης της Εταιρείας
έναντι των κάθε λογής ανορθολογικών, προσωποκεντρικών και κάθε είδους επιβουλών
θα έπρεπε με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο και την απαραίτητη μαζικότητα να υπάρξει
μια ομόθυμη διαβούλευση για τυχόν τροποποιήσεις επί του καταστατικού και όχι μια
φωτογραφική μεθοδευμένη διαδικασία, με αντιδημοκρατικά και αντισυνταγματικά
άρθρα που καθόλου τυχαία δεν ψηφίστηκαν από μια ελάχιστη μειοψηφία.
Δεν νοείται τακτικό μέλος που δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Θα μπορούσατε
να θεσπίσετε την ιδιότητα του παρέδρου μέλους το οποίο μετά κάποιες προϋποθέσεις
να γίνεται τακτικό. Δεν νοείται όμως επαναλαμβάνω τακτικό μέλος που δεν έχει το
δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
Οδηγείτε την Εταιρεία σε διάσπαση με ότι αυτό συνεπάγεται και θα έχετε στο ακέραιο
την ευθύνη για τη θλιβερή αυτή εξέλιξη."

Το Δ.Σ. συνέταξε απαντητική επιστολή, η οποία θα αποσταλεί στον
προαναφερόμενο.

Θέμα 4ο: Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για το νέο ΔΣ και
Ελεγκτική Επιτροπή
Παρουσιάστηκαν οι υποψηφιότητες για τις εκλογές για το νέο Δ.Σ.
καθώς και για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Υποψηφιότητες για ΔΣ:
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΩΜΟΣ ΚΥΡΟΣ

Υποψηφιότητες για Ελεγκτική Επιτροπή:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η αίτηση του κ. Γ. Δαμιανίδη, η οποία εστάλη ταχυδρομικά στις
05/01/2017 μέσω απλού ταχυδρομείου και παραδόθηκε στην Εταιρεία στις
13/01/2017 προς υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ., κρίθηκε εκπρόθεσμη σύμφωνα
με την πρόβλεψη του καταστατικού για υποβολή αιτήσεων μέχρι 15 ημέρες από
την ημερομηνία των εκλογών και δεν εγκρίθηκε.

Ο Πρόεδρος

T. Διδάγγελος

Τα Μέλη :

Ο Αντιπρόεδρος

Χ. Σαμπάνης

Ι. Ζωγράφου
Κ. Κώτσα
Σπ. Μπακατσέλος

Η Γραμματέας

Δ. Καραγιάννη

Η Ταμίας

Μ. Αρχανιωτάκη

