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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: Αίτηση κ. Ξ. Τσεκμεκίδου σχετικά με την υποστήριξη της 
Διδακτορικής της Διατριβής 
 Η κ. Ξ. Τσεκμεκίδου αιτήθηκε στο πλαίσιο της οικονομικής υποστήριξης που 
της παρέχει η Εταιρεία για την Διδακτορική της Διατριβή, να της καλυφθούν έξοδα 
δημοσίευσης άρθρου σε ξενόγλωσσο περιοδικό.Tο συγκεκριμένο έξοδο δεν είχε 
περιληφθεί στην αρχική της αίτηση η οποία είχε εγκριθεί το 2012. 
 Η αίτηση για την κάλυψη εξόδων δημοσίευσης άρθρου σε ξενόγλωσσο 
περιοδικό δεν έγινε δεκτή από το ΔΣ δεκτή. 
  
Θέμα 2ο: Απώλεια μέλους Εμμ. Γανωτάκη  
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την απώλεια μέλους της 
Εταιρείας Εμμ. Γανωτάκη. Στάλθηκε συλλυπητήρια επιστολή στη χήρα και τα τέκνα 
και αποφασίστηκε να κατατεθούν 100 ευρώ αντί για στεφάνι στο Δημοτικό 
Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Στυλιανός". 
  
Θέμα 3ο: Ενημέρωση για το δικαστήριο σχετικά με την αγωγή από  
κ. Ε. Πάγκαλο, κ. Κ. Καζάκο και κ. Δ. Σκούτα 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι πραγματοποιήθηκε το δικαστήριο 
για την αγωγή που έκανε ο κ. Ε. Πάγκαλος, κ. Κ. Καζάκος και ο κ. Δ. Σκούτας 
σχετικά την εγκυρότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μελών που 
πραγματοποιήθηκε στις 28/05/2016. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις και 7/2/2017 και 
αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου. 
 
Θέμα 4ο: Προσεχείς εκδηλώσεις της Εταιρείας 
 Συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την Επιστημονική Εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα. 

Ανατέθηκε η επιμέλεια του προγράμματος για την Επιστημονική Εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκιδική, στον κ. Διδάγγελο και τον κ. Μαργαριτίδη. 
 Αποφασίστηκε η Επιστημονική Εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί στη 
Λάρισα  στις 29.09-01.10.2017 να μεταφερθεί σε άλλον τόπο διεξαγωγής. 
Προτάθηκε η πόλη των Χανίων και εκκρεμεί να γίνει σχετική αίτηση προς τον ΕΟΦ.  



Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του 31ου  Πανελλήνιου Ετήσιου 
Συνεδρίου για τις 8-12.11.2017. 

 
Θέμα 5ο: Ενημερώσεις 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ.: 
- για τις συγχαρητήριες επιστολές που στάλθηκαν προς το νέο Δ.Σ. από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την 
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία. 
-για την ενημερωτική επιστολή σύστασης νέου Δ.Σ.  Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. 
 
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: 

Το ΔΣ αποφάσισε να καλύπτει η Εταιρεία τα έξοδα ΕΦΚΑ της Γραμματέως 
κ. Ειρήνης Τσουράκη. 
 Η Εταιρεία Lilly είχε δεσμευτεί να υποστηρίξει την Εταιρεία με το ποσό των 
20.000 ευρώ. Τελικά κατατέθηκε το ποσό των 18.000 ευρώ. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί νέα συμπληρωματική αίτηση προς την Εταιρεία Lilly, για το ποσό 
των 2,600 ευρώ τελικά. 
 
   
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος    Η Αντιπρόεδρος  Ο  Γραμματέας    Η Ταμίας 

                                     

          

Χ. Σαμπάνης    Δ. Καραγιάννη        Σπ. Μπακατσέλος          Μ. Αρχανιωτάκη                                 

 

Τα  Μέλη :     Τ. Διδάγγελος 

                        Χ. Μαργαριτίδης   

                        Κ. Σιώμος 

 


