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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8 Ιουλίου 2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνω ότι την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, συγκροτήθηκε το Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας μας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις:
Οι 7 πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο (4 από τη Βόρεια και
3 από τη Νότια Ελλάδα) συναντηθήκαμε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης τη Δευτέρα
29 Ιουνίου 2020, μετά από πρόσκληση του κ. Στεφανίδη. Προεδρεύοντος του ιδίου,
ψηφίσαμε για Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Υπήρξαν δύο
υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου, του κ. Στεφανίδη και της κ.
Παπαδοπούλου, δύο υποψηφιότητες για τη θέση του Αντιπροέδρου (κ. Βλαχάκος, κ.
Πετράς) και δύο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα (κ. Λιακόπουλος, κ. Σπαΐα). Η
ψηφοφορία ανέδειξε Πρόεδρο την κ. Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρο τον κ. Πετρά και
Γενικό Γραμματέα την κ. Σπαΐα, με ψήφους 4/3. Για τις θέσεις του Ταμία και του
Ειδικού Γραμματέα προτάθηκαν οι κ.κ. Λιακόπουλος και Στεφανίδης, οι οποίοι δεν
αποδέχτηκαν την υποψηφιότητά τους. Με δεδομένη την άρνησή τους, η ολοκλήρωση
της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου αναβλήθηκε για μια επόμενη διαδικτυακή
συνάντηση, η οποία έπρεπε σύμφωνα
με το Καταστατικό της Ελληνικής
Νεφρολογικής Εταιρείας να γίνει εντός δεκαημέρου από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών, με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 5
Ιουλίου 2020.
Στις 30 Ιουνίου 2020, επικοινώνησα με τον νομικό σύμβουλο της ΕΝΕ κ. Μιχαήλ
Μιχαήλ, ο οποίος με πληροφόρησε ότι αρμόδια και υπεύθυνη για τη συγκρότηση του
πλήρους σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εκλεγείσα ως νέα Πρόεδρος κ.
Παπαδοπούλου. Συνέστησε να συγκληθεί νέα διαδικτυακή συνάντηση και να
συνεχισθεί η διαδικασία από το σημείο στο οποίο σταμάτησε. Επικοινώνησα
εγγράφως με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζήτησα νέα συνάντηση, η
οποία τελικώς ορίσθηκε για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020. Στις 2 Ιουλίου 2020, ο κ.
Μιχαήλ μου απέστειλε έγγραφη γνωμοδότηση, την οποία κοινοποίησα άμεσα σε όλα
τα μέλη, όπου ορίζονται τα εξής :
α) Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας έχετε την αποκλειστική
αρμοδιότητα και ευθύνη για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συγκρότησης του
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η οποία θα πρέπει να συνεχισθεί από το σημείο
στο οποίο σταμάτησε και σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί εντός της
αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα ημερών (5/7/2020) από την ημερομηνία
ανακοίνωσης του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών (26/6/2020), όπως ρητά
προβλέπεται στο Καταστατικό της ΕΝΕ.
β) Εάν οι συνάδελφοί σας δεν αποδεχθούν τα αξιώματα που απομένουν προς
πλήρωση, δηλαδή του Ταμία, του Ειδικού Γραμματέα και των δύο μελών του
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Διοικητικού Συμβουλίου από τη Νότια Ελλάδα, η μη αποδοχή από μέρους τους των
εν λόγω αξιωμάτων εκλαμβάνεται σαφώς ως παραίτηση και θα πρέπει να
προχωρήσετε σε πρόσκληση και επιλογή των επιλαχόντων.
Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ., έγινε η δεύτερη συνάντηση για την
ολοκλήρωση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, με παρόντες
τους κ.κ. Βλαχάκο, Γριβέα, Λιακόπουλο, Παπαδοπούλου, Πετρά, Σπαΐα και
Στεφανίδη. Η διαδικασία συνεχίσθηκε για την εκλογή του Ταμία, του Ειδικού
Γραμματέα και των δύο μελών από τη Νότια Ελλάδα. Για τις δύο πρώτες θέσεις
προτάθηκαν οι κ.κ. Λιακόπουλος και Στεφανίδης και για τις θέσεις των Συμβούλων
οι κ.κ Βλαχάκος και Γριβέας. Οι κ.κ. Στεφανίδης και Λιακόπουλος δεν αποδέχθηκαν
τις θέσεις και, με βάση τη γνωμοδότηση του κ. Μιχαήλ, θεωρήθηκαν παραιτηθέντες
και ο κ. Βλαχάκος δήλωσε την παραίτησή του. Στη συνέχεια, προσκλήθηκαν οι δύο
πρώτοι σε ψήφους επιλαχόντες από τη Βόρεια Ελλάδα (κ. Κιρμιζής, κ.
Καρασαββίδου) και η επιλαχούσα από τη Νότια Ελλάδα (κ. Γιαννοπούλου). Η
διαδικασία της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίσθηκε και
ολοκληρώθηκε με την εκλογή της κ. Καρασαββίδου ως Ταμία, του κ. Κιρμιζή ως
Ειδικού Γραμματέα και των κ.κ. Γιαννοπούλου και Γριβέα ως Συμβούλων. Έτσι,
προέκυψε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας το
οποίο απαρτίζεται από τους:
Δωροθέα Παπαδοπούλου, Πρόεδρο
Δημήτριο Πετρά, Αντιπρόεδρο
Σοφία Σπαΐα, Γενική Γραμματέα
Δέσποινα Καρασαββίδου, Ταμία
Δημήτριο Κιρμιζή, Ειδικό Γραμματέα
Μυρτώ- Αικατερίνη Γιαννοπούλου, Σύμβουλο
Ιωάννη Γριβέα, Σύμβουλο
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Δωροθέα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
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