
Ιπποκράτειος Πολιτεία 2/10/2014 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΔΙΠ ΚΑΙ ΣΟΙΠ 

ΣΤΙΣ 1/10/2014 ΣΤΟ ΚΕΠ ΑΦΙΔΝΩΝ 

 

Μετά από την 4ωρη περίπου συζήτηση, με το από κοινού συμφωνηθέν κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης 

«Διατήρηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΣΥΝΠΕ και 

διατήρηση της περιουσίας του» ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους συνεταιριστές για τα 

αποτελέσματα της συνάντησης: 

• Η συνάντηση στο σύνολό της εκτιμάται και από τα δύο μέρη ιδιαίτερα θετική και εποικοδομητική. 

• Δόθηκαν αμοιβαίες υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις για την επανάληψη ανάλογων συναντήσεων σε τακτά 

και σύντομα χρονικά διαστήματα καθ’ όλη την εξέλιξη των πραγμάτων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία από 

σήμερα και στο εξής. 

• Τονίστηκαν οι βασικοί άξονες των στόχων του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠ που είναι: 

1. Η αναγκαία και επιβεβλημένη από το νόμο απαραίτητη εναρμόνιση του καταστατικού του ΣΔΙΠ με 

την προγραμματισμένη για τις 29/10/2014 Γενική Συνέλευση. 

2. Η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των Νέων Τακτικών Οργάνων Διοίκησης του Συνεταιρισμού 

με Γενική Εκλογική Συνέλευση για την οποία το σώμα θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν. 

 

• Από το ΔΣ του ΣΟΙΠ δηλώθηκε ότι συμπαραστέκεται αμέριστα στο ΔΣ του ΣΔΙΠ στη κοινή προσπάθεια για 

τα εξής θεμελιώδη ζητήματα που μας απασχολούν και αφορούν το κοινό συμφέρον όλων των 

συνεταίρων: 

1. Την καταγραφή και διαφύλαξη της περιουσίας του Συνεταιρισμού και την μη μεταβολή 

οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Προσωρινού 

Διοικητικού Συμβουλίου ΣΔΙΠ. 

2. Την εμμονή στα ζητήματα Περιουσίας και Έργων Υποδομής με βάση το έγγραφο της επιτροπής του 

ΣΟΙΠ με αριθ. πρωτ. 170 της 10/6/2010, αλλά και οτιδήποτε άλλο προκύψει από την εξέταση των 

στοιχείων και των αρχείων του Συνεταιρισμού. 

3. Τη πλήρη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες των οργάνων ΣΔΙΠ και ΣΟΙΠ και την 

ανοικτή επικοινωνία τους με τα μέλη αμφοτέρων των φορέων. 

4. Τον έλεγχο των πεπραγμένων των διοικήσεων του ΣΔΙΠ από του χρόνου της ιδρύσεως του έως 

σήμερα από ορκωτούς λογιστές όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες 

 

• Διαβεβαιώνουμε όλους τους συνεταίρους του ΣΔΙΠ και τα μέλη του ΣΟΙΠ ότι θα κινηθούμε και οι δύο 

φορείς, στα πλαίσια της νομιμότητας της ειλικρίνειας της εντιμότητας και της αξιοπιστίας σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλα τα θέματα της Ιπποκρατείου. 

Το προσωρινό ΔΣ ΣΔΙΠ Το ΔΣ ΣΟΙΠ 

Πρόεδρος / Κραββαρίτης Κώστας Πρόεδρος / Πατεράκης Διονύσης 

Αντιπρόεδρος / Γκορόγιας Νίκος Αντιπρόεδρος / Μικελόπουλος Μιλτιάδης 

Γεν. Γραμματέας / Χαδούλιας Στέλιος Γεν. Γραμματέας / Μπουγιούρης Βαγγέλης 

Ταμίας / Πυρουνάκης Νίκος Ταμίας / Αγγελόπουλος Μαρίνος 

Μέλος / Δρόσος Γιώργος Μέλος / Πάντος Παναγιώτης 

 

Σημείωση: Για την παρούσα κοινή ανακοίνωση κρατείται αντίστοιχο χειρόγραφο υπογεγραμμένο από όλα τα 

μέλη των δύο ΔΣ. 


