
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 44-ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114 73 

ΤΗΛ.210 82 32 348  FAX 210 82 32831 

e-: dhippo@otenet.gr 

www.sdip.gr 

 

 Αθήνα, 25- 09 -2014  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  25 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Αγαπητό μέλος, 

 

Είναι γνωστό ότι ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία (ΣΔΙΠ) βρισκόταν χωρίς διοίκηση  για 

περισσότερο από 15 μήνες, καθώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην του γραμματέα Στυλ. Χαδούλια) και τα μέλη του 

Εποπτικού Συμβουλίου (πλην του Βασ. Σερμπή) είχαν παραιτηθεί. 

Αυτονόητο είναι ότι η ανυπαρξία διοίκησης είχε σαν αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν την πλήρη απραξία του Συνεταιρισμού, που 

μπορεί να έχει άμεσες και δυσμενείς συνέπειες στη διαχείριση της περιουσίας μας, στις βασικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού 

προς τα μέλη του, στις σχέσεις του Συνεταιρισμού μας με τη Δημοτική Αρχή και τις υπόλοιπες Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ.  

Σήμερα είναι υπαρκτός ο σημαντικότατος κίνδυνος της παύσης του Συνεταιρισμού, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για 

τις περιουσίες όλων μας, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να γίνουν, με καταληκτική ημερομηνία την 

25/11/2014, οι προβλεπόμενες απ’ αυτή εναρμόνιση του καταστατικού.  Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί η απαιτούμενη από 

την κείμενη νομοθεσία εναρμόνιση του καταστατικού, ο Συνεταιρισμός μας διαλύεται αυτοδίκαια. 

Με δεδομένα, την έλλειψη Διοίκησης του Συνεταιρισμού μας και την ανάγκη για άμεση εναρμόνιση του καταστατικού, 

προκειμένου να διατηρηθεί ο Συνεταιρισμός μας «ζωντανός» και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί οι Συνέταιροι τα δικαιώματά μας, 

οι παρακάτω αναφερόμενοι οριστήκαμε με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη Αθηνών Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο στις 

14/07/2014, προκειμένου να προβούμε στις αναγκαίες, επείγουσες και απαραίτητες υποθέσεις και υποχρεώσεις του 

Συνεταιρισμού. 

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 

Πρόεδρος  Κραββαρίτης Κώστας  

Αντιπρόεδρος  Γκορόγιας Νίκος 

Γεν. Γραμματέας  Χαδούλιας Στυλιανός 

Ταμίας  Πυρουνάκης Νίκος 

Μέλος και Αναπλ. Ταμίας  Δρόσος Γιώργος 

 

Επείγουσα υποχρέωση - στόχος  είναι: 

Η άμεσα απαιτούμενη εναρμόνιση του καταστατικού μας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

|Καλούμε, λοιπόν,  τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών, με την επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός 

Υγειονομικών «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Συν. Π. Ε.», Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα, σε Τακτική Γενική 

Συνέλευση την 15-10-14, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα  του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» (ημιώροφος), οδός 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, αριθ. 52 Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση της εναρμόνισης του καταστατικού με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας την πιο πάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την  αμέσως μεθεπομένη 

Τετάρτη 29 - 10 - 2014 στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα χωρίς νεότερη  πρόσκληση. 

 

Αγαπητό μέλος, 

 

Η συμμετοχή όλων στη Συνέλευση είναι καθοριστική  για να παραμείνει ο Συνεταιρισμός ενεργός για τη διακρίβωση και 

διασφάλιση της περιουσίας μας και τη σωστή διαχείρισή της. 

Η σημερινή κατάσταση που βιώνουμε αποτελεί οδηγό στον παραμερισμό τυχόν αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων και 

υποχρέωση όλων μας να συνεννοηθούμε και να προσπαθήσουμε για την σοβαρή επίλυση των θεμάτων του ΣΔΙΠ.   

 

Για το προσωρινό ΔΣ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο  ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                                                               ΝΙΚ. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ 

 

 

                                                                                                               ΝΙΚ. ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ   

ΚΩΝ. Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ  ΣΤΥΛ. Ν. ΧΑΔΟΥΛΙΑΣ 

 

                                                                                                               Δ
Ρ
 ΓΕΩΡ. ΔΡΟΣΟΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(από μέλος σε μέλος ) 

Προς την Γενική Συνέλευση του Οικοδομικού Συν/σμού Υγειονομικών 

«ΔΙΕΘΝΗΣ    ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ   ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

Ο/Η Υπογεγραμέν……………………………………………………………………… 

μέλος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», εξουσιοδοτώ δια της 

παρούσης μου τον, 

την……………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………… 
μέλος του Οικοδομικού Συν/σμού Υγειονομικών «ΔΙΕΘΝΗΣ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», όπως με αντιπροσωπεύσει 

στην Γενική Συνέλευση της 15/10/2014, ή της 29/10/2014. 

Εν  …………τη…………….2014 

Μετά  Τιμής 

…………Εξουσιοδοτ………… 

 

 

 

 

 

Σημείωση :Στην  παρούσα εξουσιοδότηση να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από το ΚΕΠ ή από 

Αστυνομικό Τμήμα. 
 


