ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 9.00 μ.μ.
.....................…………………………………………………..............................
Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Απόντες: Χ. Μαργαριτίδης
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: 13ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Καθορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου για τα
Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα από τις 07/02/2017 έως 16/05/2017.
Θέμα 2ο: Αίτηση διαγραφής μέλους κ. Στ. Πολύζου
Το Δ.Σ ενέκρινε την αίτηση του μέλους κ. Στ. Πολύζου προκειμένου να
διαγραφεί από μέλος της Εταιρείας για προσωπικούς του λόγους.
Θέμα 3ο: Μεταφορικά έξοδα μέλους Δ.Σ. Χ. Μαργαριτίδη
Αποφασίστηκε να καλυφθούν τα μεταφορικά έξοδα του μέλους του Δ.Σ.
κ. Χ. Μαργαριτίδη για τις ημέρες των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Ο κ. Μαργαριτίδης
θα προσκομίζει τις αποδείξεις των καυσίμων του ΙΧ που θα καταναλώνει
προκειμένου να παραστεί στην εκάστοτε συνεδρίαση και τα χρήματα θα
κατατίθενται στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Θέμα 4ο: Γραμματειακή υποστήριξη εκλογών
Το Δ.Σ. όρισε την αμοιβή της κ. Ειρήνης Τσουράκη για την επιμέλεια
και τη γραμματειακή υποστήριξη των εκλογών της Εταιρείας και την αμοιβή
της κ. Ευγενίας Ψαρράκη για τη γραμματειακή υποστήριξη.
Θέμα 5ο: Οικονομική Υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών/Ερευνητικών
Εργασιών
Παρουσιάστηκαν έξι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση Διδακτορικών
Διατριβών/Ερευνητικών Εργασιών που κατατέθηκαν εγκαίρως έως τις
31/01/2017.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να εγκρίνει την οικονομική
υποστήριξη τριών Διδακτορικών Διατριβών:
α) τη Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: «Δείκτες φλεγμονής και ενεργοποίησης
των ποδοκυττάρων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και διαβητική
νεφροπάθεια», 4983 ευρώ

β) α) τη Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: «Η μελέτη της ενδοθηλιακής
λειτουργίας σε ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
και η συσχέτισή της με μικρο- και μακρο-αγγειοπάθεια», 5000 ευρώ
γ) α) τη Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: «Μελέτη της επίδρασης της
εξωνεφρικής κάθαρσης σε υποπληθυσμούς Τ-λεμφοκυττάρων διαβητικών και
μη διαβητικών ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και
συσχέτιση με αρτηριοσκληρυντικές αγγειακές αλλοιώσεις», 5000 ευρώ
Δεν έγιναν δεκτές οι παρακάτω αιτήσεις:
α) της υπό έγκρισης από το ΑΠΘ Διδακτορικής Διατριβής με θέμα:
«Διερεύνηση των εξωπαγκρεατικών επιδράσεων των ινκρετινικών ορμονών
GIP και GLP-1 σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε σύγκριση με
υγιείς μάρτυρες»
β) της Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Μελέτη επιγενετικών και
Φαρμακοεπιγενετικών βιοδεικτών στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ»
γ) της Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Διερεύνηση της παρουσίας
σωληναριακής βλάβης σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη με Φασματοσκοπία
NMR»
Θέμα 6ο: 31ο Ετήσιο Συνέδριο και προσεχείς εκδηλώσεις
Το Δ.Σ. συμφώνησε με την απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ. να
πραγματοποιηθεί το 31ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο στις 08-11/11/2017 και
η Ημερίδα για το κοινό στις 12/11/2017 στο ξενοδοχείο Macedonia Palace.
Επίσης ορίστηκαν οι τιμές για τα δορυφορικά, stand κτλ.
Το Δ.Σ. επιβεβαίωσε και την απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ. για τη
διεξαγωγή των Επιστημονικών Εκδηλώσεων στη Δράμα, Χαλκιδική και
Λάρισα και τις ημερομηνίες που είχαν οριστεί:
Συγκεκριμένα:
31/3/2017-02/04/2017 Δράμα
02/06/2017-04/06/2017 Χαλκιδική
29/09/2017-01/10/2017 Λάρισα
Ορίστηκαν οι τιμές για τα δορυφορικά, stand κτλ των παραπάνω εκδηλώσεων.
Η κ. Καραγιάννη πρότεινε να ορισθούν ως υπεύθυνοι κάποια μέλη του Δ.Σ. για
κάθε περιφερειακή εκδήλωση, πρόταση η οποία έγινε δεκτή. Για την
Επιστημονική Εκδήλωση στη Δράμα ορίσθηκαν υπεύθυνοι ο κ. Χ. Σαμπάνης
και ο κ. Σπ. Μπακατσέλος. Το πρόγραμμα θα συζητηθεί σε επόμενη
Συνεδρίαση.
Θέμα 7ο: Ενημέρωση για το θέμα της εξειδίκευσης του Σ.Δ.
Ο κ. Σπ. Μπακατσέλος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις προφορικές
πληροφορίες που πήρε από μέλη της ΕΔΕ τα οποία συμμετείχαν, κατόπιν
προσκλήσεως από τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ, σε συνάντηση με θέμα την
Εκπαίδευση στον Σ.Δ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν πάρθηκε οριστική
απόφαση σχετικά με την τελική πρόταση για την εκπαίδευση στο Διαβήτη. Ο
Πρόεδρος του ΚΕΣΥ διαβεβαίωσε τα συγκεκριμένα άτομα ότι θα υπάρξει και
άλλη συνάντηση γι’ αυτό το θέμα.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:
Αποφασίστηκε τα πρακτικά των Συνεδριάσεων το Δ.Σ. να συνεχίζουν
να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος
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