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Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Απόντες: κ. Σπ. Μπακατσέλος
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: Επιστολή κ. Κ. Κώτσα σχετικά με τον 14ο Κύκλο
Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο η επιστολή της κ. Κ. Κώτσα, μέλος
της Εταιρείας, η οποία αναφέρει την δυσαρέστησή της σχετικά με τη μη
συμμετοχή ενδοκρινολόγων ομιλητών/ομιλητριών στο πρόγραμμα του 14ου
Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Εταιρείας.
Το Δ.Σ. συζήτησε το θέμα και αποφάσισε το πρόγραμμα να παραμείνει
ως έχει για τον λόγο ότι έχει ήδη ανακοινωθεί και το αίτημα της κ. Κ. Κώτσα
θα ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό του επόμενου κύκλου
μετεκπαιδευτικών μαθημάτων.
Θέμα 2ο: Οικονομικός Απολογισμός Επιστημονικής Εκδήλωσης για τις
αντλίες Ινσουλίνης
Παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός της Επιστημονικής
Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 20-21/05/2017 με θέμα: «Αντλίες
Ινσουλίνης και Συνεχής Καταγραφή Γλυκόζης».
Θέμα 3ο: Απολογισμός Επιστημονικής Εκδήλωσης Χαλκιδικής
Παρουσιάστηκε ο συνοπτικός απολογισμός της Επιστημονικής
Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική, στις 2 έως 4 Ιουνίου 2017.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 113 εγγραφές και την Εκδήλωση
παρακολούθησαν/ παρουσιάστηκαν 84 άτομα. Ο αναλυτικός οικονομικός
απολογισμός θα παρουσιαστεί σε επόμενη Συνεδρίαση.
Θέμα 4ο: Ενημέρωση για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το
διαμέρισμα
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις
τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στην απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με το
ακίνητο της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Δικηγόρο κ. Λιόντα, το Μονομελές Πρωτοδικείο,
ενώπιον του οποίου συζητήθηκε η αγωγή της Εταιρείας, εξέδωσε την απόφασή
του και αυτή είναι υπέρ της Εταιρείας.
Θέμα 5ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις
Συζητήθηκε το επιστημονικό πρόγραμμα της Επιστημονικής
Εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά. Υπεύθυνοι για το πρόγραμμα
έχουν οριστεί: κ. Μ. Αρχανιωτάκη, κ. Δ. Καραγιάννη, κ. Σπ. Μπακατσέλος.
Επίσης συζητήθηκε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του 31ου Συνεδρίου.
Θέμα 6ο: Ενημερώσεις
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη online συνάντηση με την
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, που πραγματοποιήθηκε στις 20/06/2017 με
θέμα την εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη.
Αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο η ευχαριστήρια επιστολή της
κ. Γανωτάκη, χήρας του Εμμ. Γανωτάκη, σχετικά με την κατάθεση χρηματικού
ποσού που πραγματοποίησε η Εταιρεία στη μνήμη του αείμνηστου Εμμ.
Γανωτάκη στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός» αντί
για στεφάνι.
Αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο η ευχαριστήρια επιστολή της
Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας για την κατάθεση χρηματικού ποσού εκ
μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον
Σακχαρώδη Διαβήτη, στη μνήμη του Σ. Ράπτη με σκοπό την ενίσχυση νέων
επιστημόνων.
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την απώλεια της μητέρας του Γεν.
Γραμματέα της Εταιρείας κ. Σπ. Μπακατσέλου. Το Δ.Σ. αποφάσισε, με
σύμφωνη γνώμη του κ. Σπ. Μπακατσέλου, αντί για στεφάνι να καταθέσει
ποσό σε φιλανθρωπικό Ίδρυμα.
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Χ. Σαμπάνης
Τα Μέλη :

Δ. Καραγιάννη
Τ. Διδάγγελος

Χ. Μαργαριτίδης
Κ. Σιώμος

Σπ. Μπακατσέλος

Μ. Αρχανιωτάκη

