ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 στις 9.00 μ.μ.
.....................………………………………………………….............
Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Απών: 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.
1. Θέμα 1ο: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2019-2020
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι ο κ. Κ. Τζιόμαλος λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει το μετεκπαιδευτικό του
μάθημα στις 4/2/2020. Προτάθηκε από το Δ.Σ. ως ομιλητής ο κ. Ιωάννης
Στεργίου.
Θέμα 2ο: Απολαβές γραμματειακής υποστήριξης συνεδρίου
Το Δ.Σ. όρισε την αμοιβή για την επιμέλεια και τη γραμματειακή
υποστήριξη του 33ου Συνεδρίου ΕΛΕΜΕΔ για την κ. Ειρήνη Τσουράκη και
για τη γραμματειακή υποστήριξή της κ. Ευγενίας Ψαρράκη.
Θέμα 3ο: Αιτήσεις νέων μελών
Εγκρίθηκαν 10 αιτήσεις νέων μελών, οι οποίες πληρούν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις.
Ενημερώσεις – προτάσεις
Παρουσιάστηκε ευχαριστήρια επιστολή από το Δ.Σ. της Εταιρείας
Διαβητολογίας Κύπρου για τη διοργάνωση του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
ΕΛΕΜΕ.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατατέθηκαν από 1.000 ευρώ
στους φιλανθρωπικούς φορείς: Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος,
Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα», Παιδικά Χωριά SOS
Ελλάδος (Πλαγιάρι), Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, Χαμόγελο του
Παιδιού, Κιβωτός του Κόσμου, Δημοτικό Βρεφοκομείο «Ο Άγιος Στυλιανός».
Παρουσιάστηκε επιστολή με τα πεπραγμένα της δράσης «Υγεία για όλους»
που στάλθηκε από την Πρόεδρο και Συντονίστρια του προγράμματος κ. Ε.
Σωτηροπούλου, όσον αφορά στα στοιχεία ιατρικής παρέμβασης σε διάφορους
Δήμους.

Αποφασίστηκε να σταλεί αίτημα οικονομικής υποστήριξης για
εκπαιδευτικούς λόγους μελών της Εταιρείας προς τις Φαρμακευτικές Εταιρείες
Abbott, Roche και Medtronic.
Αποφασίστηκε, σε περίπτωση που η αίτηση προς την Εταιρεία Abbott για
οικονομική υποστήριξη για εκπαιδευτικούς λόγους μελών της Εταιρείας με το
ποσό των 2.300 ευρώ εγκριθεί, η οικονομική υποστήριξη από την Εταιρεία
Abbott να γίνει αποδεκτή.
Αποφασίστηκε, σε περίπτωση που η αίτηση προς την Εταιρεία Roche
(Hellas) Α.Ε. για οικονομική υποστήριξη για εκπαιδευτικούς λόγους μελών
της Εταιρείας με το ποσό των 4.500 ευρώ εγκριθεί, η οικονομική υποστήριξη
από την Roche (Hellas) Α.Ε. να γίνει αποδεκτή.
Αποφασίστηκε, σε περίπτωση που η αίτηση προς την Εταιρεία Medtronic
Hellas SA για οικονομική υποστήριξη για εκπαιδευτικούς λόγους μελών της
Εταιρείας με το ποσό των 6.900 ευρώ εγκριθεί, η οικονομική υποστήριξη από
την Εταιρεία Medtronic Hellas SA να γίνει αποδεκτή.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις ενέργειες της δικηγόρου κ.
Στ. Λεγοντή προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σχετικά με την
αγωγή κ. Σκούτα, κ. Καζάκου και κ. Πάγκαλου.
Συζητήθηκε το θέμα για τις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας εκλεκτικής επιτροπής. Οι
προτεινόμενες ημερομηνίες που αποφάσισε η πλειοψηφία του Δ.Σ. είναι στις
29/03/2020 και 05/04/2020, θέμα το οποίο θα συζητηθεί σε επόμενη
συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, έπειτα από τη θεώρηση των βιβλίων
της Εταιρείας στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, να ενσωματωθούν σε αυτά και
τα προηγούμενα βιβλία.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το αίτημα της
κ. Κ.
Κώτσα, μέλους της Εταιρείας, να της δοθούν τα ονοματεπώνυμα των μελών
της Εταιρείας όπως και στοιχεία επικοινωνίας τους. Το Δ.Σ. αποφάσισε να τη
νομική συμβουλή του δικηγόρου κ. Ν. Λιόντα.
Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Η Ταμίας
απών
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