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.....................…………………………………………………............. 
Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39. 
Απόντες: κ. Κ. Σιώμος 
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: Απολογισμός 15ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, 
Προγραμματισμός 16ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 
 Παρουσιάστηκαν τα στατιστικά του 15ου κύκλου μετεκπαιδευτικών 
μαθημάτων της Εταιρείας τα οποία αναφέρουν πολύ καλή αξιολόγηση από 
τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν.   
Συζητήθηκαν οι προτάσεις/παρατηρήσεις που ανέφεραν οι συμμετέχοντες.   
 Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του 16ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών 
Μαθημάτων. Ως χώρος διεξαγωγής αποφασίστηκε το ξενοδοχείο Makedonia 
Palace και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί και σε αυτό τον κύκλο on-line 
μετάδοση των μαθημάτων. 
 
Θέμα 2ο: Οικονομικός Απολογισμός 2nd Joint  International Scientific 
Meeting "Meet the Expert"  16-19/05/2019 
 Παρουσιάστηκε ο απολογισμός της Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα: 
Απολογισμός 2nd Joint  International Scientific Meeting "Meet the Expert" που 
πραγματοποιήθηκε στις 16-19/05/2019 στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν 288 εγγραφές και η  διαδικτυακή επισκεψιμότητα (total 
views) ανήλθε στις 4.371. 
 Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός της 
εκδήλωσης.  
 
Θέμα 3ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις 
 Συζητήθηκαν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για την 
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Στρατηγική αντιμετώπισης 
Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2» που θα πραγματοποιηθεί στις 28-
29/06/2019 στην Κέρκυρα, στην Ιόνιο Ακαδημία. 
 Συζητήθηκε το πρόγραμμα του 33ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου 
της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-17/11/2019. 
 
Θέμα 5ο: Ενημερώσεις 
 Παρουσιάστηκε η νομική γνωμάτευση από το δικηγόρο  κ. Α. Λιόντα 
σχετικά με την συμμετοχή της ΕΛΕΜΕΔ στην υποβολή πρότασης για τη 



χρηματοδότηση ερευνητικού έργου στο πρόγραμμα «Ερευνώ Δημιουργώ 
Καινοτομώ»/ ΕΣΠΑ (απόφαση ΔΣ 15/05/2019). Η γνωμοδότηση είναι θετική. 
 Παρουσιάστηκε το αίτημα του μέλους της Εταιρείας κ. Ν. 
Κεφαλογιάννη για διάθεση stand κατά τη διάρκεια του 33ου Πανελλήνιου 
Ετήσιου Συνεδρίου στις 13-17/11/2019 προκειμένου να παρουσιαστεί το 
βιβλίο του «Οδύσσεια μιας "γλυκιάς" ζωής: Αλφαβητάρι Σακχαρώδους 
Διαβήτη. 428+1 ερωτήσεις». Το αίτημα δεν έγινε δεκτό. 
 Μετά από αίτημα της επιβλέπουσας της Διδακτορικής Διατριβής με 
θέμα: «Συσχέτιση πολυμορφισμών γονιδίων που εμπλέκονται στη δράση 
ινκρετινο-μιμητικών φαρμάκων με το γλυκαιμικό τους αποτέλεσμα σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2» για κάλυψη της υπέρβασης του 
αρχικού εγκεκριμένου ποσού οικονομικής ενίσχυσης από την ΕΛΕΜΕΔ κατά 
154,58 ευρώ, το αίτημα έγινε από το ΔΣ δεκτό. 
 Παρουσιάστηκε αίτημα συνεργασίας από την Εταιρεία 
Αθηροσκλήρωση Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του 15ου Πανελλήνιου 
Ετήσιου Συνεδρίου Αθηροσκλήρωσης που διοργανώνεται στις 26-28/09/2019 
στην Κέρκυρα. Το αίτημα έγινε δεκτό.  
 Συζητήθηκε το θέμα του ΦΕΚ που αφορά τις Επιστημονικές Ιατρικές 
Εταιρείες και οι δράσεις που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει η Εταιρεία 
προς ακύρωση αυτού. 
 Το Δ.Σ. όρισε την αμοιβή της κ. Ειρήνης Τσουράκη για την επιμέλεια 
και τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα: 
Απολογισμός 2nd Joint  International Scientific Meeting "Meet the Expert" που 
πραγματοποιήθηκε στις 16-19/05/2019 καθώς και την αμοιβή της κ. Ευγενίας 
Ψαρράκη για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιστημονικής Εκδήλωσης. 
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