ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 9.00 μ.μ.
.....................………………………………………………….............
Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Παρόντες: Όλοι
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: Οικονομική Υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών
Παρουσιάστηκαν τρεις αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση Διδακτορικών
Διατριβών που κατατέθηκαν εγκαίρως έως τις 28/02/2019.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να εγκρίνει την οικονομική
υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Διερεύνηση της επίδρασης
εκχυλίσματος κρόκου στο μεταβολικό έλεγχο ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη
τύπου 1», με το ποσό των 5.000 ευρώ.
Για τις υπόλοιπες δύο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούν αποδεικτικά
έγγραφα του Πανεπιστημίου. Το Δ.Σ. αποφάσισε να τις θεωρήσει έγκυρες και
να τις επανεξετάσει όταν κατατεθούν τα έγγραφα που εκκρεμούν.
Θέμα 2ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις προσεχείς εκδηλώσεις που θα
διοργανώσει η Εταιρεία για το έτος 2019.
Συζητήθηκε το προκαταρκτικό πρόγραμμα της Επιστημονικής
Εκδήλωσης με θέμα: “2nd Joint International Scientific Meeting Diabetes
Mellitus: Meet the Expert" που θα πραγματοποιηθεί στις 16-19/05/2019 στη
Θεσσαλονίκη.
Συζητήθηκε το πρόγραμμα του 33ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου.
Θέμα 3ο: Ενημερώσεις
Ο κ. Σαμπάνης και ο κ. Μπακατσέλος ενημέρωσαν το Δ.Σ. για τη
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΣΥ.
κ. Κ. Μάρκου στις 15/03/2019 για τα θέματα «της εξειδίκευσης στον Σ.Δ., τις
μεταβατικές διατάξεις και τη στελέχωση και λειτουργία των Διαβητολογικών
Κέντρων και Ιατρείων».
Παρουσιάστηκε αίτημα από την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής
Υγείας σχετικά με την οικονομική ενίσχυση που είχε εγκρίνει η ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ.
για την υποστήριξη της δράσης του «Υγεία για όλους». Η αίτηση αφορούσε το
ποσό που είχε εγκριθεί στις 21/12/2017 για αναλώσιμο υλικό, να
χρησιμοποιηθεί για εισιτήρια ιατρών που θα ταξιδέψουν σε τοπικούς
προορισμούς όπου θα προσφερθούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας

υγείας και κοινωνικής φροντίδας ευάλωτων ομάδων. Το αίτημα δεν έγινε από
το Δ.Σ. δεκτό.
Αναγνώστηκε ενημερωτική επιστολή από την Εταιρεία Διαβητολογίας
Κύπρου για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίστηκε να
σταλεί συγχαρητήρια επιστολή.

Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας Η Ταμίας

Χ. Σαμπάνης

Σπ. Μπακατσέλος

Τα Μέλη :

Δ. Καραγιάννη
Τ. Διδάγγελος

Χ. Μαργαριτίδης
Κ. Σιώμος

Μ. Αρχανιωτάκη

