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ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 21.00 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: Αίτημα οικονομικής υποστήριξης από την Εταιρεία Πρόληψης 
και Προαγωγής Υγείας «Υγεία για όλους» 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 
αίτημα οικονομικής υποστήριξης από την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής 
Υγείας για τη δράση "Υγεία για όλους". Αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση 
της συγκεκριμένης δράσης με το ποσό των 3.000 ευρώ για αγορά αναλώσιμου 
υλικού. 
 
Θέμα 2ο: Απολογισμός 31ου Συνεδρίου 
 Παρουσιάστηκε ο συνοπτικός απολογισμός του 31ου Ετήσιου Συνεδρίου 
της Εταιρείας το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Συγκεκριμένα 
οι εγγραφές των συνέδρων ανήλθαν στα  1.823 άτομα και η online μετάδοση 
με 44.825 total views.  
 
Θέμα 3ο: Οικονομικός απολογισμός επιστημονικής εκδήλωσης Χαλκιδικής 
και Χανίων 
 Παρουσιάστηκαν οι οικονομικοί απολογισμοί των επιστημονικών 
εκδηλώσεων που πραγμοτοποιήθηκαν στη Χαλκδική (2-4/6/2017) και στα 
Χανιά (6-8/10/2017). Και οι δύο εκδηλώσεις κρίθηκαν επιτυχημένες.  
  
Θέμα 4ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις 
 Συζητήθηκε το πρόγραμμα της Ημερίδας για Διαιτολόγους-
Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό Προσωπικό, που θα λάβει 
χώρα στις 27 Ιανουαρίου 2018, στο Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ. 
 Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν δύο περιφερειακές εκδηλώσεις 
για το πρώτο εξάμηνο του 2018: 

• Νάουσα, 23-24 Μαρτίου 2018 
• Ουρανούπολη Χαλκιδικής, 1-2 Ιουνίου 2018 

 
Θέμα 5ο: Οικονομική υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών/ Ερευνητικών 
Εργασιών 
 Αποφασίστηκε να υποστηριχτούν οικονομικά τρεις Διδακτορικές 
Διατριβές σχετικές με τον Σ.Δ. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 



28/02/2017 και το χρηματικό ποσό ενίσχυσης δεν θα ξεπερνά τα 5.000 ευρώ 
για κάθε διατριβή. 
Ορίσθηκαν οι εξής προϋποθέσεις: 
1. Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τον Σακχαρώδη Διαβήτη 
2. Στην αίτησή του ο αιτών/ η αιτούσα δεσμεύεται, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η οικονομική 
υποστήριξη της Διδακτορικής του/της Διατριβής, ότι: 
α) θα δημοσιεύσει σχετική εργασία στο επιστημονικό περιοδικό "Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά" 
β) θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Διδακτορικής του/της Διατριβής σε Ετήσιο Συνέδριο της 
Εταιρείας 
γ) θα αναφέρει στην εισαγωγή της Διατριβής του/της ότι ενισχύθηκε οικονομικά από την Εταιρεία 
δ) θα καταθέσει στη βιβλιοθήκη της Εταιρείας ένα αντίτυπο της Διατριβής του/της 
 
Θέμα 6ο: Ενημερώσεις/ Προτάσεις 
 Αναγνώσθηκε το αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων - 
Διατροφολόγων για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας της καμπάνιας 
τους «Εμπιστευτείτε το διαιτολόγο σας». Το Δ.Σ. αποφάσισε θετικά. 
  
  
   
Ο Πρόεδρος    Η Αντιπρόεδρος  Ο Γεν.  Γραμματέας       Η Ταμίας 

                                     

          

Χ. Σαμπάνης    Δ. Καραγιάννη            Σπ. Μπακατσέλος       Μ. Αρχανιωτάκη                                 

 

Τα  Μέλη :    Τ. Διδάγγελος 
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                      Κ. Σιώμος 

 

 

 


