
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 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: Ενημέρωση για το θέμα του διαμερίσματος 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο 
πρώην ιδιοκτήτης προσεγγίζει την συγκαταβατικά και αναμένεται το τελικό 
δικαστήριο τον Σεπτέμβριο. 
 
Θέμα 2ο: Ενημέρωση από τον Διευθυντή Σύνταξης για την πορεία του 
περιοδικού 
 Ο Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού "Ελληνικά Διαβητολογικά 
Χρονικά" ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την πορεία του περιοδικού. 
Συζητήθηκε το θέμα των διαφημίσεων και το Δ.Σ. έκανε δεκτή την αίτησή του 
να διαχειριστεί το κομμάτι των διαφημίσεων. 
  
Θέμα 3ο: Απολογισμός 14ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, 
Προγραμματισμός 15ου Κύκλου 
 Παρουσιάστηκαν τα στατιστικά του 14ου κύκλου μετεκπαιδευτικών 
μαθημάτων της Εταιρείας τα οποία είχαν πολύ καλή αξιολόγηση, σύμφωνα με 
ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες/ουσες. Συζητήθηκαν οι 
προτάσεις/παρατηρήσεις που ανέφεραν οι συμμετέχοντες/ουσες.   
 Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του 15ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών 
Μαθημάτων. Ως χώρος διεξαγωγής αποφασίστηκε το ξενοδοχείο Makedonia 
Palace και αποφασίστηκε και η on-line μετάδοση των μαθημάτων. 
 
Θέμα 4ο: Οικονομικός απολογισμός επιστημονικής εκδήλωσης στη 
Νάουσα και της Επιστημονικής εκδήλωσης Μαίου σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο του Tübingen. Απολογισμός  Λευκάδας 1-2/06/2018 
 Παρουσιάστηκαν οι οικονομικοί απολογισμοί της Επιστημονικής 
Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα και της Επιστημονικής 
Εκδήλωσης του Μαΐου  με το Πανεπιστήμιο του Tübingen. 

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα στατιστικά στοιχεία από την Επιστημονική 
Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα στις 1-2/06/2018 και σε 
επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί ο οικονομικός απολογισμός. 



 
 
Θέμα 5ο: Αίτημα συνεργασίας ομίλου ΖΙΤΑ για συμμετοχή στο 4ο Forum 
Υγείας 
 Συζητήθηκε το αίτημα συνεργασίας του ομίλου ΖΙΤΑ  για συμμετοχή 
στο 4ο Forum Υγείας, στις 24-25 Νοεμβρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη.  
 
Θέμα 6ο: Θεώρηση βιβλίων για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε προκειμένου να γίνει η  θεώρηση 
των βιβλίων του Επιστημονικού Σωματείου με την επωνυμία "Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη" προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, να εξουσιοδοτήσει τη γραμματέα κ. Ψαρράκη Ευγενία 
ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αυτό. 
 
Θέμα 7ο: Ενημερώσεις 
 Σύμφωνα με το νέο κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR), αποφασίστηκε ότι η Εταιρεία θα συντάξει κείμενο το 
οποίο θα αποστείλει στους παραλήπτες του newsletter, προκειμένου να 
επιβεβαιώσουν ότι αποδέχονται να συνεχίζουν να παραλαμβάνουν 
ενημερωτικά μηνύματα. 
 Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία ιατρικής παρέμβασης στη 
Μεσσηνία, στο πλαίσιο του προγράμματος "Υγεία για όλους". 
 Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με 
το επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, για τις Εταιρείες. 
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