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Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39. 
Απούσες: κ. Αρχανιωτάκη, κ. Καραγιάννη, 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. 
 
 
Θέμα 1ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις 
 Συζητήθηκαν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για την 
Επιστημονική Εκδήλωση 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 της Επιστημονικής Εκδήλωσης που θα 
διεξαχθεί στην Κέρκυρα, στις 28-29/06 2019. 
    
Θέμα 2ο: Ενημερώσεις - Προτάσεις 

Το ΔΣ αποφάσισε να αιτηθεί να συμμετάσχει στην υποβολή πρότασης 
για τη χρηματοδότηση ερευνητικού έργου στο πρόγραμμα «Ερευνώ 
Δημιουργώ Καινοτομώ»/ ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, 
ερευνητικούς οργανισμούς και συμπράξεις αυτών για υποβολή προτάσεων με 
στόχο την ανάπτυξη μίας καινοτόμου υπηρεσίας ή προϊόντος. Στην προκειμένη 
περίπτωση, στόχος είναι η ανάπτυξη μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας  για την 
αυτοματοποιημένη και προσαρμοσμένη στο χρήστη σύνοψη 
οπτικοακουστικών ροών καθώς και για την στοχευμένη αναζήτηση χρονικών 
περιόδων υψηλού ενδιαφέροντος, για την κάλυψη επιστημονικών συνεδρίων, 
εκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων. 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την έκδοση του ΦΕΚ 1357/19-4/-
2019 με τις μεταβατικές διατάξεις για τις προϋποθέσεις λήψης τίτλου 
εξειδίκευσης στον Σ.Δ., το οποίο αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της 
ΕΛΕΜΕΔ προς ενημέρωση των μελών της.  
 Αποφασίστηκε ότι το ποσό των 3.000 ευρώ που είχε εγκρίνει η 
ΕΛΕΜΕΔ (10/01/2018) για την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας/ 
δράση «Υγεία για όλους» και για χρήση αναλώσιμου υλικού ότι θα πρέπει να 
το καταναλώσουν έως τις 30/10/2019. Θα σταλεί ενημερωτική επιστολή. 
 
 
 



 Παρουσιάστηκε αίτημα από την Ελληνική Ένωση Γηριατρικής για 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. του 2ου Προσυνεδριακού 
Σεμιναρίου της European Geriatric Medicine Society (EuGMS) το οποίο θα 
διεξαχθεί στις 22-23/11/2019 στη Θεσσαλονίκη. Το αίτημα έγινε δεκτό. 
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