
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 9.00 μ.μ. 
.....................…………………………………………………............. 

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: Αιτήσεις νέων μελών  

Εγκρίθηκαν 9 αιτήσεις νέων μελών, οι οποίες πληρούν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις. 
 
Θέμα 2ο: 32ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο 

Συζητήθηκε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου. 
Παρουσιάστηκαν οι εργασίες που υποβλήθηκαν προς βράβευση και 

αποφασίστηκε η βράβευση με το ποσό των 1.000 ευρώ  των δύο παρακάτω 
εργασιών: 

1) Μελέτη των μικροσωματιδίων στην εκτίμηση του θρομβωτικού 
μικροπεριβάλλοντος ασθενών με πρόσφατη διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη 
τύπου 2 

2) Η επίτευξη βέλτιστου γλυκαιμικού ελέγχου συσχετίζεται με τα 
επίπεδα γλυκόζης αίματος συμπτωματικής  υπογλυκαιμίας σε ασθενείς με 
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 

Αποφασίστηκε η μη βράβευση των δύο εργασιών: 
1) Στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των ασθενών με 

Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 
2) Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

νοσηλευτών, σχετικά με τη διαχείριση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. 
  

 Θέμα 3ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις 
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις προσεχείς εκδηλώσεις που θα 

διοργανώσει η Εταιρεία για το έτος 2019. 
 
Θέμα 4ο: Πρόσκληση HelMSIC 

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε πρόσκληση της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνών 
Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής – HelMSIC για την εκδήλωση που θα 
διοργανώσει (18/11/2018 Αθήνα) για τον εορτασμό των 60 χρόνων από την 
ίδρυση της Επιτροπής. Το Δ.Σ. συζήτησε ότι δεν θα είναι εφικτό να 
παραβρεθούν, διότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διεξάγεται και το 
Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας. 



Θέμα 5ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις 
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει στον επίκουρο καθηγητή 

Νομικής ΑΠΘ, κ. Απόστολο Χελιδόνη, τη νομική του συμβολή για τη δίκη της 
ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. με τα τρία μέλη της (κ. Ε. Πάγκαλο, κ. Κ. Καζάκο, κ. Δ. 
Σκούτα). Ως ανώτατο καθαρό όριο οικονομικής αμοιβής ορίστηκε το ποσό των 
5.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρήθηκε συμφερότερο για την Εταιρεία, καθώς 
οι οικονομικές απαιτήσεις άλλων μελών ΔΕΠ Νομικής ΑΠΘ ήταν πολύ 
μεγαλύτερες. 
 
 
Ο Πρόεδρος    Η Αντιπρόεδρος     Ο Γεν.  Γραμματέας Η Ταμίας 
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Τα  Μέλη :    Τ. Διδάγγελος    
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