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.....................…………………………………………………............. 
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: Αιτήσεις νέων μελών  

Εγκρίθηκαν 3 αιτήσεις νέων μελών, οι οποίες πληρούν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις.  
 
Θέμα 2ο: Απολογισμός 32ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου 
 Παρουσιάστηκε ο συνοπτικός απολογισμός του 32ου Ετήσιου Συνεδρίου 
της Εταιρείας. Το συνέδριο παρουσίασε μεγάλη επιτυχία και οι εγγραφές των 
συνέδρων ανήλθαν στα 1.703 άτομα. 
 
Θέμα 3ο: Ανακήρυξη επίτιμου μέλους κ. H.-U. Häring 
 Το Δ.Σ. συζήτησε το θέμα της ανακήρυξης του κ. Hans Ulrich Häring 
ως επίτιμο μέλος της Εταιρείας. Αποφασίστηκε να προταθεί στην επόμενη 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
 Επίσης, συζήτησε και αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην 
οικονομική υποστήριξη της Τελετής Αναγόρευσης του Καθηγητή Hans-Ulrich 
Häring σε Επίτιμο Διδάκτορα ΑΠΘ που θα πραγματοποιηθεί στις 19/12/2018 
μετά από συνεννόηση με τη Σχολή Επιστημών Υγείας και το τμήμα Ιατρικής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
 
Θέμα 4ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις προσεχείς εκδηλώσεις που θα 
διοργανώσει η Εταιρεία για το έτος 2019. 
 Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία του 33ου Πανελλήνιου Ετήσιου 
Συνεδρίου για τις 13-17 Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace 
και θα την οργάνωση την ανέθεσε στην Εταιρεία Inventics. 
 
Θέμα 5ο: Αίτημα από Εταιρεία  Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας «Υγεία 
για όλους» 
 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 τους «Υγεία για όλους». Η αίτηση αφορούσε, 
το ποσό που είχε εγκριθεί στις 21/12/2017 κυρίως για αναλώσιμο υλικό, να 



χρησιμοποιηθεί για την αγορά υπερήχου για τον έλεγχο θυρεοειδούς. Το 
αίτημα δεν έγινε από το Δ.Σ. δεκτό. 
  
Θέμα 6ο: Οικονομική υποστήριξη φιλανθρωπικών φορέων 
 Αποφασίστηκε η Εταιρεία να υποστηρίξει οικονομικά με 1.000 ευρώ 
τους φορείς: 1) Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, 2) Ορφανοτροφείο 
Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα», 3) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος 
(Πλαγιάρι), 4) Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, 5) Χαμόγελο του 
Παιδιού 6) Κιβωτός του Κόσμου και 7) Δημοτικό Βρεφοκομείο «Ο Άγιος 
Στυλιανός». 
 
Θέμα 7ο: Ενημερώσεις - Προτάσεις 
 Παρουσιάστηκε επιστολή η οποία εστάλη από την Ελληνική 
Ενδοκρινολογική Εταιρεία σχετικά με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4138/20.09.2018 που 
αφορά στη «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου 
και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» ο νέος τίτλος 
της ειδικότητας μας είναι: «ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ», της μη νόμιμης χρήσης του τίτλου «Διαβητολόγος» από 
ιατρούς μη δικαιούμενους στη χρήση αυτή και ότι κατά τον παρόντα χρόνο δεν 
υπάρχει ιατρός που να διαθέτει νομίμως ειδικότητα ή εξειδίκευση με τον τίτλο 
ή τον όρο «Διαβητολόγος», πλην βεβαίως των ειδικευμένων Ενδοκρινολόγων, 
μετά την μετονομασία του τίτλου της ειδικότητάς τους σε «Ενδοκρινολογία - 
Διαβήτης - Μεταβολισμός». Επίσης παρουσιάστηκε το επισυναπτόμενο τους 
γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού κ. Χ.Γ. Χρυσανθάκη. 
 Το Δ.Σ. έκρινε το περιεχόμενο της επιστολής ως προσβλητικό και 
απαράδεκτο για τους ιατρούς που μετεκπαιδεύτηκαν νόμιμα στο Σ.Δ. 
Αποφάσισε να αναθέσει το θέμα στον δικηγόρο κ. Ν. Λιόντα και στη συνέχεια 
να απαντήσει εμπεριστατωμένα και να ενημερώσει τα μέλη της και σχετικούς 
φορείς. 
 Παρουσιάστηκε αίτημα συνεργασίας από τον κ. Β. Μιχαηλίδη, 
Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Διευθυντή Πολυχώρου NOUVELLE, για την 
αξιοποίηση της θεματικής τους έκθεσης το «ΣΩΜΑ» η οποία στοχεύει σε 
εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και 
ενηλίκων για την πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη, μέσω της διατροφής και 
της άσκησης. Το Δ.Σ. δεν έκανε δεκτό το αίτημα. 
 Το Δ.Σ. όρισε την αμοιβή της κ. Ειρήνης Τσουράκη για την επιμέλεια 
και τη γραμματειακή υποστήριξη του 32ου Συνεδρίου και την αμοιβή της κ. 
Ευγενίας Ψαρράκη για γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου. 
 
 
 
 
 
 
 



Αποφασίστηκε να σταλούν ευχαριστήριες επιστολές για τα νέα 
Διοικητικά Συμβούλια των: 
-Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. 
-Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των 
Διαταραχών Διατροφής. 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος    Η Αντιπρόεδρος     Ο Γεν.  Γραμματέας Η Ταμίας 
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