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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: Ενημέρωση από κ. Δ. Σακελλάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Οδοντιατρικής,  αίτημα συνεργασίας με το Εργαστήριο  Προληπτικής 
Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του 
Οδοντιατρικού Τμήματος 

Σε συνεδρίαση του το ΔΣ στις 6/9/2016 είχε κάνει δεκτό το αίτημα 
συνεργασίας με το Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, 
Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του Οδοντιατρικού Τμήματος 
ΑΠΘ. 
Προσκλήθηκε η κ. Δ. Σακελλάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος 
Οδοντιατρικής ΑΠΘ, να ενημερώσει αναλυτικά το Δ.Σ. προκειμένου να 
προχωρήσει η διαδικασία. 

Η κ. Δ. Σακελλάρη ενημέρωσε ότι το Εργαστήριο Προληπτικής 
Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του 
Οδοντιατρικού Τμήματος ΑΠΘ θα πραγματοποιήσει μελέτη καταγραφής της 
κατάστασης των ούλων ενηλίκων ατόμων με ΣΔ  τύπου 1. Αιτήθηκε να 
παραπέμπουν τα μέλη της Εταιρείας τους ενήλικες ασθενείς τους με 
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής όπου θα 
πραγματοποιείται δωρεάν πλήρης κλινική εξέταση, ακτινογραφικός έλεγχος με 
πανοραμική ακτινογραφία, επίδειξη σωστής στοματικής υγιεινής, καθώς και 
αποτρύγωση.  

Το Δ.Σ. αποφάσισε να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και θα 
ενημερώσει τα μέλη της για τα παραπάνω αναφερόμενα αναρτώντας σχετική 
ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό μήνυμα στα μέλη της Εταιρείας. 
 
 
 
 
 
 



 
Θέμα 2ο: Οικονομικός απολογισμός Ημερίδας για Διαιτολόγους-
 Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό Προσωπικό: 
"Σακχαρώδης Διαβήτης: Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας" 
 Παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός της Ημερίδας για 
Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό Προσωπικό 
που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη. 

Πραγματοποιήθηκε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για 
τον οικονομικό απολογισμό της Ημερίδας. Ο κ. Κ. Σιώμος, ο οποίος ζήτησε να 
καταγραφεί και η τοποθέτησή του στα πρακτικά, επεσήμανε το υψηλό κόστος 
διοργάνωσης της Ημερίδας και πρότεινε να λαμβάνονται προσφορές και από 
άλλα γραφεία οργάνωσης Επιστημονικών Εκδηλώσεων. 
 
Θέμα 3ο: Απολογισμός Επιστημονικής Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
στη Δράμα 
 Παρουσιάστηκε ο συνοπτικός απολογισμός της Επιστημονικής 
Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα, στις 31 Μαρτίου έως 2 
Απριλίου 2017.  
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 144 εγγραφές και την Εκδήλωση 
παρακολούθησαν/  παρουσιάστηκαν 116 άτομα. 

Ο αναλυτικός οικονομικός απολογισμός θα παρουσιαστεί σε επόμενη 
Συνεδρίαση. 
 
Θέμα 4ο: Προσεχείς εκδηλώσεις  
 Το Δ.Σ. συζήτησε για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη 
Χαλκιδική.  Σε επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθεί το επιστημονικό 
πρόγραμμα. 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι εγκρίθηκε από τον ΕΟΦ η 
Επιστημονική Εκδήλωση για τα Χανιά. 
 Αποφασίστηκαν οι επίσημοι ομιλητές για το 31ο Πανελλήνιο Ετήσιο 
Συνέδριο της Εταιρείας και εκκρεμεί να τους αποσταλεί σχετική πρόσκληση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θέμα 5ο: Ενημερώσεις 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την συγχαρητήρια επιστολή που 
έστειλε η ΕΔΕ προς την Εταιρεία για τη σύσταση του νέου Δ.Σ. 
 Επίσης, ενημέρωσε για τη συγκρότηση νέου Δ.Σ. της ΠΕΝΔΙ, στην 
οποία θα σταλεί και συγχαρητήρια επιστολή. 
 
 
   
 
Ο Πρόεδρος    Η Αντιπρόεδρος  Ο Γεν.  Γραμματέας        Η Ταμίας 

                                     

          

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