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Θέμα 1ο: 35ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ 
 Αποφασίστηκε ότι η ημερομηνία για υποβολή των ελεύθερων ανακοινώσεων 
θα είναι έως τις 1/9/2022. 
Για την τελετή έναρξης θα προσκληθεί ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
ΑΠΘ κ. Θ. Δαρδαβέσης. 
Επίσης θα προσκληθούν τρείς ξένοι ομιλητές και αποφασίστηκε η αμοιβή τους και η 
κάλυψη των εξόδων της φυσικής τους παρουσίας. 
 
Θέμα 2ο: 19ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 
 Αποφασίστηκε το πρόγραμμα του 19ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών 
Μαθημάτων. 
 
Θέμα 3ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις: 
 Παρουσιάστηκε τρίτη γνωμάτευση σχετικά με για το ποιές σύννομες 
κινήσεις πρέπει να ακολουθηθούν μετά την απόφαση το Αρείου Πάγου.  
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε γνωμάτευση από το δικηγορικό γραφείο του κ. 
Απόστολου Α. Σοφιαλίδη ΑΜ 1526, η οποία αναφέρει το ίδιο συμπέρασμα με τις δύο 
γνωματεύσεις που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση, ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι σύννομο και συνεχίζει τη λειτουργία του.  
 Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα τιμολόγια προς εξόφληση των τριών 
δικηγορικών γραφείων για τις γνωματεύσεις τους σχετικά με την απόφαση του 
Αρείου Πάγου 148/2022.                                     
  Παρουσιάστηκε αίτημα από την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων 
Διαβητολόγων Ελλάδος, οι οποία δημιουργήθηκε το 2022, προκειμένου να τους 
διαβιβάσουμε στοιχεία των μελών της Εταιρείας μας (που αποδεδειγμένα έχουν λάβει 
την εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη) ώστε να τους ενημερώσουνε για την 
ίδρυση του καινούργιο σωματείου τους και τις δραστηριότητές του.  Το Δ.Σ. 
αποφάσισε να πραγματοποιηθεί σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 
ώστε όσα μέλη ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί τους. 

Αποφασίστηκε, μετά από αίτημα από τη γραμματεία, η αγορά φορητού 
υπολογιστή διότι ο υπάρχον είναι από το 2010 και δεν ανταποκρίνεται πλέον τεχνικά. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το αίτημα της Φαρμακευτικής 
Εταιρείας Abbott σχετικά με την επέκταση ενδείξεων της τεχνολογίας flash και σε 
άλλες ομάδες ασθενών  και την αρωγή της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. στην προσπάθεια αυτή.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΕΜΕΔ αποφάσισε να αποδεχτεί την 
οικονομική υποστήριξη από τη Φαρμακευτική Εταιρεία ABBOTT LABORATORIES 
(ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ με το ποσό των 6.360 ευρώ συνολικά, προκειμένου να ενισχυθούν 
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εταιρείας και συγκεκριμένα η συμμετοχή δύο 



Ε.Υ. στο 15th International Conference on ATTD, 27-30/4/2022 Βαρκελώνη. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΕΜΕΔ αποφάσισε να αποδεχτεί την 

οικονομική υποστήριξη από τη Φαρμακευτική Εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS 
A.Ε. το ποσό των 3.053 ευρώ συνολικά, προκειμένου να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της Εταιρείας και συγκεκριμένα η συμμετοχή ενός Ε.Υ. στο 15th 
International Conference on ATTD, 27-30/4/2022 Βαρκελώνη. 

Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε για τις 22/8/2022. 
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