
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 στις 9.30μ.μ. 

 

 

Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39. 

  

Απόντες: Τ. Διδάγγελος, Σπ. Μπακατσέλος, Ζ. Κοντονίνας 

 

Θέμα 1
ο
: 35ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. 

 Το Δ.Σ. αποφάσισε και φέτος οι τρεις βραβευμένες εργασίες να είναι 

αφιερωμένες στον αείμνηστο Μιλτιάδη Αλεβίζο. Επίσης, και φέτος θα υπάρχει 

διάλεξη αφιερωμένη στον αείμνηστο Νικόλαο Παπάζογλου. 

 Αποφασίστηκε η φωταγώγηση του Λευκού Πύργου στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας ημέρας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 Συζητήθηκε το πρόγραμμα του συνεδρίου και εγκρίθηκαν οι ελεύθερες 

ανακοινώσεις του συνεδρίου. 

 

Θέμα 2
ο
: Ημερήσια Διάταξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. 

 Αποφασίστηκε η Ημερήσια Διάταξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών 

και συστάθηκε η εξής πρόσκληση, οι οποία θα σταλεί στα μέλη της Εταιρείας: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλούνται τα μέλη της 

Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

το Σάββατο στις 5/11/2022 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας 

(Γ. Παπανδρέου 39, 1ος όροφος, 54646 Θεσσαλονίκη) με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

- Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. 11/2021 - 10/2022 

- Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής για το παραπάνω διάστημα 

-Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού 11/2021 - 10/2022 

-Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για την ελεγχόμενη περίοδο 

-Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 

Σύμφωνα με το άρθρο 19Γ του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μελών 

της Εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία, όταν σ' αυτή παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ των τακτικών 

μελών της. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 

12/11/2022 στις 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στην αίθουσα «ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ». 

Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα οσαδήποτε 

μέλη της Εταιρείας. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ισχύοντος καταστατικού, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις 

ΓενικέςΣυνελεύσεις είναι η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων κάθε μέλους προς την 

Εταιρεία. 

 

Θέμα 3
ο
: Αιτήσεις-Ενημερώσεις – Προτάσεις 

 O Πρόεδρος παρουσίασε τις αιτήσεις για νέα μέλη των α) Δημήτριος Ράπτης 

και β) Θεόδωρος Φελέκης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αποδοχή νέων 

μελών. Οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές και τα δύο νέα μέλη, σύμφωνα με το 

καταστατικό, θα ενημερωθούν για την αποδοχή με επιστολή, θα ενημερωθούν για τις 

υποχρεώσεις τους και θα τους σταλεί το καταστατικό. 



Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι η δίκη για την υπόθεση 

«Συνεχιζόμενης Ιατρικής και Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης» αναβλήθηκε από το 

δικαστήριο.  

Ο Πρόεδρος παρουσίασε πρόσκληση από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία 

Παχυσαρκίας  για συμμετοχή της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. ως συνεργαζόμενη εταιρεία και 

συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα στο 17
ο
 Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

Παχυσαρκίας που διοργανώνουν τον Μάρτιο του 2021. Το Δ.Σ. αποφάσισε θετικά, 

ομιλητές και θεματολογία θα οριστούν σε επόμενη Συνεδρίαση. 

Ορίστηκαν εκπρόσωποι του Δ.Σ. για τον συντονισμό των μετεκπαιδευτικών 

μαθημάτων του 19ου Κύκλου. 

Ο κ. Χρ. Μανές ενημέρωσε το Δ.Σ., ότι μετά από πρόσκληση της Ιατρικής 

Εταιρείας Θεσσαλονίκης, παρευρέθηκε στη κοινή συνεδρίαση όλων των 

επιστημονικών εταιρειών με έδρα τη Βόρειο Ελλάδα, στην  αίθουσα διαλέξεων της 

ΙΕΘ, την Τετάρτη 21/09/2022. Δεν πάρθηκε κάποια απόφαση, σκοπός της 

συνάντησης ήταν η γνωριμία μεταξύ των επιστημονικών εταιρειών και η διερεύνηση 

πιθανών συνεργασιών. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η κ. Ευγενία Ψαρράκη σκοπεύει να 

αιτηθεί τη χορήγηση ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού αντί μειωμένου ωραρίου, 

σύμφωνα με τοάρθρο 37 του Ν. 4808/2021, για το χρονικό διάστημα από 3/10/2022 

έως και 17/01/2023. Το Δ.Σ. αποφάσισε να κάνει την αίτησή της δεκτή(υπέρ                

κ. Σκούτας, κ. Κώτσα, κ. Καζάκος, λευκό κ. Μανές). 

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το αίτημα της Hemoglobe 

Hellas για την ένταξη σειράς μαθημάτων Omnipod Academy™ στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. Το Δ.Σ. είναι θετικό στη συνεργασία (υπέρ κ. Σκούτας, 

κ. Κώτσα, κ. Καζάκος, λευκό κ. Μανές) και εκκρεμεί περαιτέρω ενημέρωση από την 

πλευρά τους για την πραγματοποίηση της συνεργασίας. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Αντιπρόεδρος      Η Γεν.  Γραμματέας      Ο Ταμίας                               

  

   

 Δ. Σκούτας          Χρ. Μανές          Κ. Κώτσα            Κ. Καζάκος                               

   

     

Τα  Μέλη:      Τ. Διδάγγελος          απών 

             Ζ. Κοντονίνας         απών 

                      Σπ. Μπακατσέλος     απών 

 

 

 


