
Παχυσαρκία
Η παχυσαρκία σήμερα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα για τις προηγμένες 
κοινωνίες. 

Διαβήτης
Ο διαβήτης είναι η ονομασία που δίνεται σε μια ομάδα διαφορετικών παθήσεων στις οποίες υπάρχει μεγάλη 
ποσότητα γλυκόζης στο αίμα.

Μεταβολικό Σύνδρομο
Κάνουμε λόγο για «μεταβολικό σύνδρομο», όταν συνυπάρχουν πολλοί «παράγοντες κινδύνου», δηλαδή πολλές 
πιθανότητες να υποστεί σοβαρό καρδιαγγειακό ή αγγειακό νόσημα.

Και οι τρείς ενότητες που αφορούν το αντικείμενο του ενδιαφέροντος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ,  
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες των υπηρεσιών 
υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την αφυπνιστική δράση των επαγγελματιών υγείας, ιατρών, 
φαρμακοποιών, διαιτολόγων κλπ, οι οποίοι δρουν μεμονωμένα συνήθως πάνω στο διαβήτη, την παχυσαρκία 
και το μεταβολικό σύνδρομο. Ήρθε ο καιρός, μέσα από την ανάπτυξη της δράσης της Εταιρείας μας να 
προχωρήσουμε μαζί σε μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των Αρχών αλλά και της κοινωνίας, σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε να γίνουν κτήμα των πολλών οι απαραίτητες γνώσεις πάνω στις σύγχρονες αυτές επιδημίες.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμίδης Σωτήριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμίδη Σοφία

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μαργαρίτη Θεοδώρα

ΤΑΜΙΑΣ Ανδρεόπουλος Γεώργιος

ΜΕΛΗ Στρατόπουλος Χαράλαμπος

Tσακαλάκος Νικόλαος

Παππάς Δημήτριος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ,  
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

www.esodimeso.com



Σκοποί & Δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:
α) Να προωθεί τη γνώση σχετικά με το Διαβήτη, τα Μεταβολικά Σύνδρομα και την Παχυσαρκία.
β)  Να ενθαρρύνει τη σχετική έρευνα και να διαδίδει την προερχόμενη από την έρευνα γνώση σε 

επιστημονικά συνέδρια, σε ιατρικά περιοδικά και στο μέτρο του δυνατού, στο ευρύ κοινό.
γ)  Να βοηθάει στη δημιουργία επιστημονικών και επαγγελματικών δεσμών μεταξύ των ειδικών σε αυτές τις 

παθήσεις και να προάγει τη συνεργασία στον τομέα αυτό μεταξύ επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας.
δ)  Να βελτιώνει τα πρότυπα πρακτικής, όσον αφορά στις μεθόδους αντιμετώπισης και θεραπείας των 

συγκεκριμένων παθήσεων.
ε) Προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της, η Εταιρεία:

(i) Θα οργανώνει Επιστημονικά Συνέδρια σε διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα.
(ii) Θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες για την προώθηση της γνώσης και της εξειδίκευσης 
μέσω δημοσιεύσεων σε εξειδικευμένα ιατρικά περιοδικά. 
(iii) Θα οργανώνει ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή των μελών της ή άλλων ειδικών.

ζ)  Η ΕΔΙΜΕΣΥΠ είναι ανοιχτή στη συνεργασία με άλλα Επιστημονικά Σωματεία, Επιστημονικές Ενώσεις και 
Επιστημονικές Εταιρείες που εξυπηρετούν παρόμοιους σκοπούς προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της.

Ως Τακτικά Μέλη της Εταιρείας γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
πιστοποιημένα στις παρακάτω ειδικότητες:

• Παθολόγοι • Διατροφολόγοι

• Καρδιολόγοι • Διαιτολόγοι

• Ενδοκρινολόγοι • Φαρμακοποιοί

• Γενικοί Ιατροί • Χειρουργοί

Δικαιώματα & Καθήκοντα των Τακτικών Μελών
Κάθε Τακτικό Μέλος δικαιούται:
α) Να λαμβάνει πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
β) Να παρακολουθεί το Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας,
γ) Να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση,
δ)  Να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του/της, όπως αυτή καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Κάθε Τακτικό Μέλος που έχει καταβάλει τη συνδρομή του/της δικαιούται επίσης:
α) Να ψηφίζει και να εκλέγεται ως μέλος του Συμβουλίου,
β)  Να λαμβάνει δωρεάν το Επιστημονικό Περιοδικό ή e-bulletin της ΕΔΙΜΕΣΥΠ εάν και όποτε εκδοθεί από 

την Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

 Για να γίνετε μέλος θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση (www.esodimeso.com) και να την 

στείλετε με e-mail στη διεύθυνση z.ka@zita-congress.gr ή με fax στο 0030 210 664 5176.

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 30 ευρώ (Φοιτητές: Δωρεάν)

Επικοινωνήστε μαζί μας για παρατηρήσεις, σχόλια και πληροφορίες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Διεύθυνση: 1o χλμ Παιανίας-Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, 19002, Τηλ.: +30 211-100 1770
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