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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: Βάση δεδομένων  "Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά" 
και Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΔΕΒΕ 
 Παρουσιάστηκε από την κ. Ειρήνη Τσουράκη η βάση 
δεδομένων που δημιουργήθηκε για το περιοδικό "Ελληνικά 
Διαβητολογικά Χρονικά". Η συγκεκριμένη βάση αποδελτιώνει όλο 
το περιεχόμενο του περιοδικού από το 1988-έως και σήμερα και 
συνδέει τα αποτελέσματα με την πλήρη μορφή των άρθρων.  
 Επίσης εγκρίθηκε η πρόταση της κ. Τσουράκη για 
δημιουργία "Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης" στην ιστοσελίδα της 
ΔΕΒΕ. Θα συγκεντρωθεί και θα παρουσιαστεί εργονομικά 
ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό (προγράμματα εκδηλώσεων, 
παρουσιάσεις σε επιστημονικές εκδηλώσεις κα.) προκειμένου να 
εντοπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά. 
 
Θέμα 2ο: Αίτηση αιγίδας από ΜΚΟ "Με Οδηγό το Διαβήτη- 
Κάρτα Διαβήτη 
 Έπειτα από αίτημα χορήγησης αιγίδας από την ΜΚΟ "Με 
Οδηγό το Διαβήτη - Κάρτα Διαβήτη" για την 2η Πανελλαδική 
Εκστρατεία Ενημέρωσης για το Διαβήτη που διοργανώνουν για το 
έτος 2016, αποφασίστηκε να χορηγηθεί η αιγίδα. 

Θέμα 3ο: Οικονομικός απολογισμός εκδηλώσεων ΔΕΒΕ 
 Παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός των παρακάτω 
εκδηλώσεων που διοργάνωσε η ΔΕΒΕ: 
 
- Επιστημονική Ημερίδα για Νοσηλευτές, Διαιτολόγους, 
Διατροφολόγους και Παραϊατρικό προσωπικό, 30/01/2016 
- 2ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην 
Ινσουλινοθεραπεία, 12-14/02/2016 
- 29ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ, 11-15/11/2015 
 
Θέμα 4ο: Προσεχείς εκδηλώσεις ΔΕΒΕ 
 Συζητήθηκε το πρόγραμμα της Εκδήλωσης για την 
Νευροπάθεια που θα διεξαχθεί 20-22/5/2016 όπως και το 30ο 
Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο. 



   
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: 
 Παρουσιάστηκε ευχαριστήρια επιστολή από το "Ελληνικό 
Παιδικό Χωριό" στο Φίλυρο σχετικά με την οικονομική υποστήριξη 
που έλαβε από τη ΔΕΒΕ, αντί για στεφάνι στην  κηδεία του Καθ. 
Ενδοκρινολογίας Τζων Αλιβιζάτου. 
Επίσης παρουσιάστηκε η ευχαριστήρια κάρτα που στάλθηκε από 
την οικογένεια του αείμνηστου Τζ. Αλιβιζάτου για την συμμετοχή 
στο πένθος τους και για την ευγενική δωρεά της ΔΕΒΕ. 
 Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για απαντητική επιστολή του κ. Εμ. 
Πάγκαλου σχετικά με τη συμμετοχή του στην Τιμητική Εκδήλωση 
που θα διοργανώσει η ΔΕΒΕ στις 22/5/2016 στη μνήμη των 
εκλιπόντων εκλεκτών συναδέλφων †Ν. Παπάζογλου και  †Φ. 
Ηλιάδη. Ο κ. Εμ. Πάγκαλος εξηγεί τους λόγους της μη συμμετοχής 
στη συγκεκριμένη εκδήλωση. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τη δίκη που έχει 
προγραμματιστεί στις 09/05/2016 σχετικά με το διαμέρισμα της 
ΔΕΒΕ. Η δίκη θα πραγματοποιηθεί εφόσον λήξει η απεργία των 
δικηγόρων και το ΔΣ θα ενημερωθεί σχετικά σε επόμενη 
Συνεδρίαση. 
 
 
Ο Πρόεδρος      Ο Αντιπρόεδρος    Η  Γραμματέας        Η Ταμίας 

                                     

          

T. Διδάγγελος      Χ. Σαμπάνης             Δ. Καραγιάννη     Μ. Αρχανιωτάκη                                 
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