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Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39. 
Απόντες: κ. Κ. Κώτσα 
 
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: 29ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ  
 Συζητήθηκε το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.  
Η κ. Κώτσα, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραβρεθεί 
στη Συνεδρίαση του ΔΣ και πρότεινε τα παρακάτω για το τελικό πρόγραμμα 
του Συνεδρίου: 
"... την παράκλησή μου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου 
στα Προεδρεία ελεύθερων ανακοινώσεων οι Διευθυντές των 
Ενδοκρινολογικών Τμημάτων-Κλινικών (κ. Παζαΐτου, κ. Κήτα, κ. Γαλλή, κ. 
Γουλής) όπως και παλιοί ενδοκρινολόγοι με σημαντική ενασχόληση με το ΣΔ 
(κ. Ποντικίδης, κ. Καλτσάς, κ. Τζώτζας). Παράκληση επίσης να συμπεριληφθεί 
το αίτημα στα πρακτικά." 
 Το ΔΣ αποφάσισε ότι θα προσκληθούν στην Ημερίδα που 
διοργανώνεται στις 15/11/2015 στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Εθελοντικός 
Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» 
στο Φίλυρο. Στο πλαίσιο κοινωνικής υποστήριξης της ΔΕΒΕ, το ΔΣ αποφάσισε 
να χορηγηθεί το ποσό των 1.000 ευρώ σε κάθε ένα από τους δύο παραπάνω 
αναφερόμενους Συλλόγους. 
 Και φέτος θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός γνώσεων για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη με χρηματικά βραβεία (πρώτος 500 ευρώ, δεύτερος 400 
ευρώ, τρίτος 300 Την επιμέλεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο 
πλαίσιο του Συνεδρίου  θα έχει ο κ. Ηλιάδης. 
 Ορίσθηκαν οι αμοιβές των επίσημων ομιλητών. 
 Μετά από αίτημα Συλλόγου Διαβητικών της Περιφέρειας, εγκρίθηκε η 
κάλυψη των εξόδων μεταφοράς του εκπροσώπου τους. 
 Επίσης αποφασίστηκε να καλυφθούν τα έξοδα διαμονής των 
εκπροσώπων από το τον Παγκύπριο Σύλλογο Διαβητικών. 
 
 
 
 
 
 



Θέμα 2ο: Προσεχείς εκδηλώσεις ΔΕΒΕ 
 Συζητήθηκαν οι προγραμματισμένες επιστημονικές εκδηλώσεις 
στην Καστοριά και Λαμία και αποφασίστηκε να διεξαχθούν και στον 
Βόλο και την Κέρκυρα.  
H επιστημονική εκδήλωση στη Λαμία, που είχε αναβληθεί λόγω 
εθνικών εκλογών, ορίστηκε να διεξαχθεί στις 15-17/01/2016. 
 
Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί έως τώρα για το 2016 έχουν 
ως εξής: 
  
15-16 Ιανουαρίου 2016: Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Νεότερα δεδομένα στην 
αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη»,  Λαμία 
 
17 Ιανουαρίου 2016: Ημερίδα για το κοινό με θέμα: «Νεότερα δεδομένα στην 
αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη», Λαμία 
 
30 Ιανουαρίου 2016: Επιστημονική Εκδήλωση για Νοσηλευτές, Διαιτολόγους, 
Διατροφολόγους και Παραϊατρικό προσωπικό με θέμα «Σακχαρώδης 
Διαβήτης: Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας», Θεσσαλονίκη 
 
12-14 Φεβρουαρίου 2016: 2ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην 
Ινσουλινοθεραπεία, στις αντλίες ινσουλίνης και στη νεότερη τεχνολογία για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη, Θεσσαλονίκη 
 
15-16 Απριλίου 2016: Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Στρατηγική αντιμετώπισης 
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2», Βόλος  
 
17 Απριλίου 2016: Ημερίδα για το κοινό με θέμα: «Στρατηγική αντιμετώπισης 
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2», Βόλος 
 
20-22 Μαΐου 2016 Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:  «Νευροπάθεια-Διαβητικό 
Πόδι", Θεσσαλονίκη 
 
3-4 Ιουνίου 2016: Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Στρατηγική αντιμετώπισης 
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2»,  Κέρκυρα 
 
5 Ιουνίου 2016: Ημερίδα για το κοινό με θέμα: «Στρατηγική αντιμετώπισης  
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2», Κέρκυρα 
 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι η Β' Καρδιολογική 
Πανεπιστημιακή Κλινική ΜΕΘ του Γ.Ν. Ιπποκρατείου προσκαλεί τη 
ΔΕΒΕ να συμμετέχει με ομιλίες στο 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
Καρδιολογίας  που θα πραγματοποιηθεί στις 4-5/12/2015 στη Νάουσα. 
Η πρόσκληση έγινε δεκτή και εκκρεμεί να προταθούν οι ομιλητές που 
θα συμμετέχουν. 
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Ο Πρόεδρος      Ο Αντιπρόεδρος     Η  Γραμματέας    Η Ταμίας 

 

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

 

Τα  Μέλη :      Φ. Ηλιάδης 

Κ. Κώτσα 
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