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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: Αίτηση κ. Α. Λάλια για μετεκπαίδευση στον τομέα του ΣΔ σε 
αναγνωρισμένο Κέντρο/Εργαστήριο στο εξωτερικό 
 Σε προηγούμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκε η κ Κώτσα υπεύθυνη να 
πραγματοποιήσει έλεγχο των βεβαιώσεων που κατέθεσε η κ. Α. Λάλια, ώστε 
να λάβει οικονομική υποστήριξη από τη ΔΕΒΕ για μετεκπαίδευση στον τομέα 
του ΣΔ σε αναγνωρισμένο Εργαστήριο στο εξωτερικό. Έπειτα από θετική 
εισήγηση από την  κ. Κώτσα, αποφασίστηκε η υποστήριξη  της κ. Λάλια για 
μετεκπαίδευση για ένα χρόνο με το ποσό των 6.000 ευρώ να γίνει δεκτή.  

 
Θέμα 2ο: 13ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΔΕΒΕ 
 Το ΔΣ οριστικοποίησε το πρόγραμμα του 13ου Κύκλου 
Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, αποφάσισε ως χώρος διεξαγωγής των 
μαθημάτων το ξενοδοχείο Mediterranean Palace και  την on-line μετάδοση των 
μαθημάτων, σύμφωνα με τα καλά αποτελέσματα των περσινών  στατιστικών 
στοιχείων. Επίσης αποφασίστηκε να δοθεί στους συμμετέχοντες του 13ου 
Κύκλου Μαθημάτων, οι οποίοι θα δικαιούνται βεβαίωση παρακολούθησης, το 
βιβλίο με τίτλο "Therapy for Diabetes Mellitus and Related Disorders" 6th ed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Θέμα 3ο: Newsletter για την ιστοσελίδα και το περιοδικό της ΔΕΒΕ 
 Έπειτα από την πρόταση του Προέδρου στην προηγούμενη Συνεδρίαση 
για δημιουργία Newsletter, ορίστηκαν οι συνεργάτες των μελών του ΔΣ που 
δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και 
τα περιοδικά που θα επεξεργάζονται. 
 Συγκεκριμένα, ως συνεργάτιδα του ο κ. Διδάγγελος δήλωσε την κ. Β. 
Δούρλιου και περιοδικά Diabetes Care και Diabetologia, ο κ. Μπακατσέλος 
τον κ. Π. Μαμακή και την κ. Α. Χαμπλά  και περιοδικά BMJ, Circulation και 
Diabetic Medicine. Η κ. Κώτσα θα συνεργάζεται με την κ. Μ. Γραμματίκη και 
τα περιοδικά που θα επεξεργάζεται θα είναι: Journal of Endocrinology and 
Metabolism και Diabetes. Ο κ. Χ. Σαμπάνης θα συνεργάζεται με την κ. Ε. 
Παπαδοπούλου και τα περιοδικά θα είναι The New England Journal of 
Medicine και Journal of Diabetes and its Complications. 
 
Θέμα 4ο:  Προσεχείς Εκδηλώσεις της ΔΕΒΕ  
 Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το προκαταρκτικό πρόγραμμα του 
30ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου της ΔΕΒΕ και συζητήθηκε το τελικό 
πρόγραμμα της Επιστημονικής Εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο 
Ηράκλειο στις 7-9/10/2016. 
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