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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 εταιρίας.  
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
 
Θέμα 1ο: Οικονομική Ενίσχυση Διδακτορικών Διατριβών και 
Ερευνητικών Εργασιών  
 Το ΔΣ της ΔΕΒΕ αποφάσισε να υποστηρίξει οικονομικά: 
1. τη Διδακτορική Διατριβή του κ. Χαράλαμπου Τσεντίδη με τίτλο 
«Μελέτη του μεταβολισμού των οστών σε παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη 
τύπου Ι. Ο ρόλος της Σκληροστίνης» με 1500 ευρώ και την 2. 
Διδακτορική Διατριβή της κ. Κωνσταντίνας Μουζάκη με τίτλο «Μελέτη 
μεθυλίωσης του DNA σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη Διαβήτη 
τύπου 1» με 5000 ευρώ. 
Δεν εγκρίθηκε η οικονομική υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της 
κ. Ευαγγελίας Μεϊμέτη με τίτλο «Διαβητικό πόδι: Επούλωση και 
Οξειδωτικό Στρες»  
 
Θέμα 2ο: Καταστατικό Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών 
Επιστημονικών Εταιριών (Π.Ο.Ι.Ε.ΕΤ) προς έγκριση 
 Παρουσιάστηκε το καταστατικό της υπό σύσταση Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ιατρικών Επιστημονικών Εταιριών (Π.Ο.Ι.Ε.ΕΤ) στην οποία 
είναι να συμμετέχει και η ΔΕΒΕ.   
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση. 
 
Θέμα 3ο: Εκδηλώσεις ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
  Ο κ. Διδάγγελος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις εκδηλώσεις 
που έχει προγραμματίσει να οργανώσει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με σκοπό να 
ενημερωθούν οι πολίτες από διάφορες πόλεις, χωρίς όμως τη συμμετοχή 
ιατρικών επιστημονικών εταιρειών ή ιατρών. Η ΔΕΒΕ δεν προσκλήθηκε 
να συμμετέχει στη συγκεκριμένη ενημέρωση. Το ΔΣ αποφάσισε να 
προσυπογράψει επιστολή της ΕΔΕ προς την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, όπου 
αναφέρεται ότι «'η εκπαίδευση των ατόμων με Σ.Δ. αποτελεί 



αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της θεραπευτικής προσέγγισης, 
είναι απόλυτα εξατομικευμένη και συνεχής και πρέπει να γίνεται από τον 
ιατρό και την επιστημονική ομάδα των επαγγελματιών υγείας που είναι 
πιστοποιημένοι για αυτό». 
 Επίσης αποφασίστηκε  να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον 
Πρόεδρο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ώστε να συζητηθεί το θέμα  
 

 Θέμα 4ο: Προσεχείς εκδηλώσεις ΔΕΒΕ 
 Συζητήθηκαν τα επιστημονικά προγράμματα για τις εκδηλώσεις 
που προγραμματίζει η ΔΕΒΕ σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Λαμία. 
 
Θέμα 5ο: Ενημέρωση για το  διαμέρισμα 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις εξελίξεις 
αναφορικά με το ακίνητο της Εταιρείας. Πραγματοποιείται προσπάθεια 
από τον Δικηγόρο της ΔΕΒΕ για εξεύρεση συναινετικής λύσης με τον 
πρώην ιδιοκτήτη του διαμερίσματος έως την διεξαγωγή της δίκης. 
 Σε επόμενη Συνεδρίαση θα κληθεί ο δικηγόρος της ΔΕΒΕ να 
ενημερώσει προσωπικά το ΔΣ. 
 Το ΔΣ αποφάσισε κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου                      
κ. Ν. Λιόντα, να αναθέσει την πραγματοποίηση εκτίμησης του 
διαμερίσματος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ΔΕΒΕ και του 
καταστήματος το οποίο ανήκει στον πρώην ιδιοκτήτη των γραφείων της 
ΔΕΒΕ στην Εταιρεία Αξία Ακινήτων έναντι αμοιβής 300 ευρώ συν ΦΠΑ. 
 
  
 
Ο Πρόεδρος      Ο Αντιπρόεδρος     Η  Γραμματέας    Η Ταμίας 
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