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Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας,                              
Γ. Παπανδρέου 39. 
 
Απόντες: †Φ. Ηλιάδης 
 
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: Προσεχείς εκδηλώσεις ΔΕΒΕ 

Συζητήθηκε το πρόγραμμα της Επιστημονικής Εκδήλωσης 
«Νευροπάθεια - Διαβητικό Πόδι» 20-21/5/2016 και της Ημερίδας 
που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής στις 22/5/2016 στη 
μνήμη των εκλιπόντων εκλεκτών συναδέλφων †Ν. Παπάζογλου και 
στον                  † Φ. Ηλιάδη. 
Αποφασίστηκε να προσκληθεί ως επίσημος ομιλητής ο κ. Αρ. Βέβες 
του Πανεπιστημίου Harvard και ορίστηκε η αμοιβή του. 
 Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για 30ο Πανελλήνιο Ετήσιο 
Συνέδριο της ΔΕΒΕ. 
 Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί αρχές του 2017 στη 
Θεσσαλονίκη Σεμινάριο για την Ινσουλινοθεραπεία, Αντλίες 
Ινσουλίνης και Αισθητήρες Γλυκόζης με συμμετοχή και των 
βαλκανικών χωρών. 
 
Θέμα 2ο: Εκλογές για ανάδειξη του 7ου μέλους του ΔΣ 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι κατατέθηκαν δύο 
υποψηφιότητες για την κάλυψη της 7ης θέσης του ΔΣ. Συγκεκριμένα 
οι υποψήφιοι είναι ο κ. Γεώργιος Δαμιανίδης και η κ. Ιωάννα 
Ζωγράφου. 
Οι εκλογές, όπως είχε αποφασίσει το ΔΣ σε προηγούμενη 
Συνεδρίαση, θα διεξαχθούν στις 20/3/2016 και εάν δεν υπάρχει 
απαρτία στις 27/3/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Θέμα 3ο: Έγκριση χρηματοδότησης Διδακτορικών Διατριβών/ 
Ερευνητικών Εργασιών 

Το ΔΣ της ΔΕΒΕ αποφάσισε, μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής που είχε οριστεί, να εγκρίνει την οικονομική υποστήριξη 
τριών Διδακτορικών Διατριβών κα μίας Ερευνητικής Εργασίας: 

 
α) με 5000 ευρώ την Διδακτορική Διατριβή της κυρίας Ζαρομυτίδου 
Ευαγγελίας με τίτλο «Ο ρόλος της Βιταμίνης D στο μεταβολισμό 
της γλυκόζης και των οστών σε ηλικιωμένους ασθενείς με 
προδιαβήτη» 
 
β) με 2066 ευρώ την Διδακτορική Διατριβή της κ. Ζωγράφου 
Ιωάννας  
με τίτλο «Η επίδραση των αναστολέων της διπεπτιδυλπεπτιδάσης-4 
στη λειτουργία του ενδοθηλίου και στην ελαστικότητα της αορτής 
σε διαβητικούς τύπου 2» 
 
γ) με 5000 ευρώ την Διδακτορική Διατριβή της κ. Κυριάζου 
Αγγελικής με τίτλο: « Συσχέτιση πολυμορφισμών γονιδίων που 
εμπλέκονται στη δράση ινκρετινο-μιμητικών φαρμάκων με το 
γλυκαιμικό τους αποτέλεσμα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2» 
 
δ) με 5000 ευρώ την Ερευνητική Εργασία της κ. Αντωνοπούλου 
Βασιλικής με τίτλο  «Ο ρόλος της παραθυρεοειδεκτομής στο 
μεταβολισμό της γλυκόζης σε μη διαβητικούς ασθενείς με 
πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό». 

 
Δεν έγινε δεκτή η αίτηση του κ. Ανδρέα Ξάνθη για 

οικονομική υποστήριξη της Ερευνητικής Εργασίας με τίτλο 
«Μελέτη των φθοριζόντων τελικών προϊόντων προχωρημένης 
γλυκοζυλίωσης (AGES) με συσκευή αυτόματου φθορισμού 
δέρματος  (AGE-READER) και της καρωτιδικής νόσου σε ασθενείς 
με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: 

Το ΔΣ αποφάσισε να υποστηρίξει οικονομικά για ένα έτος 
ένα άτομο με το ποσό των 6.000 ευρώ, προκειμένου να 
μετεκπαιδευτεί στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη σε 
αναγνωρισμένο Κέντρο ή Εργαστήριο του Εξωτερικού. Οι 
προϋποθέσεις υποψηφιότητας παραμένουν ίδιες όπως και στην 
περυσινή αντίστοιχη προκήρυξη. Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές έως 
τις 15/5/2016. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος       Ο Αντιπρόεδρος      Η  Γραμματέας           Η Ταμίας 

                                     

          

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

 

 

Τα  Μέλη :      Κ. Κώτσα 

 

Σπ. Μπακατσέλος 
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