ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 9.00 μ.μ.
.....................………………………………………………………..
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: Αίτηση αιγίδας από AstraZeneca
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΒΕ έκανε δεκτή την αίτηση
αιγίδας εκ μέρους της εταιρείας AstraZeneca για επιστημονική
συνάντηση που οργανώνουν στις 18-19 Ιανουαρίου 2015 στην
Θεσσαλονίκη.
Θέμα 2ο: Αίτηση αιγίδας για εκδηλώσεις του Διαβητολογικού
Κέντρου της Α΄ ΠΡΠ ΑΧΕΠΑ
Εγκρίθηκε η αιγίδα της ΔΕΒΕ για δύο εκδηλώσεις που θα
διοργανώσει το Διαβητολογικό Κέντρο Α΄ ΠΡΠ ΑΧΕΠΑ για το έτος
2015 στην Θεσσαλονίκη. Η πρώτη εκδήλωση θα απευθύνεται σε
ασθενείς (1/2/2015) και η δεύτερη σε ειδικευομένους ιατρούς.
Θέμα 3ο: Ενημέρωση για το διαμέρισμα
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ, ότι μετά από επικοινωνία που
είχε με τον δικηγόρο της ΔΕΒΕ κ. Λιόντα, το δικαστήριο το οποίο είχε
ορισθεί για τις 6/10/2014 κατά πάσα πιθανότητα θα αναβληθεί μετά από
σχετικό αίτημα του δικηγόρου του πρώην ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.
Θέμα 4ο: Ενημέρωση για την εξειδίκευση στον Σ.Δ.
Παρουσιάστηκε η πρόταση εξειδίκευσης στον ΣΔ από την
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία. Τα μέλη του ΔΣ, έπειτα από μελέτη
του εγγράφου, θα διατυπώσουν τις απόψεις τους στην επόμενη
συνεδρίαση.
Θέμα 5ο: 28ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαβητολογικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, συζήτησαν αναλυτικά και διεξοδικά το
πρόγραμμα του 28ου Ετήσιου Συνεδρίου και τις τελευταίες
λεπτομέρειες.
Θέμα 6ο: Εγκρίσεις νέων μελών
Αναβλήθηκε για την επόμενη Συνεδρίαση
Θέμα 7ο: Αγορά υπολογιστή
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΒΕ, λαμβάνοντας υπόψη την
αναγκαιότητα ενός νέου σταθερού υπολογιστή για τα γραφεία της
Εταιρίας, συμφώνησε στην αγορά του.

Θέμα 8ο: Οικονομική ενίσχυση Διδακτορικών Διατριβών και
Ερευνητικών Εργασιών
Αποφασίστηκε η οικονομική υποστήριξη τριών Διδακτορικών
Διατριβών και Ερευνητικών Εργασιών για το έτος 2015. Θα αναρτηθεί
σχετική ανακοίνωση με τις προθεσμίες στην ιστοσελίδα της ΔΕΒΕ.
Θέμα 9ο: Ενημέρωση για τα οικονομικά
Η Ταμίας της ΔΕΒΕ, κ. Μ. Αρχανιωτάκη, παρουσίασε μία
σύντομη ενημέρωση για τα οικονομικά της Εταιρείας.
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