ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Τρίτη 08 Απριλίου 2014 9.00 μ.μ.
……………………………………………………
Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου
39.
Παρόντες: Μ. Αρχανιωτάκη, Τ. Διδάγγελος, Φ.
Δ. Καραγιάννη, Κ. Κώτσα, Σπ. Μπακατσέλος, Χ. Σαμπάνης.

Ηλιάδης,

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: Ανάληψη καθηκόντων από κ. Κ. Κώτσα
Ο Πρόεδρος της ΔΕΒΕ κ. Διδάγγελος, καλωσόρισε την
κ. Κώτσα, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από την
μη αποδοχή συμμετοχής του κ. Πάγκαλου ως τρίτου επιλαχόντος
μέλους.
Η κ. Κώτσα ευχαρίστησε για την πρόσκληση και την τιμή και
επισήμανε ότι είναι σημαντική η νομιμότητα σύστασης του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΒΕ. Το ΔΣ εγγυήθηκε τη νομιμότητα
και παρέπεμψε στη γνωμοδότηση του ομότ. Καθηγητή Νομικής Σχολής
ΑΠΘ κ. Κ. Παμπούκη.
Συνεπώς, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης του νέου επταμελούς
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΒΕ για την τριετία 2014- 2017:
Πρόεδρος: κ. Τριαντάφυλλος Διδάγγελος
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σαμπάνης
Γεν. Γραμματέας: κ. Δέσποινα Καραγιάννη
Ταμίας ΔΕΒΕ: κ. Μαριάνθη Αρχανιωτάκη
Μέλη: κ. Φώτιος Ηλιάδης, κ. Καλλιόπη Κώτσα,
κ. Σπυρίδων Μπακατσέλος
Θέμα 2ο: 28ο Συνέδριο ΔΕΒΕ
Το ΔΣ συζήτησε λεπτομερώς το υπό δημιουργία προκαταρκτικό
πρόγραμμα του 28ου Συνεδρίου ΔΕΒΕ.
Επίσης αποφασίστηκε:

- να ζητηθεί από τα μέλη της ΔΕΒΕ να προτείνουν θέματα που θα
επιθυμούσαν να περιληφθούν στο πρόγραμμα του 28ου Συνεδρίου, ώστε
η θεματολογία του να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις
επιστημονικές τους ανάγκες
- να σταλούν επιστολές στους παραιτηθέντες (κ. Μανέ, κ. Καζάκο, κ.
Σκούτα, κ. Πάγκαλο) όπου θα προσκαλούνται να συμμετέχουν ως
ομιλητές στο Συνέδριο, επιλέγοντας και το θέμα της ομιλίας τους.
- την διεξαγωγή μιας δοκιμασίας γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη
στο πλαίσιο του Συνεδρίου στο οποίο θα συμμετέχουν φοιτητές και
ειδικευόμενοι ιατροί και στο οποίο οι τρεις πρώτοι θα βραβευτούν με
χρηματικό έπαθλο (πρώτος 500 ευρώ, δεύτερος 400 ευρώ, τρίτος 300
ευρώ), εφόσον συμπληρώσουν ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 70%.
Σε περίπτωση που κανένας από τους συμμετέχοντες δεν κατορθώσει το
ανωτέρω ποσοστό επιτυχίας όλα τα χρηματικά ποσά θα μεταφερθούν
και θα προστεθούν στο επόμενο ετήσιο συνέδριο.
Την επιμέλεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο πλαίσιο του
Συνεδρίου θα έχει ο κ. Ηλιάδης.
Μετά από συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε να συμμετέχουν ως
ομιλητές του εξωτερικού στο Συνέδριο ο κ. Ν. Stefan από τη Γερμανία
και ο κ. Δ. Πουρνάρας και ο κ. Δ. Μιχαηλίδης και εκκρεμεί να τους
σταλεί σχετική πρόσκληση.
Σε επόμενες συνεδριάσεις θα συζητηθεί το πρόγραμμα του
Συνεδρίου περαιτέρω.
Εκτός ημερήσιας συνεδρίασης, στο πλαίσιο των μελλοντικών
εκδηλώσεων, το ΔΣ αποφάσισε τη διοργάνωση Ημερίδας για νέους
ομιλητές. Για την συγκεκριμένη εκδήλωση θα προσκληθούν σε ηλικία
μέλη της ΔΕΒΕ να συμμετέχουν με ομιλίες (βλέπε θέμα 4ο παρούσας
Συνεδρίασης).
Θέμα 3ο: Αίτηση για χορήγηση Αιγίδας από Αστική Εταιρεία μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ»
Το ΔΣ της ΔΕΒΕ συζήτησε την αίτηση για χορήγηση αιγίδας
από την Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Με Οδηγό
το Διαβήτη», θέμα που είχε συζητηθεί και στην προηγούμενη
Συνεδρίαση. Πρόκειται για μία οργάνωση ενημέρωσης κοινού για το
διαβήτη μέσω ενός κινητού πούλμαν. Διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούν
συγκεκριμένες διευκρινίσεις, με αποτέλεσμα η τελική απόφαση για την
αιγίδα να μεταφερθεί στην επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ.

Θέμα 4ο: Αποστολή ενημερωτικής επιστολής προς μέλη ΔΕΒΕ
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του ΔΣ
Τα μέλη του ΔΣ συνέταξαν την ενημερωτική επιστολή που θα
σταλεί προς τα μέλη της ΔΕΒΕ και με την οποία θα ενημερωθούν για
τη νέα σύσταση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΒΕ και
τους μελλοντικούς στόχους του.
Με την επιστολή αυτή θα προσκαλούνται τα μέλη να προτείνουν
θέματα για το 28ο Ετήσιο Συνέδριο, με στόχο η θεματολογία του
Συνεδρίου να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις
επιστημονικές τους ανάγκες. Επίσης, θα προσκαλούνται να λάβουν
μέρος στην Ημερίδα για νέους ομιλητές που θα διοργανωθεί.
Θέμα 5ο: Επιστολές από κκ. Λ. Χατζηιωαννίδη, Σ. Παπαντωνιου
και Ε. Πάγκαλο
Η Γεν. Γραμματέας της ΔΕΒΕ κ. Καραγιάννη, παρουσίασε στο
ΔΣ τις επιστολές των: κκ. Χατζηιωαννίδη, Παπαντωνίου και
Πάγκαλου, οι οποίες στάλθηκαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της
Εταιρείας και αφορούν τοποθετήσεις για τις εξελίξεις της Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27/3/2014 και τις παραιτήσεις των
κ.κ. Μανέ, Καζάκου και Σκούτα.
Το ΔΣ συνέταξε απαντητικές επιστολές, οι οποίες θα σταλούν στους
προαναφερόμενους.
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