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Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου
39.
Απόντες: κ. Μπακατσέλος
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: Έγκριση νέων μελών ΔΕΒΕ που δεν ήταν εφικτό να
παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση του 28ου Συνεδρίου ΔΕΒΕ
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης του ΔΣ της ΔΕΒΕ,
παρουσιάστηκαν δύο από τα οχτώ υποψήφια μέλη που είχαν
προσκαλεστεί να παραβρεθούν στη Συνεδρίαση. Τα συγκεκριμένα
υποψήφια μέλη δεν ήταν εφικτό να παραβρεθούν στη Γενική
Συνέλευση του 28ου Συνεδρίου ΔΕΒΕ.
Τα νέα μέλη που εγκρίθηκαν είναι:
1. Ζεμπεκάκης Παντελής
2. Καραμάνος Δημήτριος
Θέμα 2ο: Ενημέρωση για το περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά
Χρονικά»
Θα γίνει προσπάθεια επιλεκτικής δημοσίευσης άρθρων από το
περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά» στο περιοδικό Current
Medical Research & Opinion. Τα έξοδα δημοσίευσης θα καλύπτονται
από τη ΔΕΒΕ.
O γλωσσικός έλεγχος και η προσαρμογή του άρθρου ανατέθηκε στη
κ. Ν. Κατσίκη.
Θέμα 3ο: Ενημέρωση από την Ταμία της ΔΕΒΕ για την εξόφληση
του ποσού από Εταιρεία Inventics για το 28ο Συνέδριο ΔΕΒΕ
Η κ. Αρχανιωτάκη ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι η Εταιρεία
που είχε αναλάβει την οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη του
28ου Συνεδρίου της ΔΕΒΕ έχει ήδη καταθέσει στον τραπεζικό
λογαριασμό της ΔΕΒΕ το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από το 28ο
Συνέδριο.

Θέμα 4ο: Προγράμματα για τις εκδηλώσεις στην Καρδίτσα και
στη Θεσσαλονίκη
Συζητήθηκε το πρόγραμμα για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις
που είναι να πραγματοποιηθούν στην Καρδίτσα στις 3-5 Απριλίου 2015
και στη Θεσσαλονίκη στις 22 - 24 Μαΐου 2015.
Θέμα 5ο: Κατάθεση πρότασης στο Υπουργείο για ειδίκευση στη
Διαβητολογία & συμμετοχή σε συνέδρια και έγκριση από τον ΕΟΦ
Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό
Υγείας αναφορικά με την πρόταση ειδίκευσης στη Διαβητολογία, που
έχει ήδη κατατεθεί, και τη συμμετοχή ιατρών σε συνέδρια με εγκρίσεις
από τον ΕΟΦ. Είχε γίνει προσπάθεια συνάντησης με τον Υπουργό στο
παρελθόν, αλλά αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω έκτακτης
απουσίας του Υπουργού.
Εκτός ημερήσιας διάταξης:
Αποφασίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής του 29ου
Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου της ΔΕΒΕ να είναι στις 11 - 14
Νοεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace και η Ημερίδα για
το κοινό στις 15/11/2015 στον ίδιο χώρο.
Επίσης αποφασίστηκε οι μελλοντικές εκδηλώσεις της ΔΕΒΕ που θα
πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο
Makedonia Palace.
Παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. επιστολή από τον Ειδικό Παθολόγο
κ. Γ. Κούλα, ο οποίος καταγγέλλει τη χρησιμοποίηση του τίτλου του
Διαβητολόγου από γιατρούς που δεν έχουν λάβει τη νόμιμη
εξειδίκευση και ζητά από το ΔΣ να προβεί σε ενέργειες για την
αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Το θέμα ανατέθηκε στη κ. Δ.
Καραγιαννη.
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