ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 9.00 μ.μ.
.....................…………………………………………………
Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Απόντες: κ. 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: Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά (διαφημίσεις, συγγραφή
άρθρων)
Ο κ. Διδάγγελος διάβασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
επιστολή από τον Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού
κ. Δ.
Καραμήτσου, όπου προσκαλεί τα μέλη ΔΣ και τους συνεργάτες τους να
γράψουν άρθρα για το περιοδικό. Ο κ. Καραμήτσος αναφέρει στην επιστολή
του προς το ΔΣ την καθυστέρηση έκδοσης του περιοδικού και παρουσιάζει
προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η έκδοση του περιοδικού.
Σχετικά με τις διαφημίσεις στο περιοδικό, αποφασίστηκε μετά την
αποχώρηση από την Εταιρεία Φόρουμ που είχε τη συγκέντρωση των
διαφημίσεων, να ανατεθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Εταιρεία
Inventics. Οι τιμές των διαφημίσεων παραμένουν ως έχουν.
Θέμα 2ο: 29ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ
Συζητήθηκε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.
Επίσημος ομιλητής αποφασίστηκε να είναι ο Prof. A. Vinik (Director of
Research and the Neuroendocrine Unit Murray Waitzer Endowed Chair for
Diabetes Research), ο οποίος αποδέχτηκε και την πρόσκληση. Επίσης
ορίσθηκε και η αμοιβή του.
Για την διάλεξη της Τελετής Έναρξης του Συνεδρίου θα αποσταλεί
πρόσκληση στον Καθηγητή κ. Κυριάκο Ευσταθίου (Καθηγητή Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ), ο οποίος έχει κάνει αξιόλογες ομιλίες
σχετικές με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων.
Θέμα 3ο: Αίτηση Δ. Μπαλτζή για συμπληρωματική οικονομική
υποστήριξη Διδακτορικής του Διατριβής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΒΕ δεν ενέκρινε την αίτηση του κ. Δ.
Μπαλτζή για συμπληρωματική οικονομική υποστήριξη της Διδακτορικής του
Διατριβής με το ποσό των 1.354,50 ευρώ. Στις 21/1/2013 το ΔΣ του είχε
εγκρίνει το ποσό των 3.000 ευρώ για οικονομική υποστήριξη της Διδακτορικής
του Διατριβής με τίτλο «Περιφερική διαβητική νευροπάθεια σε σχέση με την
ισχαιμία του μυοκαρδίου και τα επίπεδα ενεργότητας της τελομεράσης».

Θέμα 4ο: Αίτηση για μετεκπαίδευση στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη
σε αναγνωρισμένο Κέντρο/ Εργαστήριο στο εξωτερικό
Μετά από την προκήρυξη της ΔΕΒΕ για κάλυψη δύο θέσεων για
μετεκπαίδευση στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη σε αναγνωρισμένο
Κέντρο/ Εργαστήριο στο εξωτερικό με 15.000 για ένα χρόνο, ανακοινώθηκε
από τον Πρόεδρο ότι κατατέθηκε μόνο μία αίτηση (ημερομηνία λήξης
προθεσμίας 31/5/2015).
Παρουσιάστηκε η αίτηση του κ. Δ. Μπαλτζή, ελέγχθηκε εάν καλύπτει
τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η ΔΕΒΕ και κατόπιν τούτου εγκρίθηκε να
υποστηριχτεί οικονομικά με 15.000 ευρώ για ένα χρόνο.
Θέμα 5ο: Πρόσκληση συμμετοχής στο 2ο Κυπρό-Ελλαδικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου
Η πρόσκληση από την Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου, για συμμετοχή
δύο ομιλητών από τη ΔΕΒΕ στο 2ο Κύπρο - Ελλαδικό Συνέδριο που θα
πραγματοποιηθεί 27-28/02/2016 στη Λεμεσό, έγινε από το ΔΣ δεκτή.
Ορίστηκαν να συμμετέχουν η κ. Μ. Αρχανιωτάκη και ο κ. Τ. Διδάγγελος.
Θέμα 6ο: 12ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Το πρόγραμμα του 12ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων θα
συζητηθεί στην επόμενη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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