ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 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 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. Η
συγκεκριμένη εκδήλωση θα μεταδοθεί on-line μέσω του διαδικτυακού
καναλιού της ΔΕΒΕ και η μετάδοση και αποθήκευση των βίντεο είναι δωρεά
της Εταιρείας "Inventics".
Επίσης συζητήθηκε το πρόγραμμα για την Επιστημονική Εκδήλωση με
θέμα: "Στρατηγική αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2" που θα
πραγματοποιηθεί στις 3-4 Ιουνίου 2016 στην Κέρκυρα και το πρόγραμμα της
εκδήλωσης που θα συνδιοργανωθεί με την Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου
στη Λάρνακα στις 15/10/2016.
Ο κ. Διδάγγελος ενημέρωσε το ΔΣ ότι η τρίτη επίσημη προσκεκλημένη
ομιλήτρια για το 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΔΕΒΕ Linda M. Delahanty
(Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School), δεν αποδέχτηκε
την πρόσκληση λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Θέμα 2ο: Συζήτηση για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας
Το ΔΣ οριστικοποίησε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις για το
καταστατικό της ΔΕΒΕ οι οποίες θα προωθηθούν προς έγκριση στην Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μελών.
Ως ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μελών ορίστηκε η 21/5/2016
στα γραφεία της ΔΕΒΕ στις 2.00 μμ και σε περίπτωση μη απαρτίας, η
28/5/2016 στις 2.00μμ στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τα παρακάτω θέματα:
Το δικαστήριο που είχε ορισθεί για τις 9/5/2016 για το διαμέρισμα
αναβλήθηκε λόγω απεργίας των δικηγόρων. Νέα ημερομηνία δικαστηρίου
ορίσθηκε η 17/1/2017.
Ο τίτλος του βιβλίου που παραγγέλθηκε για τα μετεκπαιδευτικά
μαθήματα, λόγω εξαντλήσεως του βιβλίου του κ. Δ. Καραμήτσου, είναι:
"Therapy for Diabetes Mellitus and Related Disorders" 6th ed.
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