∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆.Ε.Β.Ε.

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 9.00 µ.µ.
.....................…………………………………………………
Η Συνεδρίαση του
Γ. Παπανδρέου 39.

∆Σ

έγινε

στα

γραφεία

της

Εταιρείας,

Απόντες: Φ. 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: Αποβίωση του µέλους του ∆.Σ. Φ. Ηλιάδη
H απουσία του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Φώτη
Ηλιάδη, ο οποίος απεβίωσε στις 26.12.2015, σφράγισε τη συγκεκριµένη
Συνεδρίαση.
Ο Φώτης Ηλιάδης υπήρξε πρότυπο Γιατρού και Ανθρώπου και
κόσµησε µε την παρουσία του, την µετριοπάθεια και το ήθος του, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του.
Πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση ότι στάλθηκε στεφάνι στη
νεκρώσιµο ακολουθία και αποφασίστηκε να σταλεί συλλυπητήρια
επιστολή στη σύζυγο του. Λόγω του αιφνίδιου θανάτου του, µία ηµέρα
µετά τα Χριστούγεννα στις 26/12/2015, δεν κατέστη εφικτή η
ενηµέρωση των µελών της ∆ΕΒΕ και αποφασίστηκε να σταλεί
ενηµερωτική επιστολή επειγόντως.
Το ∆Σ επίσης αποφάσισε µία προσεχής Συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου να είναι αποκλειστικά αφιερωµένη στη
διοργάνωση τιµητικών εκδηλώσεων στη µνήµη του Φ. Ηλιάδη.
Επίσης προέβη στην αντικατάσταση του Φ. Ηλιάδη στα
µετεκπαιδευτικά µαθήµατα και σε επιστηµονικές εκδηλώσεις όπου είχε
προγραµµατιστεί η συµµετοχή του.
Παρουσιάστηκε η γνωµοδότηση του δικηγόρου Ν. Λιόντα,
σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν εκλογές για την
αναπλήρωση του 7ου µέλους του ∆.Σ.
Αφού ολοκληρωθούν τα σαράντα του Φ. Ηλιάδη, θα σταλεί
ενηµερωτική επιστολή για τις εκλογές στα µέλη.
Σε επόµενη Συνεδρίαση θα αποφασιστεί η ακριβής ηµεροµηνία
διεξαγωγής των εκλογών.
Θέµα 2ο: Προσεχείς εκδηλώσεις ∆.Ε.Β.Ε.
Συζητήθηκαν τα προγράµµατα των µελλοντικών εκδηλώσεων
που έχει προγραµµατίσει η ∆ΕΒΕ.
Αποφασίστηκε να µη λάβει χώρα η επιστηµονική εκδήλωση στον Βόλο.
Αποφασίστηκε να διεξαχθεί επιστηµονική εκδήλωση στο Ηράκλειο της
Κρήτης τον Οκτώβριο.
Θέµα 3ο: Πρόσκληση από ΙΕΚ Ξυνή
Έπειτα από αίτηµα χορήγησης αιγίδας από το ΙΕΚ Ξυνή για το
"1ο Συµπόσιο ∆ιαβητολογίας - Καρδιολογίας Β. Ελλάδος" που θα

πραγµατοποιηθεί το Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη, το ∆.Σ. αποφάσισε να
χορηγήσει την αιγίδα.
Επίσης, η πρόσκλησή τους για συµµετοχή µε οµιλητές στο παραπάνω
αναφερόµενο Συµπόσιο, θα συζητηθεί σε επόµενη Συνεδρίαση.
Εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξης
Παρουσιάστηκε συλλυπητήρια επιστολή του κ. ∆. Σκούτα για
την απώλεια του Φ. Ηλιάδη.
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