ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.
Πέμπτη 23 Ιουνίου 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: Αίτηση για μετεκπαίδευση στον τομέα του ΣΔ σε αναγνωρισμένο
Κέντρο/Εργαστήριο στο εξωτερικό
Παρουσιάστηκε η αίτηση της κ. Α. Λάλια για μετεκπαίδευση στον
τομέα του ΣΔ σε αναγνωρισμένο Κέντρο/Εργαστήριο στο εξωτερικό. Η ΔΕΒΕ
είχε ανακοινώσει την υποστήριξη για μία μετεκπαίδευση στο εξωτερικό με
6000 ευρώ συνολικά για ένα χρόνο και με καταληκτική ημερομηνία την
15/5/16. Η αίτηση της κ. Λάλια είναι εμπρόθεσμη.
Ορίσθηκε το μέλος του ΔΣ η κ. Κώτσα για τον έλεγχο των βεβαιώσεων
που κατέθεσε η κ. Λάλια και το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη Συνεδρίαση.
Θέμα 2ο: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα ΔΕΒΕ: Απολογισμός 12ου Κύκλου,
προγραμματισμός 13ου Κύκλου
Παρουσιάστηκαν τα στατιστικά του 12ου κύκλου μετεκπαιδευτικών
μαθημάτων της ΔΕΒΕ τα οποία σύμφωνα με ερωτηματολόγια που
συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν ως πολύ καλά.
Συζητήθηκαν οι προτάσεις/παρατηρήσεις που ανέφεραν οι συμμετέχοντες,
προκειμένου να
βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το επίπεδο των
Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων.
Σε επόμενη Συνεδρίαση θα συζητηθεί το πρόγραμμα του 13ου Κύκλου.
Ως χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων προτάθηκε το ξενοδοχείο Mediterranean
Palace και η τελική απόφαση θα ληφθεί σε επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ. Το
ξενοδοχείο Makedonia Palace, στο οποίο γίνονταν, τα τελευταία δύο χρόνια τα
μαθήματα, θα είναι κλειστό για τρεις μήνες το 2017 λόγω ανακαίνισης
Θέμα 3ο: Πρόσκληση για συμμετοχή με ομιλία και Προεδρείο σε
επιστημονική εκδήλωση της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.
Αίτημα της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν., για συμμετοχή της ΔΕΒΕ με ομιλία και
Προεδρείο στην 5η Συνάντηση Ειδικών σε θέματα καρδιομεταβολικού
κινδύνου που θα πραγματοποιηθεί στις 8 - 10/12/2016 στην Αθήνα, έγινε
δεκτό.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα συμμετέχει με Προεδρείο ο κ. Τ. Διδάγγελος
και με ομιλία ο κ. Σπ. Μπακατσέλος.
Θέμα 4ο: Αίτηση της Εταιρείας Πρόσληψης και Προαγωγής Υγείας
"Υγεία για όλους" για συμμετοχή της ΔΕΒΕ σε δράση τους
Παρουσιάστηκε η αίτηση της Εταιρείας Πρόσληψης και Προαγωγής
Υγείας "Υγεία για όλους" με Πρόεδρο την κ. Ε. Σωτηροπούλου, η οποία
αιτείται από τη ΔΕΒΕ υποστήριξη για το έργο "Υγεία για όλους". Στόχος του
συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας διασυνδεόμενων με τις τοπικές
κοινότητες και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και δομές, προς όφελος
ευάλωτων ομάδων πληθυσμών.
Το ΔΣ αποφάσισε να υποστηρίξει το συγκεκριμένο έργο δίνοντας τη
δυνατότητα στους υπεύθυνους του έργου να το παρουσιάσουν στους
συνέδρους του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΔΕΒΕ. Επίσης, αποφασίστηκε να
δοθούν ταινίες μέτρησης σακχάρου και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.
Θέμα 5ο: Newsletter για την ιστοσελίδα και το περιοδικό της ΔΕΒΕ
Ο κ. Διδάγγελος πρότεινε την δημιουργία Newsletter, το οποίο θα
αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΒΕ και θα δημοσιεύεται στο περιοδικό
«Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά». Θα αναφέρονται πρόσφατα αξιόλογα
άρθρα σε καταξιωμένα περιοδικά. Τα μέλη του ΔΣ που δήλωσαν ότι επιθυμούν
να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ο κ. Τ. Διδάγγελος, Χ.
Σαμπάνης, Κ. Κώτσα, και ο κ. Σπ. Μπακατσέλος. Σε επόμενη Συνεδρίαση θα
αναφέρουν τους συνεργάτες τους.
Θέμα 6ο: Ενημέρωση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών ΔΕΒΕ
που πραγματοποιήθηκε στις 28/05/2016
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Μελών που πραγματοποιήθηκε στις 28/05/2016 με θέμα την τροποποίηση του
Καταστατικού της ΔΕΒΕ.
Παρουσιάστηκαν οι επιστολές από τους: κ. Β. Ανδρεάδη (27/5/16), κ.
Χ. Μανέ (26/5/16), κ. Ε. Πάγκαλο (18/5/16), κ. Δ. Σκούτα (27/5/16), κ. Λ.
Χατζηϊωαννίδη (27/5/16) στις οποίες αναφέρουν την ένστασή τους σχετικά με
την απαρτία που απαιτείται για την διενέργεια της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
Επίσης παρουσιάστηκε η επιστολή του κ. Ε. Πάγκαλου (31/5/2016), ο
οποίος λόγω έννομου συμφέροντός του ως μέλος της Εταιρείας, αιτείται
αντίγραφα των πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, των παρόντων
μελών στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και πίνακα με τα μέλη της ΔΕΒΕ. Το
θέμα επιμελείται ο δικηγόρος κ. Α. Λιόντας.
Θέμα 7ο: Μελλοντικές Εκδηλώσεις ΔΕΒΕ
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις που
θα πραγματοποιηθούν στη Λάρνακα στις 15/10/2016 και στην Κρήτη 79/10/16 στο Ηράκλειο.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Αποφασίστηκε η αμοιβή της κ. Ειρ. Τσουράκη για την επιμέλεια και
γραμματειακή υποστήριξη τριών εκδηλώσεων της ΔΕΒΕ και της
κ. Ε.
Ψαρράκη για τη γραμματειακή υποστήριξη δύο εκδηλώσεων.
Αναγνώστηκε η επιστολή της κ. Ευφροσύνης Ζιώγου, χήρας του
εκλιπόντα †Φ. Ηλιάδη, σχετικά με την τιμητική Ημερίδα που διοργάνωσε η
ΔΕΒΕ προς τιμή του †Φ. Ηλιάδη.
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