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.....................………………………………………………….............
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.
Ο νέος Πρόεδρος κ. Δημήτριος Σκούτας καλωσόρισε το μέλη του νέου
Διοικητικού Συμβούλιο και ευχήθηκε καλή και δημιουργική τριετή θητεία.
Θέμα 1ο: Ανάρτηση πρακτικών Δ.Σ. στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Β.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχιστεί η ανάρτηση των
πρακτικών στην ιστοσελίδα τη Δ.Ε.Β.Ε.
Θέμα 2ο: 16ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2019-2020),
17ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2020-2021)
Αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί ο 16ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών
Μαθημάτων, ο οποίος είχε διακοπεί λόγω πανδημίας. Έως τις 3/3/2020 είχαν
πραγματοποιηθεί 16 μαθήματα και εκκρεμούν τα τελευταία εννέα του Κύκλου.
Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν διαδικτυακά για τους/τις συμμετέχοντες/χουσες
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM τον Σεπτέμβριο 2020 και δεν θα γίνει
ελεύθερη αναμετάδοση από το διαδικτυακό κανάλι της Δ.Ε.Β.Ε.
Για τον 17ο Κύκλο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Makedonia Palace δια ζώσης, όπου θα τηρηθούν και
όλα τα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας. Ανάλογα τη κατάσταση που θα
επικρατεί εκείνο το διάστημα θα προσαρμοστούν και τα μέτρα προστασίας και
ο,τιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση του
Κύκλου. Ο συγκεκριμένος κύκλος θα περιοριστεί στη συμμετοχή 40 ατόμων.
Θέμα 3ο: 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Ε.Β.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει το Συνέδριο, στην
ημερομηνία και τον χώρο που είχε αποφασίσει το προηγούμενο Διοικητικό
Συμβούλιο, δηλαδή στις 11-15/11/2020 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. Επίσης,
αποφάσισε να συνεχιστεί η συνεργασία με την Εταιρεία Inventics για τη διοργάνωση
του Συνεδρίου.
Το κόστος παρακολούθησης των συνέδρων και οι τιμές χρέωσης για τις
φαρμακευτικές εταιρείες (τιμές stand, δορυφορικών ομιλιών κτλ) θα παραμείνουν
ίδιες με την προηγούμενη χρονιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον
Πρόεδρο να προσαρμόσει τις τιμές έως και 10%.
Επίσης, θα βραβευτούν έως και τρεις εργασίες.

Λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, θα δοθεί δυνατότητα
στους συνέδρους για ηλεκτρονική παρακολούθηση με παροχή βεβαίωσης.
Η κ. Κ. Κώτσα ανέλαβε την επιμέλεια επιστολών οι οποίες θα αποσταλούν σε
Διευθυντές/τριες Παθολογικών, Ενδοκρινολογικών, Παιδιατρικών Κλινικών και σε
Υπεύθυνους/νες Διαβητολογικών Κέντρων, προκειμένου να προταθεί θεματολογία
για το Συνέδριο.
Θέμα 4ο: Αίτηση διαγραφής μέλους
Αποφασίστηκε αίτηση μέλους για διαγραφή από την Εταιρεία, να γίνει δεκτή.
Θέμα 5ο: Αμοιβή επιμέλειας και γραμματειακής υποστήριξης εκλογών
Αποφασίστηκε η αμοιβή της κ. Ειρήνη Τσουράκη και Ευγενίας Ψαρράκη για
την επιμέλεια και γραμματειακή υποστήριξη των εκλογών.
Θέμα 6ο: Διαχείριση τρεχόντων θεμάτων
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για διάφορα γραφειοκρατικά θέματα που
έχουν προκύψει, λόγω της αλλαγής ονομασίας της Εταιρείας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο για την επίλυση του θέματος, να αναθέσει το
θέμα σε δικηγόρο.
Θέμα 7ο: Ενημερώσεις - προτάσεις
Παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο συγχαρητήριες επιστολές που στάλθηκαν
προς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Β.Ε. από διάφορες Επιστημονικές
Εταιρείες.
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