ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 9.00 μ.μ.
.....................………………………………………………………..
Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Απόντες: κ. Κ. Κώτσα
Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της συνεδρίασης σε ψηφιακό μαγνητόφωνο και
το αρχείο αποθηκεύτηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της εταιρίας.
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
Θέμα 1ο: Νομοσχέδιο για εξειδίκευση στον Σ.Δ.
Συζητήθηκαν οι προτάσεις που θα κατατεθούν από τη ΔΕΒΕ στο
Υπουργείο αναφορικά με το νομοσχέδιο για την εξειδίκευση στον ΣΔ.
Θέμα 2ο : Νομοσχέδιο για σύσταση εταιρειών
Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που είναι να ψηφιστεί στη Βουλή για τη
σύσταση επιστημονικών εταιρειών. Συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΔΕΒΕ για
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Θέμα 3ο: Οριστικοποίηση προγραμμάτων για εκδηλώσεις ΔΕΒΕ
Ιανουαρίου 201 5
Το θέμα της οριστικοποίησης προγραμμάτων για εκδηλώσεις ΔΕΒΕ
Ιανουαρίου 2015 θα μελετηθεί εκτενέστερα στην επόμενη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 4ο: Προσεχείς εκδηλώσεις ΔΕΒΕ
Αποφασίστηκε ότι, εκτός από τις εκδηλώσεις που έχουν ήδη καθοριστεί
(23 – 25 Ιανουαρίου και 31 Ιανουαρίου) στη Θεσσαλονίκη, θα
πραγματοποιηθούν το 2015 οι παρακάτω επιστημονικές εκδηλώσεις:
6-8 Μαρτίου 2015

στις Σέρρες

3-5 Απριλίου 2015

στην Καρδίτσα

22-24 Μαΐου 2015

στη Θεσσαλονίκη

26-28 Ιουνίου 2015

στην Κατερίνη

25-27 Σεπτεμβρίου 2015

στη Λαμία

9-11 Οκτωβρίου 2015

στην Καστοριά

Θέμα 5ο: Συζήτηση για προκήρυξη θέσεων για υποτροφίες στο εξωτερικό
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΒΕ, επεσήμαναν το προτεινόμενο θέμα της
προκήρυξης θέσεων για υποτροφίες στο εξωτερικό. Θα συζητηθεί αναλυτικά
σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Θέμα 6ο: Αμοιβή γραμματειακής υποστήριξης & επιμέλειας Συνεδρίου
Καθορίστηκε η αμοιβή για την επιμέλεια και γραμματειακή υποστήριξη
του Συνεδρίου από τη γραμματεία.της ΔΕΒΕ.
Θέμα 7ο: Οικονομική υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Ε.
Καρλάφτη
Παρουσιάστηκε η αίτηση οικονομικής υποστήριξης της Διδακτορικής
Διατριβής της κ. Ε. Καρλάφτη με θέμα «Μελέτη της δράση της μοξονιδίνης
στα επίπεδα του νευροπεπτιδίου Υ σε υπερτασικούς ασθενείς με ή χωρίς
παχυσαρκία». Θα μελετηθεί από μέλος του ΔΣ και θα συζητηθεί σε επόμενη
συνεδρίαση.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:
Εγκρίθηκε αίτημα από την Πανηπειρωτική Ένωση για το Νεανικό
Διαβήτη (Π.Ε.Ν.ΔΙ.) το οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει σε συνεργασία με
τη Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας μια σειρά διαλέξεων σε μαθητές
δημοτικού, γυμνασίου και Λυκείου, ώστε να ενημερωθούν για τον Σακχαρώδη
Διαβήτη στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης από το ίδρυμα Μποδοσάκη.
Αποφασίστηκε η δωρεά 1000 ευρώ στην Εταιρεία Σπαστικών Β.Ε. στο
πλαίσιο Τηλεμαραθώνιου Αγάπης που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου
2014.
Ανασυστάθηκε το ωράριο λειτουργίας των γραφείων της ΔΕΒΕ το
οποίο θα είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 13.00 & 16.00 – 19.00.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Η Γραμματέας

Η Ταμίας

T. Διδάγγελος

Χ. Σαμπάνης

Δ. Καραγιάννη

Μ. Αρχανιωτάκη

Τα Μέλη :

Φ. Ηλιάδης
Κ. Κώτσα
Σπ. Μπακατσέλος

