ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 8.15 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 εταιρίας.
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
Θέμα 1ο: Αίτηση Αιγίδας από Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. & της
συμμαχίας Alliance in Diabetes (Boehringer Ingelheim - ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
Lilly
Αποφασίστηκε να χορηγηθεί η αιγίδα, μετά από αίτηση της Boehringer
Ingelheim Ελλάς Α.Ε. & της συμμαχίας Alliance in Diabetes (Boehringer
Ingelheim- ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ Lilly), για την Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί
στις 11 Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Θεραπευτικές

προκλήσεις στο ΣΔτ2: Τρέχουσες και νεότερες προοπτικές στην
αντιμετώπιση του Σ. Διαβήτη τύπου 2 στην καθημερινή κλινική
πρακτική».
Θέμα 2ο: Ενημέρωση για το διαμέρισμα της ΔΕΒΕ
Ο κ. Διάγγελος, πραγματοποίησε ενημέρωση σχετικά με το θέμα του
ακίνητου της Δ.Ε.Β.Ε. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή
του με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, παρουσία των δικηγόρων, στην οποία
αποφασίστηκε η σύνταξη επιστολής προς όλους τους ενοίκους της
πολυκατοικίας με στόχο την εξεύρεση συναινετικής λύσης με την οποία θα
ζητάται αλλαγή του καταστατικού. Παράλληλα, θα ενημερώνει τους ενοίκους
για την προθυμία της ΔΕΒΕ να ανακαινίσει τον εσωτερικό χώρο της
πολυκατοικίας.
Θέμα 3ο: Πρόσληψη καθαρίστριας
Αποφασίστηκε η πρόσληψη και δεύτερου καθαριστή για τα γραφεία της
ΔΕΒΕ. Ο μισθός και των καθαριστών καθορίζεται στα 90 ευρώ μηνιαίως.

Θέμα 4ο: Προτάσεις για εκδηλώσεις ΔΕΒΕ
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΒΕ μελέτησαν διεξοδικά τις ενδεχόμενες
προσεχείς εκδηλώσεις της εταιρείας. Συζητήθηκε η πραγματοποίηση τριών
εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη και προτάσεις για εκδηλώσεις στη Λαμία,
Θεσσαλία και Δράμα ή Καβάλα για το έτος 2015.
Το θέμα θα συζητηθεί και σε επόμενες Συνεδριάσεις.
Θέμα 5ο: 28ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΒΕ συζήτησε το προκαταρκτικό
Πρόγραμμα του Συνεδρίου και επιλέχθηκε το εξώφυλλο του προγράμματος και
η αφίσα του Συνεδρίου.
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