ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 9.00 μ.μ.
.....................………………………………………………………..
Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Απόντες: κ. Αρχανιωτάκη
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: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα
Ο Πρόεδρος ζήτησε ένα από τα μέλη του ΔΣ να είναι παρόν κατά τη
διεξαγωγή των μετ/κών μαθημάτων του 11ου Κύκλου. Η πρόταση έγινε δεκτή
και κατά την διεξαγωγή των μαθημάτων θα παραβρίσκεται πάντα ένα μέλος
τους ΔΣ καθώς και η Γεν. Γραμματέας κ. Δ. Καραγιάννη, η οποία θα
παρευρίσκεται σε όλα τα μαθήματα.
Θέμα 2ο: Μεταφορά χρημάτων από Citibank σε Εθνική Τράπεζα
Αποφασίστηκε τα χρήματα της Εταιρείας που έχουν κατατεθεί στην
Citibank να μεταφερθούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επειδή θα κλείσει
το υποκατάστημα της Citibank στη Θεσσαλονίκη.
Θέμα 3ο: Συμμετοχή ιατρών σε συνέδρια μετά από προηγούμενη έγκριση
του ΕΟΦ
Συζητήθηκε το θέμα μη έγκρισης αιτήσεων συμμετοχής σε συνέδρια
από τον ΕΟΦ. Αποφασίστηκε μελλοντικά να ζητηθεί συνάντηση με
εκπροσώπους του ΕΟΦ, ώστε να διευκρινιστούν οι όροι συμμετοχής.
Ανατέθηκε στον Πρόεδρο η πραγματοποίηση των ανάλογων επαφών.
Θέμα 4ο: Δημιουργία ενημερωτικού τηλεοπτικού σποτ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου
Ελλάδος, μελέτησε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενημερωτικού τηλεοπτικού
σποτ για τη ΔΕΒΕ. Θα συζητηθεί σε επόμενο ΔΣ.

Θέμα 5ο: 28ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ
Συζητήθηκε το πρόγραμμα του 28ου Συνεδρίου.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την απώλεια του πατέρα
της κ. Ε. Ψαρράκη, γραμματέως της ΔΕΒΕ. Στάλθηκε στεφάνι εκ μέρους της
ΔΕΒΕ.
Αναφορικά με το θέμα του ακίνητου της ΔΕΒΕ, κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού δεν υπήρξε συμβιβαστική λύση με τους ενοίκους της
πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικηγόρο, το θέμα θα προχωρήσει ως είχε
κανονιστεί.
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