ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 9.00 μ.μ.
……………………………………………………
Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου
39.
Παρόντες: Τ. Διδάγγελος, Μ. Αρχανιωτάκη, Δ. Καραγιάννη, Χ.
Σαμπάνης
Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της συνεδρίασης σε ψηφιακό
μαγνητόφωνο και το αρχείο αποθηκεύτηκε στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή της Eταιρείας.
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Εκτός ημερήσιας διάταξης:
Ο κ. Διδάγγελος, αφού γνωστοποίησε τις επίσημες, και
εγγράφως πλέον, παραιτήσεις των: κ. Μανέ, κ. Καζάκου και κ. Σκούτα,
καλωσόρισε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ηλιάδη και κ.
Μπακατσέλο, οι οποίοι μετά την πρόσκλησή τους ως επιλαχόντες μέλη,
παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση. Παράλληλα, ο κ. Διδάγγελος
αναφέρθηκε σε μία ενημέρωση – e-mail - τελευταίας στιγμής από τον
κ. Πάγκαλο, όσον αφορά στη μη αποδοχή της πρόσκλησης ως τρίτος
επιλαχών για το Διοικητικό Συμβούλιο, και την ταυτόχρονη παραίτησή
του. Έπειτα από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, πραγματοποίηθηκε
τηλεφωνική κλήση ως προς την κ. Κώτσα, την επόμενη επιλαχούσα,
σύμφωνα με τις εκλογές ΔΕΒΕ της 9ης Μαρτίου 2014, την οποία μέχρι
και τη λήξη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου δεν είχε απαντήσει.
Με το τελευταίο θέμα να εκκρεμεί, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία, ως προς τη
συγκρότηση εκ νέου του ΔΣ της ΔΕΒΕ σε σώμα, για την τριετία 2014 –
2017, λόγω εισόδων νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα, εκλέχθηκαν παμψηφεί οι:
Πρόεδρος: κ. Τριαντάφυλλος Διδάγγελος
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σαμπάνης
Γεν. Γραμματέας: κ. Δέσποινα Καραγιάννη
Ταμίας ΔΕΒΕ: κ. Μαριάνθη Αρχανιωτάκη
Μέλη: κ. Φώτιος Ηλιάδης, κ. Σπυρίδων Μπακατσέλος
Στη συνέχεια, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε
κανονικά, στα επόμενα θέματα προς συζήτηση.
Θέμα 4ο: 28ο Συνέδριο ΔΕΒΕ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ υπενθύμισε την οριστικοποιημένη
ημερομηνία διεξαγωγής του 28ου Συνεδρίου ΔΕΒΕ, για τις 13 – 15
Νοεμβρίου 2014, στο πλέον συμφωνηθέντα χώρο του Makedonia
Palace, με τη ζήτηση προσφοράς της εταιρείας Inventics για την
ανάληψη των καθηκόντων της γραμματειακής υποστήριξης του
συνεδρίου να εκκρεμεί.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι οι τιμές για τα δορυφορικά, stand κτλ για
το 28ο Ετήσιο Συνέδριο της ΔΕΒΕ θα είναι ίδιες με το προηγούμενο
συνέδριο:
28ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

4η εξωφύλλου
2η εξωφύλλου
3η εξωφύλλου

3.000 ευρώ
1.500 ευρώ
1.200 ευρώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

4η εξωφύλλου
2η εξωφύλλου
3η εξωφύλλου
Εσωτερικές
30΄ (τριάντα λεπτά)
45΄ (σαράντα πέντε λεπτά)

5.000 ευρώ
2.500 ευρώ
2.000 ευρώ
1.500 ευρώ
3.000 ευρώ
4.000 ευρώ (αντί

Πέμπτη μεσημέρι
Πέμπτη βράδυ
Παρασκευή μεσημέρι
Παρασκευή βράδυ
Σάββατο μεσημέρι
Σάββατο βράδυ

5.000 ευρώ (αντί για 4000)
5.000 ευρώ
5.000 ευρώ
6.000 ευρώ
6.000 ευρώ
8.000 ευρώ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ:
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ
ΣΥΜΠΟΣΙΑ:

00)

STANDS:

Οι Εταιρείες αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες
δεξιώσεις που τους αναλογούν (ελαφρύ γεύμα ή
δείπνο).
- Stands των τριών μέτρων 3000 ευρώ.
- Stands εισόδου (τριών μέτρων) 6000 ευρώ.
Αριθμός συνολικά δέκα. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας.
- Ένα Stand εισόδου (έξι μέτρων) 10.000 ευρώ
(ντί για 12000)
- Για Ημερίδα: Τιμή Stand 500 ευρώ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ:
Τοποθέτηση διαφήμισης μέσα στην τσάντα € 500.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Θα υπάρχει το όνομα της εταιρείας στην τσάντα και θα τοποθετηθεί μέσα δωρεάν
ένα έντυπο της εταιρείας.
Η ανάδοχος εταιρία θα πληρώσει τα έξοδα των τσαντών.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΦΕΔΩΝ:
Θα τοποθετηθούν 6 καρτελάκια σε κάθε τσάντα με την ένδειξη «προσφορά της
Φαρμακευτικής Εταιρείας ….».
Η διαφημιζόμενη εταιρία θα αναλάβει να πληρώσει το κόστος των καφέδων που θα
αντιστοιχεί στα καρτελάκια τα οποία θα συγκεντρώσει ο υπεύθυνος του
ξενοδοχείου. Υπάρχει η δυνατότητα να καλύψει μια εταιρεία την προσφορά
καφέδων μιας, δύο ή και τριών ημερών.

Όσον αφορά στο αντίτιμο της εγγραφής των συμμετεχόντων,
αποφασίστηκε ότι θα παραμείνουν όπως την προηγούμενη χρονιά
εκτός:
Ειδικευόμενοι ιατροί: έως την 20η Σεπτεμβρίου 30 ευρώ,
από την 21η: 40 ευρώ
Φοιτητές ιατρικής: δωρεάν συμμετοχή

Ο Πρόεδρος πρότεινε ως επίσημο ομιλητή για την τελετή
έναρξης του Συνεδρίου τον καθηγητή κ. Θ. Γερασιμίδης με θέμα
ομιλίας την Κοινωνική Ιατρική. Η πρόταση έγινε από το ΔΣ αποδεκτή.
Η αμοιβή που ορίζεται για τους επίσημους προσκεκλημένους στην
Τελετή Έναρξης των 1000 ευρώ θα κατατεθεί στην ιατροκοινωνική
ομάδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων (ΠΕΚΣ),
όπως πρότεινε ο κ. Θ. Γερασιμίδης.
Υπεύθυνη για την αφίσα του Συνεδρίου ορίσθηκε η
κ. Αρχανιωτάκη και με την ευκαιρία ορίσθηκε για όλη την επιμέλεια
της ιστοσελίδας της ΔΕΒΕ, η κ. Καραγιάννη.
Θέμα 5ο: Αίτηση για χορήγηση Αιγίδας από Αστική Εταιρεία μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ»
Το ΔΣ της ΔΕΒΕ μελέτησε την αίτηση για χορήγηση αιγίδας από
την Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Με Οδηγό το
Διαβήτη», όπου πρόκειται για μία οργάνωση ενημέρωσης κοινού για το
διαβήτη, μέσω ενός κινητού πούλμαν. Το θέμα εκκρεμεί για την
επόμενη συνεδρίαση, αφού υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία της
γραμματέως κ. Καραγιάννη με την εταιρεία και προώθηση της
επιστολής στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ μέσω e-mail, προς την καλύτερη
ενημέρωσή τους.
Θέμα 6ο: Επικύρωση συμμετοχής στην υπό σύσταση Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ιατρικών Εταιρειών
Ο Πρόεδρος παρουσίασε το θέμα της υπό σύστασης Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ιατρικών Εταιρειών, μίας ομοσπονδίας η οποία θα
μεσολαβεί, πανελλαδικώς, για τους ιατρούς – επιστήμονες που θα
λαμβάνουν μέρος σε συνέδρια (μέχρι τώρα αρμοδιότητα των
φαρμακευτικών εταιρειών). Το ΔΣ αποφάσισε τη συμμετοχή της
Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος στην οργάνωση.
Θέμα 7ο: Προσεχείς εκδηλώσεις ΔΕΒΕ (Βόλος, Γιαννιτσά)
Έπειτα από την επισήμανση της έλλειψης χρόνου για την
οργάνωση της εκδήλωσης στο Βόλο (30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014),
αποφασίστηκε η ακύρωση της εκδήλωσης.
Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Πέλλας για
συμμετοχή μελών της ΔΕΒΕ σε ημερίδα για τους πολίτες που
διοργανώνουν στα Γιαννιτσά , το ΔΣ δέχτηκε την πρόταση με ομιλητή
τον Χ. Σαμπάνη. Οι υπόλοιποι ομιλητές θα ορισθούν από τον κ.
Σαμπάνη αφού έρθει σε συνεννόηση μαζί τους.
Θέμα 8ο: Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα
Το Δ.Σ. αποφάσισε να διανεμηθεί και στον υπό εξέλιξη 10ο
Κύκλο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων το βιβλίο του κ. Δ. Καραμήτσου
«Διαβητολογία: Θεωρία και πρακτική στην αντιμετώπιση του
Σακχαρώδη Διαβήτη» στους συμμετέχοντες που δικαιούνται βεβαίωση
παρακολούθησης.
Θέμα 9ο: Ενημερωτική επιστολή προς μέλη ΔΕΒΕ
Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στο θέμα των καθιερωμένων
ενημερωτικών επιστολών προς τα μέλη της ΔΕΒΕ, σχετικά με τα
αποτελέσματα των εκλογών. Το θέμα παραμένει εκκρεμές, έως να
συγκροτηθεί ολοκληρωμένα το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΒΕ.

Ο Πρόεδρος

Τ. Διδάγγελος
Τα Μέλη :

Ο Αντιπρόεδρος

Χ. Σαμπάνης
Φ. Ηλιάδης
Σπ. Μπακατσέλος
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