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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 εταιρίας.  
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης. 
 
 
Θέμα 1ο: Πρόσκληση από Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος 
  Μετά από πρόσκληση της Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Βορείου 
Ελλάδος, το ΔΣ της ΔΕΒΕ αποφάσισε να συμμετέχει στο 11ο Πανελλήνιο 
Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Β.Ε. στις 12-14/03/2015 στη 
Θεσσαλονίκη ως συνεργαζόμενη ιατρική Εταιρεία και με στρογγυλή τράπεζα 
στο επιστημονικό πρόγραμμα. 
 Το προεδρείο και οι ομιλητές θα ορισθούν σε επόμενο ΔΣ. 
  
Θέμα 2ο: Απολογισμός 3ης Επιστημονικής Εκδήλωσης στη Βέροια 
 Τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΒΕ αναφέρθηκαν στον απολογισμό της 3ης 
επιστημονικής ημερίδας που είχε πραγματοποιηθεί στη Βέροια το Σάββατο 1 
Φεβρουαρίου 2014. Εκκρεμεί η αποστολή του απολογισμού στον ΕΟΦ και η 
πληρωμή του χρωστούμενου ποσού εκ μέρους της Εταιρείας που είχε αναλάβει 
την γραμματειακή υποστήριξη (Free Spirit). 
 
Θέμα 3ο: Ενημέρωση για το διαμέρισμα της ΔΕΒΕ 
 Ο κ. Διδάγγελος, ενημέρωσε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Β.Ε. για τις τελευταίες 
εξελίξεις όσον αφορά στο γνωστό πρόβλημα του διαμερίσματος της Εταιρείας.  
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ότι συναντήθηκε με τη δικηγόρο που 
είχε αναλάβει τις διαδικασίες για την αγορά του ακίνητου της Εταιρείας, τον 
δικηγόρο που εκπροσωπεί τη ΔΕΒΕ για το διαμέρισμα κ. Λιόντα και τον 
δικηγόρο του πρώην ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. 
Αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια ανεύρεσης συναινετικής λύσης με τον 
πρώην ιδιοκτήτη, πριν την δίκη που έχει ορισθεί για τον Οκτώβριο 2014. 
Παράλληλη θα γίνεται έρευνα για την ανεύρεση νέου διαμερίσματος.  
 
 
 
 



Θέμα 4ο: 28ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 
  Το Διοικητικού Συμβουλίου συζήτησε το προκαταρκτικό προγράμμα 
του 28ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΔΕΒΕ.  
 
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για έκκληση από τον ιατρό κ. Σβάρνα να 
βοηθηθεί οικονομικά ένας διαβητικός ασθενής που αντιμετωπίζει σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να  προσφέρει το οικονομικό ποσό των 
100 ευρώ. 

Ο τίτλος του μετεκπαιδευτικού μαθήματος για τον 11ο Κύκλο 
μαθημάτων «Ψυχολογική προσέγγιση διαβητικού ασθενούς», μετά από 
παρέμβαση της υπεύθυνης ομιλήτριας κ. Ε. Παναγοπούλου, σε «Τεχνικές 
προσέγγισης και επικοινωνίας διαβητικών ασθενών». 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Αντιπρόεδρος     Η  Γραμματέας    Η Ταμίας 

                                     

          

T. Διδάγγελος    Χ. Σαμπάνης               Δ. Καραγιάννη           Μ. Αρχανιωτάκη                                 

 

 

Τα  Μέλη :      Φ. Ηλιάδης 

Κ. Κώτσα 

Σπ. Μπακατσέλος 

 
 
 

 


	 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

