
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 στις 9.30 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 Εταιρείας.  
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια 
της Συνεδρίασης. 

Θέμα: Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών ΔΕΒΕ  (καθορισμός ημερήσιας 
διάταξης και ημερομηνίας διεξαγωγής) 

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία (δεν συμφώνησε ο κ. Διδάγγελος, ο κ. 
Μπακατσέλος, ο κ. Κοντονίνας),  και εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά 
δεδομένα, να πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών της ΔΕΒΕ την 
Κυριακή στις 08/11/2020 και ώρα 11.00π.μ. έως 3.00μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας  
και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 15/11/2020 και ώρα 11.00π.μ. έως 3:00μ.μ. στο 
ξενοδοχείο Makedonia Palace με ημερήσια διάταξη: 
1. α)  Κατάργηση της δίκης επί της αναιρέσεως της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και
Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ.) στον Άρειο Πάγο 
β) Συναίνεση της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. και νυν Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας/ 
Δ.Ε.Β.Ε. (δυνάμει της υπ. αριθμ. 101/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου 
Θεσσαλονίκης) στη δίκη της τριτανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης που εκκρεμεί 
2. Θέση της Εταιρείας στη δικαστική διαμάχη και στον διακανονισμό για τα γραφεία
της Εταιρείας επί της Γ. Παπανδρέου 39, Θεσσαλονίκη. 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: 
Συζητήθηκε το θέμα προσφυγής της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. στις 14/8/2019 προς το 

Συμβούλιο της Επικρατείας την ακύρωση της  απόφασης υπ'αριθμόν 
Γ5α/Γ.Π.οι./46340/4.7.2019 του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Υγείας με θέμα «Συνεχιζόμενη Ιατρική και Οδοντιατρική Εκπαίδευση» 
και η αίτηση της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας-Πανελλήνιας Ένωσης 
Ενδοκρινολόγων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της  
παραπάνω απόφασης. 
Τρία μέλη του Δ.Σ., ο κ. Διδάγγελος, ο κ. Μπακατσέλος και ο κ. Κοντονίνας, 
εξέφρασαν τη γνώμη ότι η κ. Κώτσα ως ενδοκρινολόγος δεν μπορεί να συμμετέχει 
στη λήψη αυτής της απόφασης.  
Η κ. Κώτσα κατέθεσε την αντίρρησή της στη συμμετοχή της Δ.Ε.Β.Ε. σε αυτές τις 
δίκες, με την αιτιολογία ότι μια επιστημονική εταιρεία όπως η Δ.Ε.Β.Ε. δεν έχει λόγο 
να προσφύγει δικαστικά εναντίον μια επαγγελματικής εταιρείας όπως την Ελληνική 
Ενδοκρινολογική Εταιρεία,  στην οποία μάλιστα ανήκει ένα μεγάλο μέρος των μελών 
της και αποφάσισε να απέχει από την ψηφοφορία 



Τα υπόλοιπα έξι μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν να συνεχιστεί η παρουσία και οι 
διεκδίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του προηγούμενου Δ.Σ., πάνω 
σε αυτό το θέμα. 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας 

Δ. Σκούτας Χρ. Μανές Κ. Κώτσα Κ. Καζάκος 

Τα Μέλη: Τ. Διδάγγελος 

Ζ. Κοντονίνας

Σπ. Μπακατσέλος 


