
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

      Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 στις 9.00 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 1ο: Οικονομικός απολογισμός 33ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου 
 Παρουσιάστηκε ο στατιστικός απολογισμός του 33ου Ετήσιου 
Συνεδρίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 13-17 Νοεμβρίου 2019 
στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. Το συνέδριο κρίθηκε επιτυχές, οι εγγραφές 
των συνέδρων ανήλθαν στα 1.732 άτομα και η on line μετάδοση παρουσίασε 
32.241 total views. 
 Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του 
Συνεδρίου. 
 
Θέμα 2ο: Απόφαση από το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σχετικά με 
την αγωγή κ. Σκούτα, κ. Καζάκου, κ. Πάγκαλου 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι, σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. 101/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, η Γενική 
Συνέλευση της 28/5/2016 ακυρώθηκε, με συνέπεια να μην ισχύουν οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού που αποφασίστηκαν εκείνη την ημέρα 
 Αποφασίστηκε η Εταιρεία να καταθέσει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο 
Πάγο κατά της παραπάνω απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 
μαζί με αίτηση αναστολής και αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής. 
 Αποφασίστηκε να παραβρεθεί σε επόμενη συνεδρίαση η νομικός, 
προκειμένου να δώσει αναλυτικές πληροφορίες επί του θέματος. 
 Αποφασίστηκε οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας 
ελεγκτικής επιτροπής της Εταιρείας να πραγματοποιηθούν στις 29/03/2020 και 
σε περίπτωση μη απαρτίας στις 05/04/2020. 

 
Θέμα 3ο: Ενημέρωση για την αίτηση ακύρωσης της Ελληνικής 
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας-Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων προς 
το Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την απόφαση για τη 
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την αίτηση της Ελληνικής 
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας-Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων 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", κατά το μέρος που συμπεριλαμβάνει 
Επιστημονικές Εταιρείες συνδεόμενες με  τον Σακχαρώδη Διαβήτη και κάθε 
άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της 
διοίκησης. 
 Το Δ.Σ. αποφάσισε να έρθει σε επικοινωνία με την Ελληνική 
Διαβητολογική Εταιρεία προκειμένου να γίνουν κοινές νομικές κινήσεις. 

 
Θέμα 4ο: Πρόσκληση σε στρογγυλή τράπεζα στο 35ο Βορειοελλαδικό 
Ιατρικό Συνέδριο-Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 

Παρουσιάστηκε πρόσκληση της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης  για 
συμμετοχή της Εταιρείας με στρογγυλή τράπεζα στο 35ο Βορειοελλαδικό 
Ιατρικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, στις 2-4/6/2020. Αποφασίστηκε να 
εκπροσωπηθεί η Εταιρεία με δύο ομιλίες (κ. Διδάγγελος, κ. Μπακατσέλος) και 
Προεδρείο τον κ. Διδάγγελο. 
 
Θέμα 5ο: Οικονομική Υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών 
 Αποφασίστηκε το παρόν Δ.Σ. να μην πάρει απόφαση για την 
οικονομική υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών για το έτος 2020, θέμα που 
θα κληθεί να αποφασίσει το επόμενο νέο Δ.Σ. 
 
Θέμα 6ο: Αιτήσεις νέων μελών 
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις πέντε νέων μελών, οι οποίες πληρούν τις 
προδιαγραφές. 
Εκκρεμεί η τελική τους έγκριση από τη Γενική Συνέλευση μελών.  
 
Θέμα 7ο: Ενημερώσεις - προτάσεις 
 Παρουσιάστηκαν ευχαριστήριες επιστολές από τους φιλανθρωπικούς 
φορείς στους οποίους κατατέθηκαν από 1.000 ευρώ ως δωρεά τον Δεκέμβριο 
του 2019: Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Ορφανοτροφείο Θηλέων 
Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα»,  Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Πλαγιάρι), 
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, Χαμόγελο του Παιδιού, Κιβωτός του 
Κόσμου, Δημοτικό Βρεφοκομείο «Ο Άγιος Στυλιανός». 
 Ενημερώθηκε το Δ.Σ. ότι το αίτημα της κ. Κώτσα για την παραλαβή 
των ονοματεπώνυμων των μελών της Εταιρείας και των στοιχείων 
επικοινωνίας τους, σύμφωνα με το νομικό κ. Ν. Λιόντα, δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτό διότι είναι ενάντια στη νομοθεσία για την προστασία  προσωπικών 
δεδομένων. 
 Λόγω της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου 
αποφασίστηκε να μεταφερθούν χρήματα στον λογιστή της Εταιρείας, 
προκειμένου να εξοφλούνται οι λογαριασμοί, οι μισθοδοσίες κ.τ.λ. έως να 
αναλάβει ο/η νέος/νέα ταμίας. 
 
 
 
 



 Παρουσιάστηκε επιστολή από τον κ. Δ. Καραμήτσο όπου προτείνει ως 
ομιλητή για την εναρκτήρια ομιλία του 34ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου 
της Εταιρείας τον ομότιμο καθηγητή Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας 
ΑΠΘ, κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο. Ο κ. Λιβιεράτος έχει εκδώσει ένα πολύ 
ενδιαφέρον βιβλίο με χάρτες της Μακεδονίας από την αρχαιότητα μέχρι 
πρόσφατα. Αντίστοιχο θα μπορούσε να είναι και το θέμα της ομιλίας του. 
Το Δ.Σ. δεν είναι σε θέση να πάρει απόφαση επί του παρόντος θέματος, και θα 
ενημερωθεί για την πρόταση το επόμενο Δ.Σ. 
 

  
 

Ο Πρόεδρος   Η Αντιπρόεδρος  Ο Γεν.  Γραμματέας   Η Ταμίας                               

                          

    

Χ. Σαμπάνης    Δ. Καραγιάννη       Σπ. Μπακατσέλος  Μ. Αρχανιωτάκη                                 

   
                
Τα  Μέλη :   Τ. Διδάγγελος     
 
                   Χ. Μαργαριτίδης   
 
                     Κ. Σιώμος     
 
 


