
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

15 Ιουνίου 2021 στις 9.00 μ.μ. 

δια ζώσης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom 

 

 
Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και διαδικτυακά, λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. 

Παρόντες: όλοι 

Δια ζώσης: Δ. Σκούτας, Κ. Κώτσα, Κ. Καζάκος, Σπ. Μπακατσέλος 

Μέσω Ζοομ: Τ. Διδάγγελος, Ζ. Κοντονίνας 

 

Πραγματοποιήθηκε ηχητική καταγραφή της Συνεδρίασης και το αρχείο 

αποθηκεύτηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της Εταιρείας. 

Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια 

της Συνεδρίασης. 

 

Θέμα 1ο:Απολογισμός 17ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2020- 

2021), Προγραμματισμός 18ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων (2021- 

2022) 

Παρουσιάστηκαν τα στατιστικά του 17ου κύκλου μετεκπαιδευτικών 

μαθημάτων της Εταιρείας 2020-2021. Τα μαθήματα, σύμφωνα με ερωτηματολόγια 

που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες/χουσες, αξιολογήθηκαν ως πολύ καλά σχετικά 

με τη θεματολογία, το περιεχόμενό τους και το επιστημονικό επίπεδο των 

ομιλητών/ομιλητριών. 

Συζητήθηκαν οι προτάσεις/παρατηρήσεις που ανέφεραν οι συμμετέχοντες/ 

συμμετέχουσες στο ερωτηματολόγιο. 

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του 18ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών 

Μαθημάτων. Ως χώρος διεξαγωγής αποφασίστηκε το ξενοδοχείο MakedoniaPalace 

καιθα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας. Ανάλογα τη 

κατάσταση που θα επικρατεί εκείνο το χρονικό διάστημα θα προσαρμοστούν και τα 

μέτρα προστασίας και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση 

και ολοκλήρωση του Κύκλου. Ο συγκεκριμένος κύκλος θα περιοριστεί στη 

συμμετοχή 30 ατόμων. 

 
Θέμα 2ο: Οικονομικός απολογισμός Διαδικτυακής Επιστημονικής Διημερίδας 

16-17/4/2021 «Σακχαρώδης Διαβήτης: στοχεύοντας στην καρδιά και στο νεφρό» 

Ο Πρόεδρος παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό της Διαδικτυακής 

Επιστημονικής Διημερίδας 16-17/4/2021 «Σακχαρώδης Διαβήτης: στοχεύοντας στην 

καρδιά και στο νεφρό». Το Δ.Σ. ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό. 

 
Θέμα 3ο: Διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων για το θέμα της Συνεχιζόμενης 

Ιατρικής και Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης 



Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο κ. 

Δημήτριο Σκούτα προκειμένου να υπογράψει το παρακάτω έγγραφο διορισμού 

πληρεξουσίων δικηγόρων: 

 
Θέμα 4ο: 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 

Αποφασίστηκαν οι τιμές των σταντ, συνέδρων κτλ για το 34ο συνέδριο το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 10-14/11/2021 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. 

 
Θέμα 5ο: Αιτήσεις νέων μελών 

Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις δύο νέων μελών, οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές. 

Εκκρεμεί η τελική τους έγκριση από τη Γενική Συνέλευση μελών. 

 
Θέμα 6ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την πορεία της υπόθεσης 

σχετικά με το ακίνητο της Εταιρείας. 

Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την παραλαβή νέας επιστολής της 

AstraZeneca σχετικά με «Νεότερα δεδομένα για τη σύνδεση μεταξύ του εμβολίου 

κατά της COVID-19 της AstraZeneca, Vaxzervia, και της εμφάνισης θρόμβωσης σε 

συνδυασμό με θρομβοπενία». Η συγκεκριμένη επιστολή θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΔΕΒΕ, σύμφωνα με απαίτηση του ΕΟΦ. 

 

 
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 


