
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 στις 9.30μ.μ. 

Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39. 

Παρόντες: όλοι 
 

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: Στατιστικός απολογισμός 34ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΔΕΒΕ 

Παρουσιάστηκε ο στατιστικός απολογισμός του 34ου Ετήσιου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 10-14 Νοεμβρίου 2021 στο 
ξενοδοχείο MakedoniaPalace. Το Συνέδριο κρίθηκε επιτυχές, οι εγγραφές των 
συνέδρων ανήλθαν στις 2.544 και τα total views στα 44.612. 

 

Θέμα 2ο: Αίτηση για Μετεκπαίδευση στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη σε 
αναγνωρισμένο Κέντρο/ Εργαστήριο στο εξωτερικό 

Αποφασίστηκε να εγκριθεί η αίτηση της κ.Παυλίνας Χρυσάφη,  απόφοιτης του 
Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα πάνω στο θέμα 
της λιπώδους νόσου του ήπατος στον Σ.Δ. στο εργαστήριο και στην κλινική ομάδα 
του καθηγητή κ. Χρήστου Μαντζώρου, Παθολογική Κλινική Beth Israel Deaconess 
Medical Center (BIDMC),  Ιατρική Σχολή του Harvard. 

Η υποτροφία από τη ΔΕΒΕ ανέρχεται στα 5.000 ευρώ καθαρά και η κυρία 
Χρυσάφη θα πρέπει με την ολοκλήρωση της εργασίας της να αποστείλει προς 
δημοσίευση σχετικό άρθρο στο περιοδικό που εκδίδει η ΔΕΒΕ «Ελληνικά 
Διαβητολογικά Χρονικά» και να κάνει σχετική παρουσίαση σε ετήσιο συνέδριο της 
ΔΕΒΕ. 

Θέμα 3ο: Αίτημα της εταιρείας Sleed στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την 
εταιρεία AstraZeneca για την εκστρατεία «Ο διαβήτης έχει δύο πλευρές» 

Παρουσιάστηκε αίτημα της εταιρείας Sleed που συνεργάζεται με την εταιρεία 
AstraZeneca για την εκστρατεία«Ο διαβήτης έχει δύο πλευρές». Το αίτημα αφορά 
δέσμευση διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο της ΔΕΒΕ  www.ngda.gr, για 
διάστημα έξι μηνών. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε να αποδεχτεί τη διαφημιστική καταχώριση με 5.000 ευρώ 
καθαρού ποσού (χωρίς συμπ. ΦΠΑ.). 

 

Θέμα 4ο: Αμοιβή επιμέλειας και γραμματειακής υποστήριξης Συνεδρίου 

Αποφασίστηκε η αμοιβή για την επιμέλεια και τη γραμματειακή υποστήριξη του 
34ου Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου να είναι η ίδια με το προηγούμενο συνέδριο, 
για την κ. Ειρήνη Τσουράκη και την κ. Ελευθερία Γκέκα. 



 

Θέμα 5ο: Προσεχείς εκδηλώσεις ΔΕΒΕ 

Το Δ.Σ. αποφάσισε να πραγματοποιηθούν οι εξής επιστημονικές εκδηλώσεις το 
πρώτο εξάμηνο του 2022: 

Ημερίδα για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό 
Προσωπικό. 

Επιστημονική Ιατρική Διημερίδα στην Καβάλα. 

 

Θέμα 6ο: Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση στον Άρειο 
Πάγο 

Ο Πρόεδρος κ. Δ. Σκούτας έθεσε το ερώτημα στον κ. Τ. Διδάγγελο, ως 
εκπρόσωπο της Εταιρείας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, για το ύψος της αμοιβής των 
δικηγόρων για την παράσταση στον Άρειο Πάγο. 

Ο κ. Τ. Διδάγγελος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι ανέλαβαν 
να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία στον Άρειο Πάγο θεωρούνότι πρέπει να ζητηθεί 
αναβολή της δίκης λόγω μη έγκαιρης ειδοποίησης των αντιδίκων και ζητούν την 
κάλυψη των εξόδων του ενός δικηγόρου (μετάβαση και διαμονή) για την παράσταση 
στον Άρειο Πάγο και για το αίτημα της αναβολής. 

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν στην κάλυψη των παραπάνω εξόδων του 
δικηγόρου. 

Από τα πέντε μέλη που συμμετέχουν στην εξουσιοδότηση των δικηγόρων ο κ. Σπ. 
Μπακατσέλος και ο κ. Ζ. Κοντονίνας συμφώνησαν με την πρόταση του κ. 
Διδάγγελου να εξουσιοδοτήσουν τον δικηγόρο στο αίτημα της αναβολή της δίκης. 

Η κ. Κ. Κώτσα και ο κ. Χ. Μανές διαφώνησαν και τόνισαν ότι είναι αναγκαίο, 
εφόσον είναι δυνατόν (σε ενδεχόμενη συναίνεση και των αντιδίκων), να εκδικαστεί η 
υπόθεση ώστε να μη συρθεί η Εταιρεία σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες. 

Μετά το πέρας της παραπάνω συζήτησης ο κ. Δ. Σκούτας και κ. Κ. Καζάκος 
τόνισαν επίσης την ανάγκη να μη συρθεί η Εταιρεία σε μακροχρόνιες δικαστικές 
διαμάχες. 

 

Θέμα 7ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις 

Το Δ.Σ. αποφάσισε η Εταιρεία να υποστηρίξει οικονομικά και φέτος με 1.000 
ευρώ τους φιλανθρωπικούς φορείς: Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος,  
Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα», Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος 
(Πλαγιάρι), Χαμόγελο του Παιδιού, Κιβωτός του Κόσμου, Δημοτικό Βρεφοκομείο 
«Ο Άγιος Στυλιανός»,  Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η δίκη για το θέμα της 
Συνεχιζόμενης Ιατρικής και Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης αναβλήθηκε για τις 
14/12/2021. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις ευχαριστήριες επιστολές και τα 
μηνύματα για το 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο. 



Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη σύσταση νέου Δ.Σ. της Ελληνικής Ιατρικής 
Εταιρείας Παχυσαρκίας σύμφωνα με επιστολή τους και στάλθηκε σχετική 
συγχαρητήρια επιστολή. 

Ο Πρόεδρος ζήτησε τον κ. Τ. Διδάγγελο να υπογράψει τα πρακτικά των 
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν έχει υπογράψει από τις 
27.7.2020 και σε περίπτωση διαφωνίας του σε συγκεκριμένα σημεία να κάνει σχετική 
επισήμανση. Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν γραπτά παρατηρήσεις, τα πρακτικά 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η Εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ αποφάσισε 
να υποστηρίξει την ΔΕΒΕ για εκπαιδευτικούς λόγους με 30.000 ευρώ.  

Αποφασίστηκε, μετά από πρόταση του Προέδρου, μέσα στον Δεκέμβριο να 
πραγματοποιηθεί εορταστικό τραπέζι για τα μέλη του ΔΣ, την Inventics και τη 
γραμματεία της ΔΕΒΕ. 

 
 
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  
 


