
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

19 Μαΐου 2021 στις 9.30 μ.μ. 

μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom 

 

 
Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας του 

κορονοϊού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. 

Απούσα: Κ. Κώτσα 

 

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:Εξουσιοδότηση Προέδρου για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού 

εξώδικής επίλυσης διαφοράς για το διαμέρισμα της Εταιρείας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος για την 

υπογραφή συμφωνητικού επίλυσης της διαφοράς με το ακόλουθο περιεχόμενο: 
 

Θέμα 2ο. Διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων για το θέμα της Συνεχιζόμενης 

Ιατρικής και Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης 

Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη Συνεδρίαση. 

 
Θέμα 3ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις 

Αποφασίστηκε να σταλεί αίτημα οικονομικής υποστήριξης για 

εκπαιδευτικούς λόγους μελών της Εταιρείας προς την Φαρμακευτική Εταιρεία 

Medtronic για το ποσό των 1.400 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ). 

Αποφασίστηκε, σε περίπτωση που η αίτηση προς την Εταιρεία Medtronic για 

οικονομική υποστήριξη για εκπαιδευτικούς λόγους μελών της Εταιρείας με το ποσό 

των 1.400 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) εγκριθεί, η οικονομική υποστήριξη από την 

Εταιρεία Medtronic να γίνει αποδεκτή. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την παραλαβή επιστολής της Jannsen 

σχετικά με: «Σύνδεση μεταξύ του εμβολίου κατά της COVID-19 της Janssen, και της 



εμφάνισης θρόμβωσης σε συνδυασμό με θρομβοπενία». Η συγκεκριμένη επιστολή θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Β.Ε., σύμφωνα με απαίτηση του ΕΟΦ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του να πραγματοποιηθεί 

προκράτηση της αίθουσας στο ξενοδοχείο Makedonia Palace για 25 μαθήματα για 

τον 18ο Κύκλο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Δ.Ε.Β.Ε. Το πρόγραμμα του 

Κύκλου και τα υπόλοιπα διοργανωτικά θέματα, θα συζητηθούν αναλυτικά σε 

επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας 

 

 

 
Δ. Σκούτας 

 

 

 
Χρ. Μανές 

απούσα 

 

 

Κ. Κώτσα 

 

 

 
Κ. Καζάκος 

 

 

Τα Μέλη: Τ. Διδάγγελος 

 

 
Ζ. Κοντονίνας 

 

 
Σπ. Μπακατσέλος 


