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Θεσσαλονίκη, 28/02/2020 
            Αρ. Πρωτ.: 698 

Αγαπητά μέλη, 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 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. 

       Σας ενημερώνουμε, ότι η Εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο 

Πάγο κατά της παραπάνω απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης μαζί με 

αίτηση αναστολής και αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου οι 

αρχαιρεσίες της 29/03/2020 να διεξαχθούν με το τροποποιημένο καταστατικό. 

Επειδή, μέχρι την ώρα αυτή, δεν υπάρχει απόφαση επί του αιτήματος για 

χορήγηση προσωρινής διαταγής, οι αρχαιρεσίες της 29/3/2020 θα διεξαχθούν καταρχήν 

με το αρχικό καταστατικό.  

Σε περίπτωση νεότερης εξέλιξης, θα ενημερωθείτε σχετικά. 

               Με τιμή 

Ο Πρόεδρος 

Χ. Σαμπάνης 

Ο Γενικός 
Γραμματέας 

Σπ. Μπακατσέλος 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλούνται τα μέλη της 

Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 

ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς όλους εσάς για τη συμμετοχή 
σας στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Δ.Ε.Β.Ε. και για την συμπαράσταση σας στο σημαντικό έργο της. 

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. ολοκληρώνεται και θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις επικείμενες 
εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας ελεγκτικής επιτροπής της Δ.Ε.Β.Ε.   

Αποφασίστηκε η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας για απολογισμό και αρχαιρεσίες για 
την εκλογή νέου Δ.Σ. και ανάδειξη νέας ελεγκτικής επιτροπής να πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2020, 
ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας (Γ. Παπανδρέου 39, 
Θεσσαλονίκη). 

 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου 2020, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στην αίθουσα «Αριστοτέλης» στο ξενοδοχείο Makedonia 
Palace Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.  

Για την ανετότερη και ταχύτερη διεξαγωγή των εκλογών, το Δ.Σ. αποφάσισε να παρουσιάσει τους 
υποψηφίους σε ενιαίο ψηφοδέλτιο έτοιμο εκ των προτέρων και κάθε μέλος/ψηφοφόρος θα έχει το δικαίωμα 
να θέτει από 1 μέχρι 7 σταυρούς στο ψηφοδέλτιο. 

Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε την υποψηφιότητά σας για το νέο Δ.Σ. ή για τη νέα 
Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας «…Η Διοίκηση του 
Σωματείου αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Αποκλείεται 
από τη Διοίκηση μέλος του σωματείου που στερήθηκε αυτοδίκαια ή μετά από απόφαση δικαστικής αρχής τα 
πολιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει 
να είναι Έλληνες πολίτες κάτοικοι Θεσσαλονίκης…», παρακαλείσθε να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και 
στη συνέχεια να αποστείλετε με Fax (Fax: 2310-250084) ή με e-mail (info@ngda.gr) ή και προσωπικά έως 
και τις 13/03/2020 τη συνημμένη αίτηση και να επιβεβαιώσετε τηλεφωνικά την ορθή παραλαβή της 
αίτησής σας από τη Γραμματεία της ΔΕΒΕ (τηλ. 2310250034/  ώρες επικοινωνίας 10.00-13.00 και 16.00-
19.00).   

Παρακαλούμε για τη μαζική προσέλευση και συμμετοχή των μελών. 

 Με τιμή 

Ο Πρόεδρος 

Χ. Σαμπάνης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Σπ. Μπακατσέλος 

mailto:info@ngda.gr


 
 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 
 
Προς: ΔΣ της Δ.Ε.Β.Ε. 
           Τηλ: 2310250034 
           Fax: 2310250084 
           e-mail: info@ngda.gr 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
 
Επώνυμο: …………………………………………… 
 
Όνομα: ……………………………………………… 
 
Πατρώνυμο: ………………………………………… 
 
Μητρώνυμο:………………………………………… 
 
ΑΔΤ:………………………………………………… 
 
Ειδικότητα: …………………………………………. 
 
Διεύθυνση κατοικίας:………………………………... 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
Τηλ. σταθερό: …………………………………......... 
 
Τηλ. κιν:…….………………………………….......... 
 
E-mail:……………………………………………….. 

 
 
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή 
την αίτησή μου για να είμαι 
υποψήφιος/α στις εκλογές που 
θα διεξαχθούν στις 29/03/2020 
και σε περίπτωση μη απαρτίας 
στις 05/04/2020 για την 
ανάδειξη νέου Δ.Σ. της 
Διαβητολογικής Εταιρείας 
Βορείου Ελλάδος.  
 
 
  

 
 
 
Θεσσαλονίκη ……..... 
           Ο αιτών/ η αιτούσα 
 
         
         ……………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τα προσωπικά στοιχεία συγκεντρώνονται αποκλειστικά για τις αρχαιρεσίες των εκλογών  



 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 

 
Προς: ΔΣ της Δ.Ε.Β.Ε. 
           Τηλ: 2310250034 
           Fax: 2310250084 
           e-mail: info@ngda.gr 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
 
Επώνυμο: …………………………………………… 
 
Όνομα: ……………………………………………… 
 
Πατρώνυμο: ………………………………………… 
 
Μητρώνυμο:………………………………………… 
 
ΑΔΤ:………………………………………………… 
 
 
Ειδικότητα: …………………………………………. 
 
Διεύθυνση κατοικίας:………………………………... 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
Τηλ. σταθερό: …………………………………......... 
 
Τηλ. κιν:…….………………………………….......... 
 
E-mail:……………………………………………….. 

 
 
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή 
την αίτησή μου για να είμαι 
υποψήφιος/α στις εκλογές που 
θα διεξαχθούν στις 29/03/2020 
και σε περίπτωση μη απαρτίας 
στις 05/04/2020  για την  
ανάδειξη νέας Ελεγκτικής 
Επιτροπής της Διαβητολογικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.  
 
 

 
 
 
Θεσσαλονίκη ……............ 
        Ο αιτών/ η αιτούσα 
 
         
      ……………………. 
 

 

 
Τα προσωπικά στοιχεία συγκεντρώνονται αποκλειστικά για τις αρχαιρεσίες των εκλογών  
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