
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δευτέρα 31 Αυγούστου 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. 

Ο κ. Τ. Διδάγγελος, στην έναρξη της Συνεδρίασης, ανέγνωσε το παρακάτω 
έγγραφο υπογεγραμμένο από τον ίδιο και τα μέλη του Δ.Σ. κ. Μπακατσέλο και κ. 
Κοντονίνα (εισερχόμενο έγγραφο ΔΕΒΕ, αρ. Πρωτ. 796) και πραγματοποιήθηκε 
συζήτηση του Δ.Σ. πάνω σε αυτό: 

«Προς Μέλη ΔΣ ΔΕΒΕ  

Θεσσαλονίκη 31/8/2020, 

Μετά από πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την γραμματεία της ΔΕΒΕ 
πραγματοποιήθηκε παράσταση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης στις 21/8/2020 στις 10.00 πμ, με θέμα 
την αίτηση της εταιρείας για αλλαγή της επωνυμίας από ΕΛΕΜΕΔ σε ΔΕΒΕ λόγω των πρόσφατων 
δικαστικών αποφάσεων σας ανακοινώνω τα εξής: 
Προς έκπληξή μας και παρουσία των κ. Σκούτα, κ. Κώτσα, εμού και του δικηγόρου κ. Νταλέτσου 
απευθυνθήκαμε στον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 
Εκεί πληροφορήθηκα ότι υπάρχει ήδη απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία 
συμφώνησε και ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας, ότι δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αλλαγή της επωνυμίας από 
ΕΛΕΜΕΔ σε ΔΕΒΕ. Σε περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα υπεισέλθω, αν δεν κοινοποιηθεί η απόφαση 
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 
Μετά από τα ανωτέρω και επειδή τόσο εγώ όσο και οι συνυπογράφοντες κκ Μπακατσέλος και 
Κοντονίνας ως μέλη του ΔΣ δεν επιθυμούμε να συμμετέχουμε σεπαράνομα ΔΣ παρακαλούμε για τα 
ακόλουθα: 
1. Να μας κοινοποιηθεί η απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ώστε στην συνέχεια
να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες της εταιρείας και να μας πληροφορήσετε τον λόγο 
απόκρυψής της. 
2. Να σταματήσει αμέσως οποιοσδήποτε προγραμματισμός εκδηλώσεων της εταιρείας
πιθανόν λόγω μη-δικαιοδοσίας. 
3. Επί μη-συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματος μας,
αλλά και για την προσφυγή μας σε ένδικα μέσα, καθώς θεωρούμε ότι είναι πιθανόν να κατηγορηθούμε 
για παράνομες πράξεις των υπολοίπων μελών του ΔΣ. 
4. Να κοινοποιηθεί η παρούσα επιστολή σε όλα τα μέλη της εταιρείας προς ενημέρωσή
Τους» 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις ενέργειες και τις 
συναντήσεις που πραγματοποίησε για την επίλυση του θέματος. Αναφέρθηκε 
αναλυτικά για την πορεία της συνάντησης που είχε στον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας 
παρουσία του κ. Διδάγγελου, της κ. Κώτσα και του δικηγόρου κ. Νταλέτσου (ο 
οποίος προσεκλήθη μετά από την άρνηση του κ. Στυλιαρά, παρά τη διαβεβαίωση του 
Σκούτα και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για την αποκλειστική διαχείριση του 
θέματος από αυτόν τον δικηγόρο). Από τη συνάντηση αυτή προέκυψε ότι σύμφωνα 
με τα έγγραφα που υπάρχουν, δεν μπορεί να γίνει εφικτή η μετονομασία από 



ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. σε Δ.Ε.Β.Ε βασει της αναβλητικής απόφασης 410/20 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έως ότου τελεσιδικήσει η προσφυγή στον Άρειο Πάγο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια, με την παρουσία όλων, συνεδρίασε και 
αποφάσισε τα παρακάτω: 

Θέμα 1ο: Πρόσκληση Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου στο 6ο Παγκύπριο 
Διαβητολογικό Συνέδριο/ Λεμεσός  20-21/2/2021 

Το Δ.Σ. αποφάσισε μετά από πρόσκληση, να συμμετέχει στο 6ο Παγκύπριο 
Διαβητολογικό Συνέδριο που θα διοργανώσει η Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου στη 
Λεμεσό. Αποφασίστηκε να συμμετέχουν οι: Δ. Σκούτας, Κ. Καζάκος, Κ. Κώτσα, Χρ. 
Μανές. 

Θέμα 2ο: Πρόταση υποτροφιών από Pharmaserve-Lilly 
Η πρόσκληση της Εταιρείας Pharmaserve-Lilly για έμμεση υποστήριξη με τη 

μορφή υποτροφίας σε συγκεκριμένο αριθμό ιατρών, προκειμένου να 
παρακολουθήσουν το Διαδικτυακό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της EASD και οι οποίες 
θα απονεμηθούν μέσω της ΔΕΒΕ σε ιατρούς που θα επιλεγούν με κριτήρια που θα 
ορισθούν από τη ΔΕΒΕ, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. λόγω γραφειοκρατικών 
προβλημάτων που έχουν προκύψει με τη μετονομασίας της Εταιρείας, να μην γίνει 
αποδεκτή. 

Θέμα 3ο: Πρόγραμμα 17ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων ΔΕΒΕ 
Καθορίστηκε το πρόγραμμα του 17ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών 

Μαθημάτων της Δ.Ε.Β.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  

Θέμα 4ο: 34ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 
Δεν συζητήθηκε το θέμα. 

Θέμα 5ο: Καθορισμός της στάσης της ΔΕΒΕ απέναντι στην προσφυγή στον 
Άρειο Πάγο 
Δεν συζητήθηκε το θέμα. 

Θέμα 6ο: Προσδιορισμός νέας δικασίμου για τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ενώπιον του Αρείου Πάγου   
Δεν συζητήθηκε το θέμα. 

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 


