
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

26 Μαρτίου 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.  

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:Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με το 
διαμέρισμα. Ενημέρωση από δικηγόρο κ. Ν. Λιόντα 

Ο δικηγόρος κ. Α.-Ν. Λιόντας, που χειρίζεται την υπόθεση του διαμερίσματος 
της Εταιρείας, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το περιεχόμενο 
της απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε στις 2/2/2021 στο πλαίσιο 
της αντιδικίας με τον πωλητή του διαμερίσματος κ. N. Βουκυκλαράκη.  Το 
Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης απορρίπτει την έφεση της Εταιρείας, την 
αντίθεση έφεση και τους πρόσθετους λόγους της πλευράς κ. N. Βουκυκλαράκη και 
καθίσταται τελεσίδικη η πρωτόδικη απόφαση χωρίς μεταβολές από τις 26/05/2017 
(απόφαση 8202/2017). 
Ο κ. Λιόντας παρουσίασε, τόσο τις δυνατότητες που έχει η Εταιρεία για την 
υλοποίηση της απόφασης, όσο και τη συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Βουκυκλαράκη.  
Μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο 
επιφυλάχθηκε να λάβει απόφαση μέχρι να εκτιμηθεί από πιστοποιημένους εκτιμητές 
η εμπορική αξία του διαμερίσματος 
 
Θέμα 2ο:Οικονομικός και Στατιστικός απολογισμός Διαδικτυακής Ημερίδας για 
Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό Προσωπικό με 
θέμα: «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στο Επίκεντρο», 20/3/2021 

Ο Πρόεδρος παρουσίασε τον στατιστικό απολογισμό της Ημερίδας για 
Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό Προσωπικό με θέμα: 
«Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στο Επίκεντρο» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 
20/03/2021. 
Την Ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 1.411 άτομα και οι συνολικές επισκέψεις 
(views) έως και τις 22/03/2021 ανήλθαν στις 19.477. 
Επίσης, παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός της Ημερίδας, ο οποίος 
εγκρίθηκε από Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Θέμα 3ο:Αναπλήρωση κ. Ευγενίας Ψαρράκη λόγω εγκυμοσύνης 
 Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για την εγκυμοσύνη της κ. Ευγενίας 
Ψαρράκη η οποία εργάζεται στη γραμματεία της ΔΕΒΕ τις πρωινές ώρες. Η κ. 
Ψαρράκη, λόγω θεμάτων υγείας θα πρέπει να πάρει και αναρρωτική άδεια και 



προβλέπεται να επιστρέψει σε ένα έτος. Το Δ.Σ. αποφάσισε η κ. Ψαρράκη να 
αναπληρωθεί έως την επιστροφή της.  

Θέμα 4ο: Ενημερώσεις-προτάσεις 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι δεν κατατέθηκε καμία αίτηση 

σχετικά με την απόφαση που είχε πάρει το Δ.Σ. στις 15/01/2021 για τηνοικονομική 
υποστήριξη τριών Διδακτορικών Διατριβών σχετικών με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Η 
προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων ήταν έως τις 28/02/2021. 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για τη δημοσίευση του νέου ΦΕΚ 
(22.3.2021/Β΄/ Αρ. Φύλου 1080) σχετικά με την τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Γ5α/Γ.Ποικ27049/5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Ιατρική 
Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη». Το ΦΕΚ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Β.Ε. προς ενημέρωση των μελών της. 

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 


