
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δευτέρα 1 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: Διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων του Σωματείου ενώπιον του 
Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης με γενικό αριθμό 
κατάθεσης 527/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 42/2020, η οποία στρέφεται 
κατά της με αριθμό 101/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου 
Θεσσαλονίκης.  
Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το οποίο θα το 
εκπροσωπεί δικαστικά εν γένει ως προς τη δίκη αυτή και, ειδικότερα, ενώπιον 
του Αρείου Πάγου. 
 Ο κ. Μπακατσέλος πρότεινε να διοριστούν ως πληρεξούσιοι δικηγόροι οι κ. 
Πέτρος Ταρνατώρος και κ. Σοφία  Νερολαδάκη για να αναλάβουν το θέμα της 
αίτησης αναίρεσης με γενικό αριθμό κατάθεσης 527/2020 και ειδικό αριθμό 
κατάθεσης 42/2020, η οποία στρέφεται κατά της με αριθμό 101/2020 απόφασης του 
Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μπακατσέλος ανέφερε ότι δεν 
δικαιούνται να συμμετέχουν στις συζητήσεις και στις αποφάσεις που αφορούν τα 
θέματα της δίκης στον Άρειο Πάγοο κ. Δ. Σκούτας και ο Κ. Καζάκος λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων. Για τα θέματα αυτά συζητούν και αποφασίζουν τα 
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 
Επίσης, πρότεινε τον κ. Τ. Διδάγγελο να εκπροσωπήσει την Εταιρεία στα ανωτέρω 
θέματα τα οποία αφορούν τη Δίκη ενώπιον του Αρείου Πάγου. 
 Στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν ψήφισαν για λόγους αρχής ο κ. Δ. Σκούτας και 
ο κ. Κ. Καζάκος. 
 Αποφασίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη (πέντε) του Διοικητικού Συμβουλίου η 
ανάθεση του θέματος στους δικηγόρους κ. Πέτρο Ταρνατώρο και κ. Σοφία  
Νερολαδάκη. Επίσης αποφασίστηκε η ανάθεση στον κ. Τ. Διδάγγελο η εκπροσώπηση 
της Εταιρείας στα ανωτέρω θέματα τα οποία αφορούν τη Δίκη ενώπιον του Αρείου 
Πάγου. 
 
Θέμα 2ο: 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις τελευταίες εκκρεμότητες του 
Συνεδρίου. 
 Αποφασίστηκε οι δράσεις στην πλατεία Αριστοτέλους να προσαρμοστούν στα 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
  



 
Θέμα 3ο: Αιτήσεις νέων μελών 
 Εγκρίθηκαν τρεις νέες αιτήσεις μελών που πληρούν τις προϋποθέσεις και 
εκκρεμεί η τελική τους έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών. 
Δεν εγκρίθηκαν τέσσερεις αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. 
 
Θέμα 4ο: Αίτηση για Μετεκπαίδευση στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη σε 
αναγνωρισμένο Κέντρο/ Εργαστήριο στο εξωτερικό 
 Ο Πρόεδρος παρουσίασε αίτηση απόφοιτης του τμήματος ιατρικής ΑΠΘ για 
οικονομική ενίσχυση της ερευνητικής της δραστηριότητας σε εργαστήριο του 
εξωτερικού. 
Συμφωνήθηκε να ζητηθεί από την υποψήφια συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση στον 
τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη και ορίσθηκε το ύψος της χρηματοδότησης έως 5000 
ευρώ, εφόσον εγκριθεί. 
 
Θέμα 5ο: Καθορισμός ύψους αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση στον Άρειο 
Πάγο 
 Ο κ. Μπακατσέλος προτείνει να εξαιρεθούν οι κύριοι Σκούτας και  Καζάκος 
από τη συγκεκριμένη συζήτηση και ψηφοφορία, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.  
Οι κύριοι Σκούτας και Καζάκος αρνούνται να αυτοεξαιρεθούν από τη συζήτηση και 
ψηφοφορία για το συγκεκριμένο ζήτημα καταθέτοντας στη γραμματεία της ΔΕΒΕ 
(αρ. πρωτ. εισερχ. 888/1.11.2021) έγγραφη δήλωση για τη νομική εγκυρότητα της 
απόφασής τους. 
 
Θέμα 6ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις 
Δεν υπήρχαν ενημερώσεις - προτάσεις. 
 
 
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  
 


