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Θέμα 1ο: Ενημέρωση - συζήτηση του Δ.Σ. μετά την κοινοποίηση απόφασης του 
Αρείου Πάγου 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την εξέλιξη της υπόθεσης του 
Αρείου Πάγου. 
Αρχικά έγινε μία αναφορά τι έχει γίνει ως τώρα: 
 Ο κ. Τ. Διδάγγελος αιτήθηκε στις 27/5/2022 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
από τα μέλη Δ.Σ. της ΔΕΒΕ να συναντηθούν στα γραφεία της Εταιρείας στις 
30/5/2022 προκειμένου να τους κοινοποιήσει, ως εκπρόσωπος της Εταιρείας για το 
θέμα στον Άρειο Πάγο, την απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία του παραδόθηκε 
από τον δικηγόρο που είχε διοριστεί για το συγκεκριμένο ζήτημα από την Εταιρεία, κ. 
Πέτρο Ταρνατώρο.  
 Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 30/5/2022 στα γραφεία της 
Εταιρείας στις 9.30μ.μ., όπου παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., παρέδωσε ο κ. 
Τρ. Διδάγγελος την απόφαση του Αρείου Πάγου με αριθμ. 148/2022 η οποία 
αναφέρει ότι αναιρείται η 101/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 
Θεσσαλονίκης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να επιστρέψει στην 
προηγούμενή της ονομασία «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη/ ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ.» και να ισχύει το καταστατικό της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. 
Ο κ. Τ. Διδάγγελος, κ. Σπ. Μπακατσέλος και κ. Ζ. Κοντονίνας ανέφεραν ότι 
σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση δεν έχει ισχύ το Δ.Σ. της ΔΕΒΕ και ότι ο κ. Δ. 
Σκούτας, κ. Κ. Καζάκος και κ. Χρ. Μανές θα πρέπει να παραιτηθούν με την 
αιτιολογία ότι κατά την εκλογή τους ως μέλη του Δ.Σ. κατείχαν θέση και σε άλλο 
Δ.Σ. επιστημονικής εταιρείας κάτι το οποίο ορίζει το καταστατικό της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. 
Οι κ.κ. Δ.Σκούτας, Χρ. Μανές και Κ. Καζάκος αντέτειναν ότι η εκλογή τους ήταν 
σύννομη γιατί εκλογές διενεργήθηκαν ως ΔΕΒΕ με καταστατικό ΔΕΒΕ σύμφωνα με 
την εφετειακή απόφαση και από το τότε Δ.Σ. της Εταιρείας  και η παρούσα απόφαση 
του Αρείου Πάγου δεν αναφέρεται στην λειτουργία του Δ.Σ. και τι μέλλει γενέσθαι. 
Οι κ.κ. Τ. Διδάγγελος, Σπ. Μπακατσέλος και κ. Ζ. Κοντονίνας παρέδωσαν στη 
γραμματεία (αρ. πρωτ.: 963,964,965) υπεύθυνες δηλώσεις όπου ανέφεραν ότι δεν 
ανήκουν και δεν συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων επιστημονικών 
εταιρειών.  
Τα μέλη του Δ.Σ.  κ. Δ. Σκούτας,  κ. Κ. Καζάκος, κ. Κ. Κώτσα και κ.Χρ. Μανές 
ζήτησαν να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον δικηγόρο που είχε αναλάβει την 
υπόθεση για την Εταιρεία κ. Π. Ταρνατώρο, και σε συνεργασία με άλλους 
δικηγόρους να μελετήσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου και να καθοδηγηθούν για 
σύννομες κινήσεις. Ο κ. Τ. Διδάγγελος δέχτηκε και ενημέρωσε ότι θα ενημερώσει για 
ημερομηνία συνάντησης, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε για τις επόμενες δύο 
εβδομάδες από την συνάντηση στις 30/5/2022. 
 Ο κ. Δ. Σκούτας απευθύνθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη της κ. Κ. Κώτσα, του 



κ. Κ. Καζάκου και κ. Χρ. Μανέ, σε τρία διαφορετικά δικηγορικά γραφεία 
προκειμένου να λάβει γνωμάτευση για το ποιες σύννομες κινήσεις πρέπει να 
ακολουθηθούν. Συγκεκριμένα απευθύνθηκε στα δικηγορικά γραφεία: α) Αναστασία 
Στ. Σπυρίδου ΑΜ 1195, β) Ευστράτιος Δοξάκης ΑΜ 3873/ Θωμάς Νταλέτσος ΑΜ 
4025/ Εμμανουήλ Μαυρουδής ΑΜ 9169 και γ) Απόστολου Α. Σοφιαλίδη ΑΜ 1526. 
 
 Στη συνέχεια ο κ. Σκούτας ενημέρωσε: 
 Οι γνωματεύσεις και των τριών δικηγορικών γραφείων καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σύννομο και συνεχίζει τη λειτουργία 
του. 
Για τα μέλη τα οποία συμμετέχουν και σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια επιστημονικών 
εταιρειών, όπως στην περίπτωση του κ. Χρ. Μανέ, δεν χρειάζεται να παραιτηθούν 
εφόσον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 89 του Αστικού Κώδικα «Όλα τα μέλη 
του σωματείου έχουν  ίσα  δικαιώματα.   Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή 
αφαιρούνται με τη Συναίνεση όλων των μελών».  
Συγκεκριμένα για την περίπτωση, όπου κάποιο μέλος του Δ.Σ. ανήκει σε Διοικητικό 
Συμβούλιο και άλλης επιστημονικής εταιρείας, στο κεφάλαιο Γ΄ του καταστατικού 
της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. με θέμα «Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες – Λειτουργία  
Εκπροσώπηση – Ελεγκτική Επιτροπή» στο άρθρο 11 δεν προβλέπεται σχετική 
περίπτωση και άρα σύμφωνα με το Άρθρο 30 του καταστατικού της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. 
«Για θέματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του νόμου και του Αστικού Κώδικα.» παραπέμπεται το θέμα στον Αστικό 
Κώδικα. 
Σύμφωνα με το διάταξη του άρθρου 89 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα, «Όλα τα μέλη 
του σωματείου έχουν ίσα  δικαιώματα.  Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή 
αφαιρούνται με τη Συναίνεση όλων των μελών».  
Ο κ. Χρ. Μανές ζήτησε, προκειμένου να είναι κατοχυρωμένος, να γίνει ψηφοφορία 
για το θέμα και δήλωσε ότι θα απέχει από τη ψηφοφορία. Η ψηφοφορία ήταν 
ομόφωνα θετική (Σκούτας, Κώτσα, Καζάκος) για τη συμμετοχή του κ. Χρ. Μανέ ως 
μέλος Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. Ο κ. Μανές απείχε από τη ψηφοφορία. 
 
Θέμα 2ο: 35ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΕΜΕΔ 
 Το Δ.Σ. επιβεβαίωσε τις αποφάσεις που είχε πάρει για το συνέδριο σε 
συνεδρίασή του με ονομασία ΔΕΒΕ στις 21/1/2022: «το 35ο Ετήσιο Πανελλήνιο 
Συνέδριο να διεξαχθεί στις 9-13/11/2022 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace και την 
υποστήριξη να την αναλάβει και φέτος η Εταιρεία Inventics. Τιμές συνέδρων, σταντ 
κ.τ.λ. παραμένουν όπως τις περυσινές. Επίσης και φέτος θα βραβευτούν έως και τρεις 
εργασίες με οικονομικό έπαθλο τα ίδια χρήματα όπως και πέρυσι. Ανάλογα τη 
κατάσταση που θα επικρατεί εκείνο το χρονικό διάστημα θα προσαρμοστούν και τα 
μέτρα προστασίας και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση 
του Συνεδρίου». 
 
Θέμα 3ο: Αίτηση οικονομικής υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής 
 Παρουσιάστηκε αίτηση για οικονομική υποστήριξη της διδακτορικής 
διατριβής με τίτλο «Η δράση των αναστολέων του συμμεταφορέα νατρίου - γλυκόζης 
(SGLT-2) και των αγωνιστών GLP-1 στον γλυκοκάλυκα: Μελέτη σε διαβητικούς 
ασθενείς.» που εγκρίθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 
 
Το Δ.Σ. αποφάσισε (υπέρ κ. Σκούτας, κ. Κώτσα, κ. Καζάκος, λευκό κ. Μανές), να 



υποστηριχτεί οικονομικά η Διδακτορική Διατριβή με το ποσό συνολικά των 5.000 
ευρώ. 
 
Θέμα 4ο: Ενημέρωση Σώματος για θέμα γραμματείας εταιρείας με τηνεπικείμενη 
επιστροφή της κ. Ε. Ψαρράκη 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η κ. Ευγενία Ψαρράκη δήλωσε ότι θα κάνει 
χρήση συμπληρωματικού διαστήματος απουσίας από την εργασία τετράμηνης 
γονικής άδειας,  δυνατότητα που της δίνει ο ΟΑΕΔ. 

Αποφασίστηκε ότι η κ. Ελευθερία Γκέκα θα συνεχίσει την εργασία της στη 
γραμματεία, λόγω της καθοριστικά θετικής της συνεισφοράς στο έργο της 
γραμματείας (υπέρ κ. Σκούτας, κ. Κώτσα, κ. Καζάκος, λευκό κ. Μανές). 

 
Θέμα  5ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις 

Παρουσιάστηκαν τα στατιστικά του 18ου κύκλου μετεκπαιδευτικών 
μαθημάτων 2021-2022 της Εταιρείας. Τα μαθήματα, σύμφωνα με ερωτηματολόγια 
που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες/χουσες, αξιολογήθηκαν ως  πολύ καλά σχετικά 
με τη θεματολογία, το περιεχόμενό τους και το επιστημονικό επίπεδο των 
ομιλητών/ομιλητριών.   

Αποφασίστηκε ο 19ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 2022-2023 να 
πραγματοποιηθεί και αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά στο ξενοδοχείο Makedonia Palace 
με 25 μαθήματα. Ανάλογα τη κατάσταση που θα επικρατεί λόγω της πανδημίας 
εκείνο το χρονικό διάστημα, θα προσαρμοστούν τα μέτρα προστασίας και οτιδήποτε 
άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση του Κύκλου. Ο 
συγκεκριμένος Κύκλος θα περιοριστεί στη συμμετοχή τριάντα (30) ατόμων με 
φυσική παρουσία και θα δοθεί δυνατότητα συμμετοχής σε δέκα (10) άτομα από την 
επαρχεία για συμμετοχή εξ’ αποστάσεως.   Επίσης, θα προσφέρεται ένα μικρό coffee 
break στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
Το τελικό πρόγραμμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.  
 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι η δίκη για την υπόθεση 
«Συνεχιζόμενης Ιατρικής και Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης» αναβλήθηκε από το 
δικαστήριο.  

Παρουσιάστηκε πρόσκληση για Επιστημονική υποστήριξη από την Ελληνική 
Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Π.) 
και το Metropolitan General (Παθολογική- Διαβητολογική Κλινική & Διαβητολογικό 
Κέντρο) για το συνέδριο που διοργανώνουν «Σακχαρώδης Διαβήτης 2022: Η 
παθολογία συνεργάζεται και… περιποιεί τον διαβήτη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
στις 25 & 26 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα. Το Δ.Σ. αποφάσισε (υπέρ κ. Σκούτας, κ. 
Κώτσα, κ. Καζάκος, λευκό κ. Μανές) θετικά. 

  



Παρουσιάστηκε πρόσκληση από την Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων 
Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) για συμμετοχή του κ. Δ. Σκούτα 
στις 25/10/2022 σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Εντατικοποίηση θεραπείας 
διαβήτη τύπου 2: Βασική Ινσουλίνη έναντι αγωνιστή GLP-1». Το Δ.Σ. συμφώνησε 
(υπέρ κ. Σκούτας, κ. Κώτσα, κ. Καζάκος, λευκό κ. Μανές) με την πρόσκληση. 

 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας 

    
    
    

Δ. Σκούτας Χρ. Μανές Κ. Κώτσα Κ. Καζάκος 
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