
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 στις 9.30 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. 
 
Θέμα 1o:  Διαχείριση τρέχουσας κατάστασης της ΔΕΒΕ 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις ενέργειες και τις συναντήσεις που 
πραγματοποίησε, προκειμένου να λυθεί το θέμα που έχει προκύψει για την 
καταχώρηση της μετονομασίας της Εταιρείας από ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. σε Δ.Ε.Β.Ε. 
Ενημέρωσε το Δ.Σ., ότι παρόλο που ανέθεσε την υπόθεση και σε άλλο δικηγορικό 
γραφείο, συγκεκριμένα του κ. Ιωάννη Βλάχου, η δυνατότητα καταχώρησης της 
μετονομασίας της Εταιρείας από ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. σε Δ.Ε.Β.Ε δεν είναι εφικτή. Ο κ. 
Σκούτας παρουσίασε και τη σχετική βεβαίωση από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
(10/9/2020), μετά από αίτηση που είχε πραγματοποιήσει το δικηγορικό γραφείο κ. 
Βλάχου εκ μέρους της Δ.Ε.Β.Ε. 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε και για τη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της 
Γραμματείας του Πρωτοδικείου και για τη συνάντηση που είχε με τον Διευθυντή του 
Μητρώου της Ζ΄ ΔΟΥ, όπου και εκεί διαπιστώθηκε η μη δυνατότητα καταχώρησης 
της μετονομασίας της Εταιρείας από ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. σε Δ.Ε.Β.Ε. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε ως ύστατη λύση τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης Μελών, η οποία αποτελεί το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων, 
προκειμένου να παρθούν οι απαραίτητες και καθοριστικές αποφάσεις για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και να πραγματοποιηθεί η αναγνώρισή της 
με την ονομασία Δ.Ε.Β.Ε., βάσει της εφετειακής απόφασης. 

Τα τρία μέλη του Δ.Σ, ο κ. Τ. Διδάγγελος, ο κ. Σπ. Μπακατσέλος και κ. ο Ζ. 
Κοντονίνας εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς τη δυνατότητα σύγκλισης Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης Μελών, με την αιτιολογία ότι είναι Καταστατική, εφόσον οι 
αποφάσεις της θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας. 
Επίσης, ο κ. Τ. Διδάγγελος, ο κ. Σπ. Μπακατσέλος και ο κ. Ζ. Κοντονίνας 
αμφισβήτησαν την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, με την παρούσα 
σύνθεση, να μπορεί να λάβει απόφαση για τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης Μελών.  
Στη συνέχεια, ο  κ. Μπακατσέλος πρότεινε να απευθυνθεί σύσσωμο το Δ.Σ. προς 
τους εμπλεκόμενους φορείς (εφορία, κτλ) ώστε να λυθούν τα γραφειοκρατικά 
ζητήματα και να συνεχίσει να λειτουργεί η Εταιρεία ως Δ.Ε.Β.Ε., έως την εκδίκαση 
της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο. Με την πρόταση συμφώνησαν ο Σκούτας, ο κ. 
Καζάκος, κ. Μανές και η κ. Κώτσα, αλλά δε συμφώνησαν ο κ. Διδάγγελος και ο κ. 
Κοντονίνας.  
Τελικά, επί αδυναμίας ομοφωνίας του Δ.Σ., αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να 
πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών της Δ.Ε.Β.Ε. προκειμένου να 



παρθούν οι απαραίτητες και καθοριστικές. Δεν συμφώνησαν ο κ. Διδάγγελος, ο κ. 
Μπακατσέλος και ο κ. Κοντονίνας. 

Θέμα 2o:  34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 
Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Β.Ε. αποφάσισε ομόφωνα να αναβάλει την ημερομηνία  

διεξαγωγής του 34ου Ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου της Δ.Ε.Β.Ε. για το2021, λόγω 
των περιοριστικών μέτρων της πολιτείας που διαρκώς μεταβάλλονται και λόγω των 
προβλέψεων των λοιμωξιολόγων για έξαρση των κρουσμάτων την εν λόγω περίοδο. 
Σε επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου. 

Θέμα 3ο: Ενημερώσεις – προτάσεις 
   Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί την πρόσκληση της Ελληνικής 
Εταιρείας Παχυσαρκίας για συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 
Παχυσαρκίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4-6/3/2021 στην Αθήνα. Η Δ.Ε.Β.Ε. 
θα εκπροσωπηθεί από τον κ. Τ. Διδάγγελο στο Προεδρείο και ομιλητή τον κ. Ζ. 
Κοντονίνα. 
   Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι απεβίωσε η Χαρίλεια Λούπα, εκλεκτή 
συνάδελφος και ιατρός. Αποφασίστηκε να σταλεί στεφάνι στην κηδεία της 
Χαρίκλειας Λούπα και συλλυπητήρια επιστολή. 

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 


