
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 στις 9.00 μ.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. 
 
 

Με την έναρξη της Συνεδρίασης ζήτησε ο κ. Τ. Διδάγγελος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο να γίνει δεκτό το αίτημα που έστειλε στη ΔΕΒΕ μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις 4/10/2021 και ώρα 9.04μ.μ. με περιεχόμενο κειμένου 
ηλεκτρονικού μηνύματος: 
 
"-----Original Message----- 
From: didang@auth.gr 
Sent: Monday, 4 October, 2021 9:04pm 
To: "info" <info@ngda.gr> 
Subject: Αίτημαγιατηνημερήσιαδιάταξη 5.10.2021 
ΠΡΟΣ ΔΣ 
Σε συνέχεια της σημερινής ενημέρωσής μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) ως προς την 
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, η οποία έχει οριστεί για 
την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 21:00 «δια ζώσης στα γραφεία» του Σωματείου, ζητούμε να 
προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ή να συζητηθεί ως εκτός ημερησίας διάταξης το 
ακόλουθο θέμα: 
-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.- 
επισυνάπτεται η αίτηση 
Τ.Διδάγγελος 
Ζ.Κοντονίνας 
Σ.Μπακατσέλος" 
 

Το παραπάνω αναφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο πρωτοκολλήθηκε 
ως εισερχόμενο έγγραφο στη ΔΕΒΕ: αρ. πρωτ. 879), περιλάμβανε και τη συνημμένη 
επιστολή/αίτηση: 
 
"ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη» ΥΠΟ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ 
«ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  
ΑΙΤΗΜΑ  
1. Του Τριαντάφυλλου Διδάγγελου του Παύλου και της Χαρίκλειας, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Σωματείου.-  
2. Του Ζήση Κοντονίνα του Νικολάου και της Μαρίας, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σωματείου.-  
3. Του Σπυρίδωνος Μπακατσέλου του Οδυσσέα και της Παρθενίας, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Σωματείου.-  



Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου 2021  
Σε συνέχεια της σημερινής ενημέρωσής μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) ως προς την 
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, η οποία έχει οριστεί για 
την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 21:00 «δια ζώσης στα γραφεία» του Σωματείου, ζητούμε να 
προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ή να συζητηθεί ως εκτός ημερησίας διάταξης το 
ακόλουθο Θέμα:  
- 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.- 
Επιπλέον, υπομνύουμε τα ακόλουθα:  
(α) Λόγω της χρονικής εγγύτητας της συζήτησης της παραπάνω αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου 
Πάγου εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2021 και της ανάγκης ουσιαστικής προπαρασκευής του πληρεξούσιου 
δικηγόρου που θα διορίσει το Σωματείο, είναι εξαιρετικά επείγον να ληφθεί άμεσα απόφαση επί του 
θέματος.- 
(β) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 ΑΚ, ο Πρόεδρος Δημήτριος Σκούτας του Παναγιώτη και ο 
Ταμίας Κυριάκος Καζάκος του Αθανασίου, οι οποίοι φέρουν την ιδιότητα των αντιδίκων του Σωματείου 
στην παραπάνω δίκη, δε δικαιούνται να ψηφίσουν επί του εν λόγω θέματος.-  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
Τριαντάφυλλος Διδάγγελος, Ζήσης Κοντονίνας, Σπυρίδων Μπακατσέλος" 
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΒΕ κ. Δ. Σκούτας ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε 
επόμενη συνεδρίαση για τον λόγο ότι στάλθηκε την προηγούμενη ημέρα της 
Συνεδρίασης, και επιθυμεί να γίνει η συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση λόγω της 
σοβαρότητας του θέματος και λόγω της αναγκαιότητας δικηγορικής συμβουλής  
εξαιτίας κωλύματος δύο μελών του Δ.Σ. στην επερχόμενη δίκη. Πάνω στο θέμα αυτό 
συμφώνησαν οι: Κ. Κώτσα, Χρ. Μανές, Κ. Καζάκος. 
Αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση να είναι στις 12/10/2021, προκειμένου να 
συζητηθεί το θέμα. 
 
Θέμα 1ο: 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΕΒΕ 
 Το Δ.Σ. αποφάσισε η δια ζώσης παρακολούθηση του Συνεδρίου από 
προπτυχιακούς/κές και μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τήτριες να είναι δωρεάν. 
 Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ελεύθερες ανακοινώσεις που θα 
παρουσιαστούν στο Συνέδριο. 
 Αποφασίστηκε ότι θα βραβευτούν και οι τρεις εργασίες που υποβλήθηκαν 
προς βράβευση με το ποσό των 1.000 ευρώ, οι οποίες είναι οι εξής: 
- Συσχέτιση των πολυμορφισμών των γονιδίων CLOCK με την παρουσία σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 
σε ηλικιωμένο ελληνικό πληθυσμό. 
Ξανθίππη Τσεκμεκίδου, Θεοχάρης Κουφάκης, Φώτης Τσέτσος, Μαριάνθη Γεωργίτση, Μάριος 
Θεοδωρίδης, Νικόλαος Παπάνας, Περιστέρα Πάσχου, Καλλιόπη Κώτσα 
- Η επανεκτίμηση του επιπολάσουν του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 σε πληθυσμό της Βόρειας 
Ελλάδας. 
Σαραντούλα Βεντούρη, Νικόλαος Παπάνας, Στυλιανός Τίγκας, Χρήστος Ναλμπάντης, Ευστράτιος 
Μαλτέζος, Αγαθοκλής Τσατσούλης. 
--Η σημαντική επίδραση της παχυσαρκίας στην ανάπτυξη Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 σε γυναίκες με 
Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των μελετών 
παρατήρησης.  
Παναγιώτης Αναγνώστης, Ρόδης Δ. Παπαρόδης, Ιουλία Κ. Μπόσδου, Χριστίνα Μπόθου, Djuro Macut, 
Δημήτριος Γ. Γούλης, Σαράντης Λιβαδάς 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι ο καθηγητής κ. Σ. Τσιόδρας αποδέχτηκε την 
πρόσκληση να παρουσιάσει την εναρκτήρια ομιλία στην τελετής έναρξης του 
Συνεδρίου.  

Οι κ. Τ. Διδάγγελος, Ζ. Κοντονίνας και Σπ. Μπακατσέλος δήλωσαν την 
αντίθεση τους για τον τρόπο που έγινε η επιλογή των ομιλητών και των προέδρων για 
δορυφορικές ομιλίες και συμπόσια στο πλαίσιο του συνεδρίου και αποχώρησαν από 
τη Συνεδρίαση. 



Θέμα 2ο: 18ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 
Δεν συζητήθηκε το θέμα. 

Θέμα 3ο: Πρόσκληση για 6ο Παγκύπριο Διαβητολογικό Συνέδριο, Εταιρεία 
Διαβητολογίας Κύπρου 19-20/02/2022 Λεμεσό 
Δεν συζητήθηκε το θέμα. 

Θέμα 4ο: Πρόσκληση για 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας, Ελληνική 
Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, Μάρτιο 2022 Αθήνα 
Δεν συζητήθηκε το θέμα. 

Θέμα 5ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις 
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 


