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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 1ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις ΔΕΒΕ 
         Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το προκαταρκτικό πρόγραμμα του 
30ου Επετειακού Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου της ΔΕΒΕ και 
συζητήθηκαν τα τελικά προγράμματα των Επιστημονικών Εκδηλώσεων που 
θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο στις 7-9/10/2016 και στη Λάρνακα στις 
15/10/2016. 
  
Θέμα 2ο: Ενημέρωση για την εξέλιξη έγκρισης του καταστατικού της 
ΔΕΒΕ 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι την 27/7/2016 συζητήθηκε η αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει ο κ. Κ. Καζάκος, ο κ. Ε. Πάγκαλος 
και ο κ. Δ. Σκούτας και ότι στις 26/8/2016 εκδόθηκε η με αριθμ. 6421/2016 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία 
απορρίφθηκε η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων.  Ο Πρόεδρος ενημέρωσε, 
επίσης, ότι την 11/8/2016 εκδόθηκε η με αριθμό 109Σ/2016 διαταγή του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγιναν δεκτές οι τροποποιήσεις 
του καταστατικού και διατάχθηκε αφενός η δημοσίευση περίληψης του 
καταστατικού σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη και 
το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και αφετέρου η 
εγγραφή των τροποποιήσεων αυτών στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 

 
Θέμα 3ο: Οικονομικός απολογισμός εκδηλώσεων Νευροπάθειας και 
Κέρκυρας 
 Παρουσιάστηκαν οι οικονομικοί απολογισμοί των εκδηλώσεων: 
α) 20-22 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: 
«Νευροπάθεια - Διαβητικό Πόδι» 
β) 3-4 Ιουνίου 2016, Κέρκυρα, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: "Στρατηγική 
αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2" 
 
 



Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
 Ο Πρόεδρος παρουσίασε αίτημα από το Εργαστήριο Προληπτικής 
Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων του 
Οδοντιατρικού Τμήματος ΑΠΘ. Συγκεκριμένα το εν λόγω Εργαστήριο ξεκινά 
μελέτη καταγραφής της κατάστασης των ούλων ενηλίκων ατόμων με ΣΔ τύπου 
1. Ζητά από  τα μέλη της ΔΕΒΕ να παραπέμπουν τους ενήλικες ασθενείς τους 
με ΣΔτ1 στην συγκεκριμένη Κλινική, όπου θα γίνεται δωρεάν πλήρης κλινική 
εξέταση, ακτινογραφικός έλεγχος με πανοραμική ακτινογραφία, επίδειξη 
σωστής στοματικής υγιεινής, καθώς και αποτρύγωση.  
Το ΔΣ αποφάσισε να συνδράμει στην μελέτη, ενημερώνοντας τα μέλη της 
ΔΕΒΕ, αφού αποσταλούν τα σχετικά έντυπα από το παραπάνω αναφερόμενο 
Εργαστήριο. 
 
 

 
Ο Πρόεδρος      Ο Αντιπρόεδρος       Η  Γραμματέας         Η Ταμίας 
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