
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 στις 9.00 μ.μ. 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom 

 
 

Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας του 
κορωναϊού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom.  

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: Οικονομικός και στατιστικός απολογισμός Διαδικτυακής Ημερίδας 
στις 14/11/2020 και φωταγώγηση Λευκού Πύργου 
 Παρουσιάστηκε ο στατιστικός απολογισμός της Ημερίδας «Ο Σακχαρώδης 
Διαβήτης την εποχή του COVID-19», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2020, 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη.  
Συγκεκριμένα την Ημερίδα παρακολούθησαν 1173 άτομα και οι συνολικές 
επισκέψεις (views) έως και τις 10/12/2020 είναι 10190. 
Επίσης, το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του Λευκού 
Πύργου στις 14/11/2020 και τις ώρες 18.00 - 22.00, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
ημέρας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. 
 Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός των δύο δράσεων, ο 
οποίος έγινε και κατά την πλειοψηφία του Δ.Σ. αποδεκτός. Δεν συμφώνησαν ο κ. 
Διδάγγελος, κ. Μπακατσέλος και ο κ. Κοντονίνας για τον λόγο ότι δεν τους είχε 
αποσταλεί πριν την Συνεδρίαση προκειμένου να τον μελετήσουν. 
  
Θέμα 2ο: Απολογισμός 16ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Δ.Ε.Β.Ε. 
2019-2020 
 Παρουσιάστηκαν τα στατιστικά του 16ου κύκλου μετεκπαιδευτικών 
μαθημάτων της Εταιρείας 2019-2020. 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.   
Συζητήθηκαν οι προτάσεις/παρατηρήσεις που ανέφεραν οι συμμετέχοντες/ 
συμμετέχουσες στο ερωτηματολόγιο. 
 
Θέμα 3ο: Οικονομική υποστήριξη φιλανθρωπικών φορέων 
 Αποφασίστηκε η Εταιρεία να υποστηρίξει οικονομικά με 1.000 ευρώ τους 
φορείς: Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος,  Ορφανοτροφείο Θηλέων 
Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα», Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Πλαγιάρι),  Χαμόγελο 
του Παιδιού, Κιβωτός του Κόσμου, Δημοτικό Βρεφοκομείο «Ο Άγιος Στυλιανός» και 
με 2.000 ευρώ λόγω πρόσφατης κήρυξης έκτακτης ανάγκης τον φορέα: Ελληνικό 
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο. 



Συζητήθηκε το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οικονομικά τα Νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης τα οποία αντιμετωπίζουν την πανδημία. Το συγκεκριμένο θέμα θα 
συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση, εφόσον διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί 
να πραγματοποιηθεί γραφειοκρατικά η οικονομική υποστήριξη.  

Θέμα 4ο: Αίτημα από Φαρμακευτική Εταιρεία NovoNordisk 
Παρουσιάστηκε το αίτημα/ οικονομική προσφορά της Φαρμακευτικής 

Εταιρείας NovoNordisk, για φιλοξενία στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Β.Ε. τεσσάρων video 
με τον τρόπο χρήσης των στυλό ινσουλίνης της, για το χρονικό διάστημα ενός έτους. 
Το αίτημα έγινε δεκτό από το Δ.Σ. 

Θέμα 5ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιήσει μέσα στο 

πρώτο εξάμηνο του νέου έτους μία διαδικτυακή ιατρική Επιστημονική Διημερίδα και 
μία διαδικτυακή Ημερίδα για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό και 
Παραϊατρικό Προσωπικό. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Εταιρεία Διαβητολογίας 
Κύπρου ακύρωσε το Παγκύπριο Διαβητολογικό Συνέδριο που είχε προγραμματίσει 
για τις 20-21/02/2021 στη Λεμεσό, λόγω της πανδημίας.  

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι στάλθηκαν συλλυπητήριες επιστολές για την 
απώλεια του διακεκριμένου ιατρού και συναδέλφου Αθανάσιου Κοφίνη και για τη 
μητέρα του πρώην Προέδρου της ΔΕΒΕ, κ. Χρήστου Σαμπάνη.  

Παρουσιάστηκε ευχαριστήρια επιστολή από την «Κιβωτό του Κόσμου» για 
την κατάθεση του χρηματικού ποσού των 300 ευρώ που πραγματοποίησε η Δ.Ε.Β.Ε., 
εις μνήμην της Χαρίκλειας Λούπα (σχετική απόφαση Δ.Σ. 2/11/2020). 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι του προτάθηκε τηλεφωνικά από 
την Φαρμακευτική Εταιρεία Boehringer Ingelheim η συνδιοργάνωση ενός 
διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar), αρχές του 2021.  Το Δ.Σ. συμφώνησε και  
εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί σε συνάντηση και να ενημερώσει αναλυτικά 
σε επόμενη συνεδρίαση το Δ.Σ.  

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 


