
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 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: Προγραμματισμός προσεχών εκδηλώσεων Δ.Ε.Β.Ε. 
 Το Δ.Σ. αποφάσισε η διαδικτυακή ιατρική Επιστημονική  Διημερίδα να 
διεξαχθεί στις 16-17/4/2021 και η οργάνωση να πραγματοποιηθεί από στην Εταιρεία 
InventicsA.E. 
Το Δ.Σ. συζήτησε το πρόγραμμα της Διημερίδας. 
 
Θέμα 2ο:Διαδικτυακή Ημερίδα για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό 
και Παραϊατρικό Προσωπικό 
 Το Δ.Σ. αποφάσισε η Διαδικτυακή Ημερίδα για Διαιτολόγους-
Διατροφολόγους, Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό Προσωπικό να πραγματοποιηθεί 
στις 20/3/2021 και η οργάνωση να πραγματοποιηθεί από στην Εταιρεία InventicsA.E. 
Το Δ.Σ. συζήτησε το πρόγραμμα της Ημερίδας. 
 
Θέμα 3ο:Οικονομική υποστήριξη διδακτορικών διατριβών 

Αποφασίστηκε να υποστηριχθούν οικονομικά τρεις Διδακτορικές Διατριβές 
σχετικές με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 
28/02/2021 και το χρηματικό ποσό ενίσχυσης δεν θα ξεπερνά τα 5.000 ευρώ για κάθε 
Διδακτορική Διατριβή. 
Οι προϋποθέσεις θα παραμείνουν ίδιες με αυτές τις τελευταίας υποστήριξης που είχε 
ανακοινώσει η Δ.Ε.Β.Ε. το 2019. 
Στο πλαίσιο οικονομικής υποστήριξης, μετά από πρόταση του Προέδρου, 
αποφασίστηκε η Δ.Ε.Β.Ε. να δέχεται αιτήσεις για Μετεκπαίδευση στον τομέα του 
Σακχαρώδη Διαβήτη σε αναγνωρισμένο Κέντρο/ Εργαστήριο στο εξωτερικό, οι 
οποίες θα αξιολογούνται από το Δ.Σ. Οι αιτούντες/ αιτούσες θα πρέπει να είναι 
απόφοιτοι/απόφοιτες Τμήματος Ιατρικής ή τμήματος Νοσηλευτικής. 
  



 
Θέμα 4ο: Περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά» 

Ο Διευθυντής Σύνταξη κ. Τριαντάφυλλος Διδάγγελος πραγματοποίησε 
ενημέρωση για την πορεία του περιοδικού. 
Στη συνέχεια ο κ. Διδάγγελος τόνισε την αναγκαιότητα εξόφλησης χρωστούμενων 
τιμολογίων προς την Εταιρεία  UniversityStudioPress, απόφαση που είχε ληφθεί από 
το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Το παρόν Δ.Σ. αποφάσισε να ολοκληρωθεί οι 
εξόφληση των τιμολογίων. 

Λόγω ότι η θητεία του κ. Διδάγγελου λήγει με την έκδοση του τεύχους 
4/2019, το οποίο είναι προς έκδοση, τέθηκε προς ψηφοφορία η Διεύθυνση Σύνταξης 
του περιοδικού για την τριετία 2020-2022 από τα μέλη του Δ.Σ. 
Ο κ. Μπακατσέλος πρότεινε να συνεχίσει για την επόμενη τριετία ως Διευθυντής 
Σύνταξης ο κ. Διδάγγελος. Πρόταση που υποστήριξε ο  κ. Κοντονίνας και ο κ. 
Διδάγγελος. 
Ο Πρόεδρος πρότεινε τον κ. Απόστολο Τσάπα ως νέο Διευθυντή Σύνταξης, πρόταση 
η οποία πλειοψήφισε με την στήριξη από την κ. Κώτσα, τον κ. Καζάκο και τον κ. 
Μανέ. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι για το χρονικό 
διάστημα 2020-2022 Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού θα είναι ο Καθηγητής 
τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. 
 
 
Θέμα 5ο: Ενημερώσεις/ προτάσεις  
 Το Δ.Σ. αποφάσισε να προσφέρει1.000 ευρώ αντί για στεφάνι στη μνήμη του 
Μιλτιάδη Αλεβίζου, εκλεκτού μέλους και συνιδρυτή της Εταιρείας ο οποίος 
απεβίωσε στις 11/12/2020, στον ΣύλλογοΒ. Ελλάδος για Άτομα με Συγγενείς 
Καρδιοπάθειες«Παιδικές  Καρδιές» μετά από επιθυμία της οικογενείας του. 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την απώλεια του Κωνσταντίνου 
Ιωαννίδη,  Προέδρου του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Ημαθίας «Γλυκιά Ισορροπία" και 
ότι εστάλη συλλυπητήρια επιστολή. 
 Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι παρελήφθησαν ευχαριστήριες επιστολές από τους 
φιλανθρωπικούς φορείς στους οποίους είχε γίνει δωρεά από την Εταιρεία τον 
Δεκέμβριο 2020. 
 Επίσης, το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την ευχαριστήρια επιστολή από την κ. 
Χριστιάνα Λούπα, αδελφή της αείμνηστης Χαρίλειας Λούπα, για τη χρήματα που 
κατέθεσε η Δ.Ε.Β.Ε. αντί για στεφάνι στη μνήμη της στην «Κιβωτό του Κόσμου». 
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την πορεία της παρέμβασης από το Δικηγορικό 
γραφείο Κώστα Χ. Χρυσόγονου - Αμαλίας Δ. Μυλωνά και Συνεργατών  κατά την 
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία- Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων»,  για τη 
διατήρηση της ισχύος: 1. Της απόφασης υπ’ αριθμόν Γ5Α/Γ.Π.οικ./46340/4.7.2019 
του Υπουργού Υγείας και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με θέμα 
«Συνεχιζόμενη Ιατρική και Οδοντιατρική Εκπαίδευση», κατά το μέρος που 
συμπεριλαμβάνει Επιστημονικές Εταιρείες συνδεόμενες με τον σακχαρώδη διαβήτη 
και 2. Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή 
παράλειψης της διοίκησης. 
  



Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι συμφώνησαν την Φαρμακευτική Εταιρεία 
Boehringer Ingelheim για την συνδιοργάνωση του διαδικτυακού σεμιναρίου 
(webinar) το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Ο 
Πρόεδρος βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί τους για το επιστημονικό πρόγραμμα. 

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 


