
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 στις 9.30 μ.μ. 
 
 

Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39. Λόγω της 
πανδημίας δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη του Δ.Σ., στα οποία δεν ήταν εφικτό να 
παραβρεθούν δια ζώσης στη Συνεδρίαση, να συμμετέχουν απομακρυσμένα μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. 

Απόντες: κ. Τ. Διδάγγελος, κ. Ζ. Κοντονίνας, κ. Σπ. Μπακατσέλος  

 
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: Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη  
 Το Δ.Σ. αποφάσισε να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Σακχαρώδη Διαβήτη στις 14/11/2020, διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Ο Σακχαρώδης 
Διαβήτης την εποχή του COVID-19». 

Επίσης, αποφασίστηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη,  να φωταγωγηθεί ο Λευκός Πύργος με το χρώμα μπλε που τον 
συμβολίζει.  

Το Δ.Σ. αποφάσισε να αναθέσει την οργάνωση της διαδικτυακής Ημερίδας 
και της φωταγώγησης του Λευκού Πύργου στην Εταιρεία InventicsA.E., μετά από 
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για  το οικονομικό κόστος των δύο δράσεων. 
 
Θέμα 2ο: Ενημερώσεις – Προτάσεις 
 Το Δ.Σ. αναγκαστικά, λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων που 
ανακοίνωσε η Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωναϊού,  αποφάσισε την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μελών που 
είχε προγραμματιστεί για τις 8/11/2020 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 
15/11/2020. 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επανασυγκληθεί, όταν το επιτρέψουν τα 
επιδημιολογικά δεδομένα. 
 Επίσης, αποφασίστηκε λόγω των προληπτικών μέτρων τα μετεκπαιδευτικά 
μαθήματα να συνεχιστούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, έως την άρση 
των έκτακτων μέτρων.  
 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι οι διαδικασίες στην τράπεζα για 
ανάληψη καθηκόντων του νέου ταμία ολοκληρώθηκαν και οι οικονομικές 
συναλλαγές της Δ.Ε.Β.Ε. κινούνται κανονικά. 
  



 Το Δ.Σ. αποφάσισε (σχετική απόφαση 1/10/2020) να διαθέσει 300 ευρώ αντί 
για στεφάνι στη μνήμη της εκλεκτής συναδέλφου Χαρίκλειας Λούπα στον 
«Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας 
Μητέρας και Παιδιού: Κιβωτός του Κόσμου», όπως η οικογένειά της δήλωσε ως 
επιθυμία της.  
 
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας 

    
    
    

Δ. Σκούτας Χρ. Μανές Κ. Κώτσα Κ. Καζάκος 
 
 
Τα Μέλη: Τ. Διδάγγελος απών

   
   
 Ζ. Κοντονίνας απών

   
   
 Σπ. Μπακατσέλος απών

 


