
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

23 Απριλίου 2021 στις 9.30 μ.μ. 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom 

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

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. 

Θέμα 1ο:Στατιστικός απολογισμός Διαδικτυακής Διημερίδας 16-17/4/2021 
«Σακχαρώδης Διαβήτης: στοχεύοντας στην καρδιά και στο νεφρό» 

Ο Πρόεδρος παρουσίασε τον στατιστικό απολογισμό της Διημερίδας 
«Σακχαρώδης Διαβήτης: στοχεύοντας στην καρδιά και στο νεφρό» που 
πραγματοποιήθηκε στις 16-17/4/2021 διαδικτυακά. 
Την Διημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 997 άτομα και οι συνολικές επισκέψεις 
(views) έως και τις 19/04/2021 ανήλθαν στις 15.978. 

Θέμα 2ο:Υπόθεση ακινήτου 
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στα μέλη του Δ.Σ. τησυμβιβαστική πρόταση του 

πρώην ιδιοκτήτη του διαμερίσματος της Εταιρείας. Τη συγκεκριμένη πρόταση την 
προώθησε στην Εταιρεία ο δικηγόρος κ. Ν. Λιόντας σε συνέχεια της επικοινωνίας 
που είχε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του πρώην ιδιοκτήτη. 
Τα μέλη του Δ.Σ. κατέληξαν ομόφωνα στην πιο συμφέρουσα πρόταση για την 
Εταιρεία, και θα συνεχιστεί η επικοινωνία, έως την οριστική λύση του θέματος. 

Θέμα 3ο:Τιμές διαφημίσεων του περιοδικού «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά» 
Το Δ.Σ. αποφάσισε τις τιμές των διαφημίσεων για τον 33ο τόμο του 

περιοδικού «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά», που εκδίδει η Δ.Ε.Β.Ε. 

Θέμα 4ο: Πρόσκληση από Ε.Δ.Ε. για συμμετοχή με στρογγυλή τράπεζα στο 19ο 
Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριό της,  2-5/6/2021 

Το Δ.Σ. αποφάσισε η Δ.Ε.Β.Ε. να συμμετέχειμε στρογγυλή τράπεζα στο 19ο 
Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριό της ΕΔΕ: 
Θέμα στρογγυλής τράπεζας: Ο Σακχαρώδης διαβήτης στην τρίτη ηλικία 
Προεδρείο: Χρ. Μανές, Σπ. Μπακατσέλος 



Ομιλία: Επιδημιολογικά στοιχεία και χαρακτηριστικά σακχαρώδη διαβήτη της τρίτης 
ηλικίας, Κυριάκος Καζάκος 
Ομιλία: Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη της τρίτης ηλικίας,  Κύρος 
Σιώμος 
Ομιλία: Σακχαρώδης διαβήτης στην τρίτη ηλικία και συννοσηρότητες. Θεραπευτική 
αντιμετώπιση, Χαράλαμπος Μαργαριτίδης 

Θέμα 5ο: Έμμεση υποστήριξη/ υποτροφία από Φαρμασέρβ - Λίλλυ σε ιατρούς 
για παρακολούθηση Διαδικτυακού Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της EASD 27/9 - 
01/10/2021 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η Φαρμακευτική Εταιρεία Φαρμασέρβ-
Λίλλυ επιθυμεί να παράξει έμμεση υποστήριξη, με τη μορφή υποτροφίας, σε 
συγκεκριμένο αριθμό ιατρών, προκειμένου να παρακολουθήσουν το προσεχές 
Διαδικτυακό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της EASD, που θα πραγματοποιηθεί στις 27/9 
- 01/10/2021. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που η Φαρμασέρβ-Λίλλυ 
προτίθεται να παράσχει δεν θα ξεπερνά συνολικά τις 5.000 ευρώ (στο ποσό 
περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ). 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την έμμεση υποστήριξη, με τη μορφή 
υποτροφίας, από την Φαρμακευτική Εταιρεία Φαρμασέρβ-Λίλλυ συνολικού ποσού 
5.000 ευρώ. 

Θέμα 6ο: Ενημερώσεις-προτάσεις 
Η Κώτσα αιτήθηκε από το Δ.Σ. να ενημερωθούν τα μέλη της Δ.Ε.Β.Ε. μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνειτο 
Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ,δια μέσου του  Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ)ΑΠΘ: «Καρδιομεταβολική Ιατρική/Cardiometabolic Medicine – 
CARMMEDI».  
Το αίτημα έγινε δεκτό. 
Επίσης, η κ. Κώτσα πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα  χρηματοδότησης (με τη 
μορφή υποτροφίας) συμμετοχής νέων συναδέλφων με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον 
στους τομείς της Καρδιομεταβολικής Ιατρικής. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν 
πάρθηκε απόφαση. 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την παραλαβή επιστολής της AstraZeneca 
σχετικά με «Σύνδεση μεταξύ του εμβολίου κατά της COVID-19 της AstraZeneca, 
Vaxzervia, και της εμφάνισης θρόμβωσης σε συνδυασμό με θρομβοπενία». Η 
συγκεκριμένη επιστολή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Β.Ε., σύμφωνα με 
απαίτηση του ΕΟΦ. 
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση ότι η  Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη 
έστειλε επιστολή για «Επαναφορά των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στις ευπαθείς 
ομάδες υψηλού κινδύνου» στα Υπουργεία: Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων με κοινοποίηση στη Δ.Ε.Β.Ε. 



Συζητήθηκε η αίτηση συνεργασίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας 
στο πλαίσιο του «1ου Διαδικτυακού Σχολείου  Εκπαίδευσης ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη». 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η δίκη για την υπόθεση «Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής και Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης» αναβλήθηκε από το δικαστήριο για τις 
22.6.2021. 

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 


