Συνεδρίαση του ∆Σ
της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας στο Πήλιο
Το ∆Σ της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου πραγματοποίησε την
6η Τακτική Συνεδρίασή του στο Πήλιο.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν: 1) Eπικύρωση των πεπραγμένων
της 5ης Συνεδρίασης. 2) Aνανέωση της
συνεργασίας με τον εκδοτικό οίκο Καυκά μετά από τη βελτίωση της προσφοράς του για την έκδοση του περιοδικού
«Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου» του οποίου το 1ο
τεύχος ήδη κυκλοφόρησε. 3) Eνημέρωση από τον Πρόεδρο του ∆Σ, καθηγητή
∆. Ασημακόπουλο για την προετοιμασία
του Σεμιναρίου των Ιωαννίνων, στα πλαίσια του οποίου θα λάβει χώρα η ΩΡΛ Ελληνο-Γαλλική Ένωση. Όπως ενημέρωσε
ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
του Σεμιναρίου, καθηγητής κ. Ασημακόπουλος, στα Γιάννενα θα έρθουν επιφανείς Γάλλοι καθηγητές: ο Tαμίας της
Socie
΄te
΄ Franc,aise d’ ORL et de Chirurgie
de la Face et du Cou Καθηγητής Olivier

STERKERS (Paris), ο εκπρόσωπος του
d’ Otorhinolaryngologie
et de Chirurgie Cervico–Faciale Καθηγητής Emile REYT (Grenoble), ο Καθηγητής
Dominique STOLL (Bordeaux) Πρόεδρος
της Association Franc,aise de Rhinologie,
με επικεφαλής τον Καθηγητή Jean-Pierre
BEBEAR (Bordeaux) Πρόεδρο de la Section
ORL du Conseil National des Universite
΄s
(CNU) της Γαλλίας και πρώην ευρωβουλευτή, ενώ θα προσκληθούν να παραστούν
επίσημοι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου
και της Πολιτείας από τη Γαλλία και από
την Ελλάδα. 4) Eνημέρωση για την επιστολή του κ. Γκόλα σχετική με την καθυστέρηση ψήφισης της πρότασης Νόμου
για τις ειδικότητες της Ιατρικής και ειδικότερα για την Ωτορινολαρυγγολογία. Το
θέμα ανατέθηκε προς διερεύνηση στον
Αντιπρόεδρο του ∆Σ κ. Β. ∆ελή. 5) ∆ιάθεση των γραφείων της Πανελλήνιας ΩΡΛ
Εταιρείας στις κλαδικές ΩΡΛ Εταιρείες για
την πραγματοποίηση των συνεδριάσεών
τους. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η χρή-

ση των γραφείων με την προϋπόθεση ότι
θα παρίσταται γραμματέας η οποία θα
προσληφθεί για τη γραμματειακή υποστήριξη της Πανελλήνιας και των κλαδικών ΩΡΛ Εταιρειών, με οικονομική υποχρέωση της Πανελλήνιας και συμβολική
συμμετοχή των κλαδικών Εταιρειών και
να τοποθετηθεί κλειδαριά ασφαλείας. 6)
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να ζητηθεί
από τα μέλη της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας να καταθέσουν προτάσεις για την
ανανέωση και συμπλήρωση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ενημέρωση των Προέδρων των Κλαδικών ΩΡΛ Εταιρειών από το ∆Σ
Η παρουσία των προέδρων και εκπροσώπων των Κλαδικών ΩΡΛ Εταιρειών στο
Πήλιο, έδωσε την ευκαιρία στο ∆Σ της Πανελλήνιας Εταιρείας να τους ενημερώσει,
δια του προέδρου της καθηγητή ∆. Ασημακόπουλου, σχετικά με τρέχοντα σοβαρά θέματα που απασχόλησαν το ∆Σ κατά το Α΄ εξάμηνο της θητείας του, όπως
το φορολογικό θέμα, σχετικά με το Σ∆ΟΕ,
η ασφαλής χρήση των γραφείων της Πανελλήνιας Εταιρείας και η έκδοση ενός
ΩΡΛ περιοδικού που να καλύπτει και να

εκφράζει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες Ωτορινολαρυγγολόγους. Από τη
συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε
η ταύτιση των περισσοτέρων με τις απόψεις του ∆Σ και εκδηλώθηκε σύμπνοια
και ειλικρινής διάθεση για συνεργασία
προς επίλυση των θεμάτων. Σε αυτήν τη
Συνέλευση συμμετείχαν όλα τα μέλη του
∆Σ της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας και οι
κ.κ. Γ. Βελεγράκης, ∆. Γκέλης, Ι. Ξενέλης Ι.
Οικονομίδης, Α. Παπαβασιλείου, Ζ. Πάππας, Σ. Παπασπύρου.

Από την ενημέρωση του ∆Σ της Πανελλήνιας ΩΡΛ
Εταιρείας. ∆ιακρίνονται οι ∆. Ασημακόπουλος,
Καθηγητής και Πρόεδρος του ∆Σ, ∆. Γκέλης, Γ.
Βελεγράκης, Α. Παπαβασιλείου, Χ. Θεμελής, Ι.
Οικονομίδης, Ζ. Πάππας, Ι. Ξενέλης, Β. Λαΐου,
A. Ψηφίδης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Από το ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου καλούνται όσα
μέλη το επιθυμούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη συμπλήρωση ή/και τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, που θα γίνει στην Καταστατική Συνέλευση κατά τη διάρκεια του προσεχούς Πανελληνίου ΩΡΛ Συνεδρίου, στον
κ. Α. Ψηφίδη, Κλεάνθους 10, 54642 Θεσσαλονίκη, Fax: 2310 862822, e-mail: apsifidi@auth.gr, info@hellasorl.gr
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