ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 19/1/2018
Παρόντες (φυσική παρουσία): Δ. Βασιλόπουλος, κα. Ε. Καταξάκη, κα. Σ. Δικαίου
(μέσω SKYPE): κ. Χ. Μπερμπερίδης και κ. Σ. Νίκας

1) Ενημέρωση από την Ταμία για τα τραπεζικά υπόλοιπα.
2) Ενημερώθηκαν τα Μέλη του Δ.Σ. μέσω επιστολής που εστάλη από την Ελληνική Καρδιολογική
Εταιρεία (ΕΚΕ) και αφορά τις προτάσεις των επιστημονικών εταιρειών προς το ΚΕΣΥ σχετικά με τις
αλλαγές στη δομή των Επιστημονικών Εταιρειών, στη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια.
3) Οι Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στον Βόλο 1-3 Ιουνίου
2018.
4) Το 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας θα γίνει στην Αθήνα 6-9 Δεκεμβρίου 2018.
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου έχει οριστεί ο Καθηγητής κ. Δ. Μπούμπας.
5) Έγινε ενημέρωση από την κα. Καταξάκη α) για την συνέντευξη Τύπου και την
προβολή,προώθηση του animation video - promo ενημέρωσης Κοινού για τις Ρευματικές
Παθήσεις με παρόντες 50 δημοσιογράφους Υγείας ( 19/12/2017) β) για τις δράσεις του 2018
6) Σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για τις Ρευματικές Παθήσεις αποφασίστηκε α) να γίνει μια εκ
νέου συζήτηση σχετικά με τα νέα δεδομένα μεταξύ του Δ.Σ. και των Μελών της ΕΡΕ που έχουν
ασχοληθεί με αυτό, όπως ο κ. Τρόντζας και ο κ. Κήτας β) να γίνει επαφή με τον κ. Κ. Αθανασάκη.
7) Ο κ. Βασιλόπουλος ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την πορεία τις διαμόρφωσης των
Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων απο τις ανάλογες ομάδες Εργασίας
8) Η κα. Δικαίου ενημερώνει το ΔΣ για τον οικονομικό απολογισμό των ΜΜΡ που έγιναν τον
περασμένο Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη.
9) Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή σε όσα Μέλη έχουν χρηματοδοτηθεί είτε εν μέρει είτε εξ’
ολοκλήρου από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, κατά την τελευταία 10ετία, ώστε να στείλουν σχετικά abstracts
και να αναρτηθούν στον ιστότοπο www.ere.gr.
10)

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:

α) Ομόφωνα αποφασίζεται να γίνει δωρεά 500 ευρώ στην Κιβωτό του Κόσμου στην μνήμη της
Ελένης Χερουβείμ.
β) Μετά απο σχετικό αίτημα της ΕΕΜΜΟ η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα συμμετέχει με μια στρογγυλή τράπεζα
στο Πανελλήνιο Συνέδριο της.
γ) Σχετικά με τα αιτήματα της Επαγγελματικής Επιτροπής (ΕΠΕΡΕ) να παρευρίσκονται σε όλες τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΕΡΕ, βάσει του Καταστατικού η ΕΠΕΡΕ έχει αυτονομία σε ότι αφορά
στην προώθηση των επαγγελματικών ζητημάτων και απλώς ενημερώνει το Δ.Σ. για τις αποφάσεις
και τις ενέργειες τους. Όταν προκύπτουν οικονομικά ζητήματα και υποθέσεις αστικής ή
διοικητικής φύσεως, απαιτείται η έγκριση του Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Επαγγελματικής Επιτροπής (κεφ. Θ’ άρθρο 13, 3).

