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1. ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ:
Μετά τις εκλογές της 11/12/2016 και τη συγκρότηση σε Σώμα, η
σύνθεση των νέων οργάνων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για τη διετία 2017-2018
έχει ως εξής :

Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Καταξάκη
kataxaki@otenet.gr
Ταμίας
Σταυρούλα Δικαίου
stavrouladikeou@windowslive.com
Ειδικός Γραμματέας
Σπύρος Νίκας
snnikas@yahoo.com
Σύμβουλος
Παναγιώτης Τρόντζας
panatron@otenet.gr

 Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Ειδ. Γραμματέας
Σύμβουλος

Χαράλαμπος Μπερμπερίδης
Δημήτριος Βασιλόπουλος
Ευαγγελία Καταξάκη
Σταυρούλα Δικαίου
Σπύρος Νίκας
Παναγιώτης Τρόντζας

 Προεδρείο Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων
Πρόεδρος
Γραμματέας
Σύμβουλος
Αναπληρωματικό Μέλος

Δημήτριος Καρόκης
Γκίκας Κατσιφής
Αικατερίνη Σφυρόερα
Νικόλαος Φραγκάκης

 Προεδρείο Επιτροπής Βορείου Ελλάδος
Γραμματεία
Νίκη Βελιαρούτη
Ευαγγελία Ορφανίδη

Πρόεδρος
Γραμματέας
Σύμβουλος

Δημήτριος Ζησόπουλος
Χαράλαμπος Παπαγόρας
Στυλιανή Ντάλη

 Εξελεγκτική Επιτροπή
Καρανικόλας Γεώργιος
Κασίμος Δημήτριος
Λαγουδάκης Αριστειδης
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Στη Γεν. Συνέλευση εγκρίθηκαν:
1) Η ανακήρυξη σε επικουρικά μέλη των ειδικευομένων Ρευματολόγων κ.κ. Μιχαήλ Αγγελάκου, Ανδρέα Αλεξούδη, Ιωάννη Αντωνόπουλου, Ουρανίας Αργυροπούλου, Αλίκης Βενετσανοπούλου, Ναυσικάς Γερολυμάτου, Ελευθερίας Γρίκα, Ελευθερίου Πέλεχα, Γεωργίου Ζουζού,
Σταύρου Θεοδωρακόπουλου, Χάιδως Κατσίμπαρη, Χρυσούλας Κόρκου, Στυλιανής Κώνστα,
Κωνσταντίνου Μπάλη, Γεωργίου Μπελεβώνη, Δημητρίου Παντελίδη, Παναγιώτας Παπαδόγιαννη, Ιωάννη Σοφιανού, Ματθούλας Τζιαφάλα, Γεωργίας Τσέλιου, Ασημίνας Τσιλιώνη,
Αμαλίας Φαλτάκα.
2) Η ανακήρυξη σε τακτικά μέλη των Ρευματολόγων κ.κ. Νικολάου Μαρκέτου και Κυριάκου
Φωτιάδη.
3) Η ανακήρυξη σε αντεπιστέλλον μέλος της Οφθαλμιάτρου, κας Θεοκλήτης Παπαδάκη.
Μετά τις νέες ανακηρύξεις, η δύναμη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ανέρχεται πλέον σε:
 Τακτικά μέλη:
341
 Επικουρικά μέλη:
64
 Αντεπιστέλλοντα μέλη: 119

2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Με την ενότητα της Εταιρείας και την αξιοποίηση όλων των μελών της, προσβλέπουμε στην
καλύτερη επίτευξη των στόχων που επιβάλει και το Καταστατικό αυτής. Ως θεσμικός
παράγοντας η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ συνομιλεί πλέον με την Πολιτεία και οι παρεμβάσεις μας θα είναι
στοχευμένες, ώστε να αναδείξουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης Ρευματολόγων στις δομές του
Συστήματος Υγείας της Πολιτείας.
Επίσης θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας για τα ζητήματα της Ειδικότητας (περιεχόμενο,
κέντρα, προϋποθέσεις, διαδικασίες) που ήδη μας έχουν τεθεί από την Πολιτεία και τα έχουμε
αναρτήσει στη ιστοσελίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε ειδική πλατφόρμα «Ανοιχτής Διαβούλευσης».
Όπως γνωρίζετε, το ΔΣ περιόδου 2015-2016, από τον Ιανουάριο του 2016 αποφάσισε να
συντονίσει το διάλογο σχετικά με την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Ρευματολογίας συγκαλώντας την «1η Σύσκεψη των Διευθυντών/Υπευθύνων» όλων των Ρευματολογικών
Κέντρων/Κλινικών που εκπαιδεύουν ειδικευομένους ή έχουν λάβει έγκριση για εκπαίδευση
στην ειδικότητα. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε η «Ανοιχτή Διαβούλευση» στην ιστοσελίδα
της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (έως 30 Οκτωβρίου 2016), προκειμένου κάθε μέλος της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ να έχει τη
δυνατότητα να τοποθετηθεί δημόσια σε μια σειρά θεμάτων αναφορικά με την Ειδικότητα.
Μετά τη «2η Συνάντηση Διευθυντών/Συντονιστών» που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 25 ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας (Δεκ.2016) έχουν καταγραφεί ήδη θέσεις και προτάσεις.
Κατά τη Συνεδρίαση ΔΣ της 13/01/2017 αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η πλατφόρμα της Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΕ, η οποία θα παραμείνει
ανοιχτή έως την 31η Μαρτίου 2017, με σκοπό να καταγραφούν περισσότερες απόψεις για τα
θέματα της Ειδικότητας.
Αναμένουμε τη συμμετοχή όλων στην παραπάνω διαβούλευση, καθώς κρίνεται πολύ σοβαρή.
Στη συνέχεια, αφού ομαδοποιηθούν οι θέσεις και προτάσεις θα υποβληθούν επίσημα από
την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στο ΚΕΣΥ.
– Συντονιστική Επιτροπή για την επεξεργασία των θέσεων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ: κ.κ. Δ. Καρόκης,
Μ. Τεκτονίδου, Θ. Δημητρούλας, Ι. Ραφτάκης.
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Η Επιτροπή Επαγγελματικών Υποθέσεων έχει ήδη αναλάβει τη διαχείριση όλων των θεμάτων
που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του Ρευματολόγου και προτίθεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς κάθε αρμόδιο φορέα (ΥΥΠΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, κλπ.).
Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο το έργο της.
Στο πλαίσιο του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ρευματολογίας, διεξήχθη η «1η Συνάντηση
Ειδικευομένων στη Ρευματολογία». – Συντονιστική Επιτροπή: κ.κ. Σ. Νίκας, Δ. Καρόκης.
Στη συνάντηση αυτή, αφού συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την «Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Ρευματολογίας», εκλέχθηκε «Τριμελής Επιτροπή Ειδικευομένων» η οποία αποτελείται από τους ειδικευόμενους στη Ρευματολογία κ.κ. Ελευθέριο Πέλεχα (ΠΓΝ Ιωαννίνων),
Ιωάννη Αντωνόπουλο (ΠΓΝ Πατρών), Μιχαήλ Αγγελάκο (ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»).
Η Τριμελής Επιτροπή Ειδικευομένων έχει σκοπό την εκπροσώπηση των ειδικευομένων ιατρών
Ρευματολογίας, διαβιβάζοντας αιτήματα και προτάσεις προς το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017


Οι Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2017 θα διεξαχθούν στη Δράμα (ξενοδοχείο Hydrama ),
27-30 Απριλίου.
Το όριο των συμμετοχών κάθε μέλους της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε δορυφορικές εκδηλώσεις φαρμακευτικών εταιρειών στις ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ καθορίστηκε από το ΔΣ μέχρι
μία ομιλία και μία συμμετοχή σε προεδρείο (κανόνας 1+1) σε Δορυφορικά Συμπόσια ή
Διαλέξεις. Θα γίνονται αποδεκτές οι συμμετοχές σε δορυφορικές εκδηλώσεις που χρονολογικά θα αναφέρονται πρώτες στη Γραμματεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ είτε από τις προσκαλούσες
φαρμακευτικές εταιρείες είτε από τους ίδιους τους συναδέλφους που αποδέχονται τη
συμμετοχή τους ως ομιλητές ή πρόεδροι σε δορυφορικές εκδηλώσεις.
Στο παραπάνω όριο δεν προσμετρούνται πιθανές συμμετοχές στο κανονικό επιστημονικό
πρόγραμμα.
Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες όπως φροντίσουν για την κάλυψη των εξόδων
εγγραφής και συμμετοχής τους, μέσω χορηγού εταιρείας.



Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας 2017 (22η Σειρά) θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη 7-10 Δεκεμβρίου 2017. Η εκδήλωση θα έχει χαρακτήρα πραγματικών μαθημάτων
χωρίς δορυφορικές εκδηλώσεις (στα πρότυπα του postgraduate course της EULAR).
Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες όπως φροντίσουν για την κάλυψη των εξόδων
εγγραφής και συμμετοχής τους, μέσω χορηγού εταιρείας.



Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ καλωσορίζει όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται
από άλλους επιστημονικούς φορείς της ρευματολογικής κοινότητας (επιστημονικές εταιρείες, ιδρύματα, κλινικές κλπ) στις όποιες προτίθεται να χορηγεί την αιγίδα της. Ακόμα διατίθεται να συντονίζει μέσω της Γραμματείας τον προγραμματισμό τους χωρίς να εμπλέκεται
καθόλου στα θέματα των διοργανώσεων.

Λ. Μεσογείων 387, 153 43 Αγία Παρασκευή-Αθήνα
Τηλ./Fax.: 210 6545243, Ε-mail: mail@ere.gr Web: www.ere-epere.gr

3

4. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Το ΔΣ θα συνεχίσει και το 2017 τις δράσεις της «Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκστρατείας για
τις Ρευματικές Παθήσεις. Για τον σκοπό αυτό επεξεργάζεται πλάνο ενεργειών και εκδηλώσεων σε συνεργασία ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση του
κοινού και των άλλων επιστημών υγείας, για την αναγνωρισιμότητα των ρευματικών παθήσεων και το ρόλο του Ρευματολόγου.
Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπογραφεί και να μπει σε εφαρμογή το
Σχέδιο Δράσης για τις Ρευματικές Παθήσεις.
Επίσης συνεχίζεται η δράση της ειδικής επιτροπής με Συντονίστρια τη Γεν. Γραμματέα της
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, κα. Ε. Καταξάκη, για την ενίσχυση της λειτουργίας της ιστοσελίδας ενημέρωσης
κοινού «www.tosomasoumilaei.gr» και του Facebook.

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ



Την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα εκπροσωπήσει στη General Assembly of Delegates of EULAR στις
14/06/2017 στη Μαδρίτη, ο Αντιπρόεδρος της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ κ. Δ. Βασιλόπουλος.
Αποφασίστηκε η εκπροσώπηση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στη UEMS από τον κ. Δημήτριο Καρόκη
με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γκίκα Κατσιφή για τη διετία 2017-2018.

6. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Η αναβαθμισμένη πλέον ιστοσελίδα μας, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους
συναδέλφους. Σας καλούμε όλους να την επισκέπτεσθε και να μας υποβάλετε τις προτάσεις
σας για ακόμη καλύτερη χρηστικότητα.

7. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη της, ανανέωσε τις
συνδρομές για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά, μέσω της ιστοσελίδας μας.
Για τυχόν προβλήματα στη πρόσβαση στα ξένα περιοδικά, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία
της Εταιρείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Χ. Μπερμπερίδης

Ε. Καταξάκη
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