
AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

Αθήνα 13/01/2017 

Παρόντες: Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου, Π. Τρόντζας 
και Σ. Νίκας (μέσω Skype) 

 
1) Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος: Χαράλαμπος 

Μπερμπερίδης, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας: 
Ευαγγελία Καταξάκη, Ταμίας: Σταυρούλα Δικαίου, Ειδ. Γραμματέας: Σπυρίδων Νίκας 
και Σύμβουλος: Παναγιώτης Τρόντζας. 

2) Υπεγράφη από τον απερχόμενο Πρόεδρο και το νέο Πρόεδρο το πρωτόκολλο 
παράδοσης-παραλαβής της κινητής περιουσίας των γραφείων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 

3) Ο Πρόεδρος κ. Χ. Μπερμπερίδης, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ., 
ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο και νυν Σύμβουλο κ. Π. Τρόντζα για την 
προσφορά του στην ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, όπου όπως χαρακτηριστικά είπε, με τις 
πρωτοποριακές απόψεις και ιδέες του ενέπνευσε το Δ.Σ. και από τη νέα θέση, του 
ζήτησε να συνεχίσει την προσφορά του με τον ίδιο ζήλο. Καλωσόρισε τον κ. Δ. 
Βασιλόπουλο, ο οποίος θα είναι ο νέος Αντιπρόεδρος για τη διετία 2016-2017. 

4) Ο Πρόεδρος: α) Στην κα. Ε. Καταξάκη ανέθεσε, πέραν των προβλεπομένων 
καθηκόντων από το Καταστατικό της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, την ευθύνη του Forum 
Stakeholders, της ιστοσελίδας/facebook «Το σώμα σου μιλάει» και με την εμπειρία 
της να συνδράμει σε ότι άλλο προκύψει. 
β) Στον κ. Σπ. Νίκα, πέραν των προβλεπομένων καθηκόντων του από το Καταστατικό 
της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, ανέθεσε την ευθύνη συνέχισης έκδοσης και επιμέλειας των 
εξελίξεων στη Ρευματολογία και του Νewsletter. 
Αποφασίζεται το Νewsletter να εκδίδεται πλέον 2 φορές το χρόνο, λόγω έλλειψης 
ύλης, πριν από κάθε Επιστημονική Εκδήλωση. 
γ) Στην Ταμία κα. Στ. Δικαίου να συνεχίσει το δύσκολο έργο της, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το Καταστατικό της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και με την εμπειρία της, να 
συνδράμει σε ότι επιπλέον προκύψει. 
δ) Στο νεοεκλεγέντα Αντιπρόεδρο κ. Δ. Βασιλόπουλο, πέραν των καθηκόντων που 
προβλέπονται από το Καταστατικό της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, ζήτησε και τη συμβολή του σε ότι 
προκύπτει με την εμπειρία του από την Πανεπιστημιακή του πορεία. 
ε)Στο Σύμβουλο κ. Π.Τρόντζα, πέραν των καθηκόντων που προβλέπονται από το 
Καταστατικό της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, ζητήθηκε η ευθύνη παρακολούθησης του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τα Ρευματικά νοσήματα και ότι άλλο προκύπτει σύμφωνα με 
την εμπειρία του. 

5) Η Ταμίας ενημέρωσε για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση (ποσά διαθεσίμων 
στις Τράπεζες, μετρητά και των υποχρεώσεων από και προς ΕΡΕ όπως βραβεία, 
ερευνητικά πρωτόκολλα 2016). Με την ευκαιρία αυτή η Ταμίας ενημέρωσε ότι τα 
ποσά για τα νέα Ερευνητικά Πρωτόκολλα και τις Υποτροφίες της διετίας 2017-2018 
θα καθοριστούν από το τελικό ποσό των εσόδων πριν τα τέλη Μαΐου 2017, όπως 
ορίζει το Καταστατικό (άρθρο 8 παρ. 6α, 6β). 

6) Το Δ.Σ. καλωσορίζει την Επιτροπή Επαγγελματικών Υποθέσεων, όπου μετά την 
πρώτη συνεδρίασή τους ανακοινώνουν ότι: Πρόεδρος θα είναι ο κ. Δ. Καρόκης, 
Γραμματέας ο κ. Γκ. Κατσιφής και Μέλος η κ. Αικ. Σφυρόερα. Αναπληρωματικό μέλος 
ο κ. Ν. Φραγκάκης. Ο κ. Καρόκης ενημερώνει για την οριοθέτηση των στόχων που 
θέσανε στην 1η Συνεδρίαση: α) προτεραιότητα θα δοθεί στην προσπάθεια 
επικοινωνίας με τον Υπουργό Υγείας για υιοθέτηση των διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων, ώστε να λυθεί το πρόβλημα σχετικά με το τι δύναται ή όχι να 



συνταγογραφεί ο Ρευματολόγος. β) θα γίνει παρέμβαση στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις 
γνωματεύσεις για την χορήγηση Βιολογικών Παραγόντων. γ) Ένα ακόμη πλάνο είναι 
η διαμόρφωση υγειονομικού χάρτη, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες 
Ρευματολόγων στις δημόσιες δομές. 

7) Ο Προγραμματισμός των Επιστημονικών Εκδηλώσεων για το 2017-2018 είναι ο εξής: 
οι Εαρινές Ημέρες που έχουν ήδη προγραμματιστεί να γίνουν στη Δράμα στις 27-
30/4/2017 (στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος συζητάει με τα μέλη του Δ.Σ. για το σχέδιο 
του προγράμματος). Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα με πιθανή ημερομηνία 7-
10/12/2017 στο Μακεδονία Παλλάς (με ανάθεση στο Global events). 

8) Σχετικά με την επικαιροποίηση των μελών των διαφόρων επιτροπών αποφασίστηκε 
ομόφωνα: α) να σταλεί επιστολή στους συντονιστές των study groups ότι έληξε η 
θητεία τους και να δηλώσουν ενδιαφέρον, ώστε να γίνει εκλογή νέων μέσω του 
forum, β) η επιτροπή διαγνωστικών, θεραπευτικών πρωτοκόλλων, θα ερωτηθούν 
εάν θέλουν να παραμείνουν, ειδάλλως θα αποσταλεί επιστολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος σε όλα τα μέλη, ώστε να υποβληθούν υποψηφιότητες, καθώς σε 
δεύτερη φάση θα πρέπει να κάνουν επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών 
guidelines, ώστε να επανυποβληθούν στο Υπουργείο Υγείας, γ) η Συντακτική 
Επιτροπή του περιοδικού Mediterranean Journal of Rheumatology θα παραμείνει ως 
έχει, εφόσον το επιθυμεί, δ)η επιτροπή για την σύνταξη των «εξελίξεων στη 
ρευματολογία παραμένει ως έχει, ε) η επιτροπή υποστήριξης της ιστοσελίδας 
tosomasoumilaei θα τροποποιηθεί με την ευθύνη της κ. Καταξάκη, στ) ο κ. Γ. Κήτας 
θα παραμείνει ως εκπρόσωπος στο Εθνικό Συμβούλιο για τις Ρευματικές Παθήσεις, 
ζ) σχετικά με το Τακτικό Μέλος που θα εκπροσωπεί την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στη UEMS θα 
αναλάβει ο κ. Καρόκης και το Αν. Μέλος θα ορισθεί στην επόμενη συνεδρίαση του 
Δ.Σ., η) η επιτροπή ΚΕΠΑ και η επιτροπή για τα θέματα της ειδικότητας της 
Ρευματολογίας παραμένει ως έχει. 

9) Ο κ. Μπερμπερίδης ενημερώνει τα μέλη ότι προτίθεται να στείλει επιστολές 
συνεργασίας σε άλλες επιστημονικές εταιρείες με κοινά ενδιαφέροντα, ώστε να 
γίνουν κάποιες διεταιρικές εκδηλώσεις (πχ με την Γαστρεντερολογική ή την 
Ενδοκρινολογική Εταιρεία). 

10) Η καμπάνια – εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού θα συνεχιστεί με εκδηλώσεις που 
θα καθοριστούν, αφού γίνει συνάντηση με τον ανάδοχο της καμπάνιας PCO –Convin. 
Ο κ. Τρόντζας ενημερώνει για ότι έχει γίνει την τελευταία 4ετία κι ότι οι μόνοι πόροι 
που χρησιμοποιήθηκαν από το ταμείο της ΕΡΕ είναι 50.000 ευρώ για το έτος 2015. 
Έκτοτε ότι πόροι που έχουν χρησιμοποιηθεί προέρχονται από τις Φαρμακευτικές 
Εταιρείες 

11) Ο κ. Μπερμπερίδης ενημερώνει για τη συνάντηση που προγραμματίζει στα γραφεία 
της ΕΡΕ με τους εκπροσώπους των Φαρμακευτικών Εταιρειών, εντός του 
Φεβρουαρίου με θέμα τις προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 

12) Σχετικά με τη δημιουργία Registry των Βιολογικών Παραγόντων μέσω της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
έγινε μια προκαταρκτική συζήτηση και ο Πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Βασιλόπουλο 
όπως το επεξεργασθεί. 

13) Ο κ. Μπερμπερίδης ως υπεύθυνος των συναντήσεων που έγιναν με τους Δ/ντές των 
Ρευματολογικών Κέντρων που δίνουν ειδικότητα, ενημέρωσε τα μέλη ότι θα «ξανά 
ανοίξει» η διαβούλευση, για συλλογή και άλλων απόψεων. 

  
Επόμενη Συνεδρίαση ορίσθηκε για το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017. 


