
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

Αθήνα 31/3/2017, ώρα 16:30 

 
Παρόντες:  κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Σ. Δικαίου  

  και κ.κ. Ε. Καταξάκη, Π. Τρόντζας (μέσω Skype) 

Απόντες : κ. Σ. Νίκας 

 
1) Ενημέρωση από την Ταμία για τα τραπεζικά υπόλοιπα και για τον οικονομικό απολογισμό του 25ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας. 

 

2) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με τις Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας.  

 

3) Σχετικά με την ύλη του newsletter, τεύχος Απριλίου, αποφασίζεται να δημοσιευθούν τα εξής:  το 

κείμενο του κ. Π. Σφηκάκη σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής του ΚΕΣΥ για την ειδικότητα, οι 

περιλήψεις των ομιλιών που θα γίνουν στις Εαρινές Ημέρες (εάν συγκεντρωθεί το σχετικό υλικό) και 

τα πρακτικά του 3ου FORUM. 

 

4) Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για τα ζητήματα εκπαίδευσης στην ειδικότητα της 

Ρευματολογίας, δεν υπήρξε καμία καινούργια «τοποθέτηση» από μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ μέχρι και 

σήμερα που ήταν η καταληκτική ημερομηνία. Αποφασίζεται οι τοποθετήσεις που υποβλήθηκαν στην 

1η περίοδο Ανοιχτής Διαβούλευσης (2016) και οι θέσεις που αναφέρθηκαν στη 2η Σύσκεψη Δ/ντών-

Υπευθύνων Κλινικών-Τμημάτων Ρευματολογίας, να σταλούν στην Επιτροπή (στην οποία συμμετέχουν 

η κα Τεκτονίδου, ο κ. Δημητρούλας, ο κ. Καρόκης, ο κ. Ραφτάκης) και να τους ζητηθεί να υπάρξει η 

εισήγηση τους μέχρι τις Εαρινές Ημέρες. 

 

5) Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για το action plan σχετικά με την Πανελλήνια Ενημερωτική 

Εκστρατεία, αποφασίζεται να ετοιμαστεί το χορηγικό πακέτο και να σταλεί στις Εταιρείες με ένα 

χρονοδιάγραμμα. 

 

6) Η κα. Καταξάκη ενημερώνει για τη Συνάντηση των Συντονιστών των Ομάδων Εργασίας του Forum που 

έγινε στα γραφεία της ΕΡΕ στις 28/3. Αρχικά αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση των εκπροσώπων των 

Συλλόγων Ασθενών και του κ. Γ. Κήτα με τον Γ.Γραμματέα του Υπουργείου κ. Γ. Γιαννόπουλο και 

κατόπιν με τον Υπουργό κ. Α. Ξανθό. Επόμενοι στόχοι: 1) δημιουργία Υγειονομικού Χάρτη 2) επαφές 

με άλλες ειδικότητες για την αναγνωρησιμότητα της ειδικότητας 3) επαφές με τις ΥΠΕ για επίλυση 

προβλημάτων που αφορούν την συνταγογράφηση φαρμάκων σε ανασφάλιστους και ασθενείς που 

βρισκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Επειδή από πλευράς συμμετοχής ήταν παρόντες όλοι, 

εκτός της κας Παππά και του κ. Κασίμου από το Δ.Σ. της ΕΛΕΑΝΑ, αποφασίζεται οι κ.κ. Μπερμπερίδης, 

Βασιλόπουλος και Τρόντζας να προγραμματίσουν μια συνάντηση με το Δ.Σ. της ΕΛΕΑΝΑ (την agenda 

της συνάντησης θα ετοιμάσει ο κ. Τρόντζας). 

 

7) Σχετικά με τη σύνταξη της Προκήρυξης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων και Υποτροφιών 2017-2018, ο κ. Δ. 

Βασιλόπουλος θα ετοιμάσει την προκήρυξη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του και τις οδηγίες συγγραφής 

του περιοδικού Mediterranean Journal of Rheumatology (εστάλησαν από κ. Θ. Δημητρούλα). Η 

προκήρυξη θα πρέπει να είναι έτοιμη το αργότερο μέχρι τις 31/5/2017. Σύμφωνα με το Καταστατικό η 

κατανομή του ταμειακού αποθεματικού θα γίνει ως εξής: κατά ποσοστό 30% για τη χρηματοδότηση 

Υποτροφιών στα μέλη της Εταιρείας, κατά ποσοστό 40% για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών 

Πρωτοκόλλων, και κατά ποσοστό 30% για τη χρηματοδότηση της Επαγγελματικής Επιτροπής, κατά την 

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρωτόκολλα θα κατατεθούν μέσω των Συντονιστών των Study 

Groups. 



 

8) Σχετικά με τη νέα Εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων 1Α από τα 

φαρμακεία ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτικές Κλινικές, όπου το Δ.Σ. ενημερώθηκε με επιστολή από την 

Επαγγελματική Επιτροπή, ο κ. Τρόντζας προτείνει να γίνει μια συνάντηση με τον κ. Π. Γεωργακόπουλο 

Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, σχετικα με τη συνταγογράφηση αυτών των φαρμάκων. Ο κ. Μπερμπερίδης 

θα συνεννοηθεί με τον κ. Καρόκη για τη συνάντηση αυτή. 

 

9) Αποφασίζεται να συνεχιστεί η διεκδίκηση των ποσών που οφείλει ο κ. Α. Καλλιακμάνης στην ΕΡΕ-

ΕΠΕΡΕ και ανατίθεται, ύστερα από την προσφορά που έχουν καταθέσει, στις Δικηγόρους κ.κ. Μ. 

Καρούτσου και Α. Λεγάκη. Η τελική απόφαση θα παρθεί στην Γεν. Συνέλευση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, τον 

Δεκέμβριο του 2017. 

 

10) Σχετικά με τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (22η Σειρά) έχει γίνει ήδη προετοιμασία 

από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ώστε να σταλεί εμπρόθεσμα ο προϋπολογισμός στον ΕΟΦ. 

Στο Επιστημονικό Πρόγραμμα θα διατηρηθεί ο χαρακτήρας των προηγούμενων Μαθημάτων.  

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

α) Σχετικά με το ISSAID 2017 και την επιστολή διαμαρτυρίας για τη διοργάνωση του συνεδρίου 

στο «κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, αποφασίζεται να μην γίνει καμία τοποθέτηση από την ΕΡΕ-

ΕΠΕΡΕ. 

β) Αποφασίζεται να συνταχθεί mail από τον κ. Βασιλόπουλο, να σταλεί στην Επιτροπή 

Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων (αποτελούμενη από τους κ.κ. Ασλανίδη, Βασιλόπουλο, Σφηκάκη, 

Νίκα και Πατρίκο), ώστε να γίνει αναθεώρηση αυτών μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. 

δ) Ο κ. Γ. Πεντάζος, κατόπιν αίτησης του εντάσσεται στα Τακτικά Μέλη.  

ε) Η ΕΡΕ-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για το πρόγραμμα συμμετοχής σε 

συνέδρια και να αποδεχθεί σχετικές χορηγίες σύμφωνα με το πνεύμα που διέπει τον κανονισμό 

αυτό. 

 


