
ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Την 16η Φεβρουαρίου 2018 τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ)  στην έδρα της 

εταιρείας  ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, εξέτασαν τα έγγραφα και βιβλία της που αφορούν το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2017 μέχρι σήμερα.   

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο διαπίστωσαν τόσο την χρηστή οικονομική διαχείριση, όσο 

και  την εύρυθμη λειτουργία του ΔΣ με την  Προεδρία του κ. Χαράλαμπου Μπερμπερίδη  

συνετή και συνεπή, σε συνέχεια της πιστής εφαρμογής του Καταστατικού της ΕΡΕ-

ΕΠΕΡΕ και των αποφάσεων των ΓΣ . 

Η  Εξελεγκτική Επιτροπή στη συνάντηση με το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε απαρτία,  

συζήτησε με τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ τους τρόπους βελτίωσης της  λειτουργίας 

του προς όφελος των μελών της Εταιρείας . Για το σκοπό αυτό προτείνει -συστήνει τα  

παρακάτω:  

1. Την δραστηριοποίηση της  Επαγγελματικής Επιτροπής (Επαγ.Επ).  Τονίζεται 

εμφαντικά η εξαιρετικής σημασίας συμβολή της στο να γίνει γνωστό το 

αντικείμενο της Ρευματολογίας στη χώρα μας, ακόμα περισσότερο στους 

τωρινούς χαλεπούς καιρούς. 

 

2. Την σε ικανοποιητικότερο επίπεδο οικονομική αυτοδιαχείριση της Επαγ. Επ και 

την απρόσκοπτη συνεργασία της  με το ΔΣ, με τη σταθερή παρουσία μέλους της 

Επαγ.Επ. στις συναντήσεις του ΔΣ (σχετική εισήγηση και του μέλους της κ. Γκίκα 

Κατσιφή). Η ΕΕ θεωρεί σημαντική αυτή την επισήμανση που προφανώς θα 

αποτελέσει απαιτούμενο συζήτησης στην επερχόμενη Καταστατική Συνέλευση.  

Η Επαγ. Επ. καλείται  στο πεδίο  έμπνευσης και οργάνωσης  να συμβάλλει στη 

πραγματοποίηση  ενημερωτικών για το κοινό εκδηλώσεων, τουλάχιστον άπαξ 

ανά 2ετία σε κάθε νομό που υπάρχει Ρευματολόγος. Οι συνάδελφοι της επαρχίας 

προτρέπονται να συνδράμουν με την ενεργό  συμμετοχή τους  στη 

πραγματοποίηση τοπικών εκδηλώσεων που διαφημίζουν την ειδικότητα του 

Ρευματολόγου. 

 

3. Την  ενεργό συμμετοχή της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε όλες τις εκδηλώσεις του 

διοργανώνουν το Υπουργείο Υγείας, ο ΠΙΣ, ο ΙΣΑ . Η απουσία- ενδεχόμενα από 

έλλειψη συντονισμού- από σημαντικές τρέχουσες εξελίξεις οδηγεί στη λήψη 

αποφάσεων χωρίς την έκφραση της γνώμης της Ρευματολογικής κοινότητας,  

όπως συνέβη   στις συναντήσεις  των υπό τον ΙΣΑ Ιατρικών Εταιρειών για 

συζήτηση και διαμόρφωση κοινού επιστημονικού μετώπου στα νέα δεδομένα 

που επιφέρει η  ίδρυση «Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών».  

 



4. Την αλλαγή του Καταστατικού στο άρθρο 8, εδάφιο 6 που αναφέρεται στη 

διάθεση των οικονομικών πόρων στα 3 πεδία χρηματοδότησης και στη διάρκεια 

της θητείας εκάστου ΔΣ.  

 

5.  Τη μείωση της διάθεσης πόρων για χρονικό διάστημα που θα καθορίσει η Γενική 

Συνέλευση μετά από πρόταση του παρόντος ΔΣ και μέχρι την οικονομική 

ανάκαμψη των αποθεματικών της Εταιρείας. Ενδεικτικά, στις ομάδες εργασίας-

ερευνητικά πρωτόκολλα (40%) και την Επαγγελματική Επιτροπή (30%), εφόσον 

το ΔΣ κρίνει ότι τα αποθεματικά της Εταιρείας έχουν μειωθεί δραματικά 

  

6. Την βελτίωση σε ποσόστωση εκπροσώπησης ως ομιλητών στα συνέδρια των 

ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιαίτερα των γιατρών του Ε.Σ.Υ που αποτελούν 

τη «ραχοκοκαλιά» στη προάσπιση της υγείας των πολιτών.  Στο σημείο αυτό 

συγχαίρει  το ΔΣ και τον πρόεδρο του για την επιτυχή διενέργεια των 

Μετεκπαιδευτικών που υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες- ακόμα και ως 

περιφερική εκδήλωση- κατόρθωσε να έχει υψηλή συμμετοχή συναδέλφων (210), 

ικανά κέρδη (περίπου 30.000 €) και άρτια επιστημονική θεματολογία.  

 

  

Η ΕΕ έχει καταστατική υποχρέωση και θεσμική δέσμευση, εκτός από το έλεγχο που 

ασκεί στην οικονομική διαχείριση,  να επιβλέπει όπως τηρούνται οι διατάξεις του 

Καταστατικού, οι αποφάσεις των ΓΣ και οι νόμοι του Κράτους από τα μέλη του ΔΣ και η 

πολιτική της παρέμβαση-τουλάχιστον της παρούσας – θέλουμε να θεωρείται δεδομένη 

και αδήριτη.  

Εκπληρώνοντας τη καταστατική αρχή λειτουργίας της θεωρεί  αντιδεοντολογική και 

αντικαταστατική την δημοσιοποίησή σε όλες τις  Φαρμακευτικές Εταιρείες της  

επιστολής του κ.Τρόντζα -επί διετίας  Προέδρου και πρόσφατα παραιτηθέντος μέλους 

του ΔΣ.   Η ΕΕ την παραδίδει για το ύφος και το περιεχόμενο της  στη κρίση των μελών 

της Ρευματολογικής κοινότητας.   

Η ΕΕ συντάσσεται ασφαλώς με το ενωτικό και συναινετικό πνεύμα του Πρόεδρου του 

ΔΣ κ. Χαράλαμπου Μπερμπερίδη.  

.  

Η ΕΕ ευχαριστεί την γραμματεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την άρτια συνεργασία και την 

άψογη υπηρεσιακή της στάση στη παροχή όλων των εγγράφων και στοιχείων που 

ζητήθηκαν και διερεύνησε  η Επιτροπή.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Γιώργος Καρανικόλας – Πρόεδρος ΕΕ 

Δημήτρης Κασίμος – Μέλος ΕΕ 



Αρης Λαγουδάκης - Μέλος ΕΕ (απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους)   


