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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA PALACE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΩΡΑ 14.00 

 

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει με βάση το Καταστατικό ο Πρόεδρος του 
ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ κ. Π. Τρόντζας. 

Ι. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο κ. Π. Τρόντζα της Έκθεσης Πεπραγμένων του πρώτου έτους 
της θητείας του ΔΣ  και τον Προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της επόμενης χρονιάς: 

Από την 1/1/2015 που ανέλαβε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έγιναν 10 συνεδριάσεις και τα 
πεπραγμένα αλλά και τα προγραμματιζόμενα έχουν ως εξής : 

1) Επιστημονικές εκδηλώσεις 2015: Διεξήχθησαν  οι «Εαρινές Ημέρες» στο Ρέθυμνο (23-26 
Απριλίου) με 152 συνέδρους και τα «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα» στη Θεσσαλονίκη (10-
13 Δεκεμβρίου) με 192 συνέδρους. Στα ΜΜΡ εφαρμόστηκαν ηλεκτρονικές καινοτομίες  (live 
streaming, και διαδραστική δυνατότητα συμμετοχής των παρευρισκομένων). Στο 
επιστημονικό πρόγραμμα των ΜΜΡ δεν συμπεριλαμβάνονταν δορυφορικές εκδηλώσεις 
φαρμακευτικών εταιρειών. 
Χορηγήθηκε η αιγίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε όσους ρευματολογικούς φορείς υπέβαλαν αίτηση 
για διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, προσκομίζοντας επιστημονικό πρόγραμμα 
και έγκριση ΕΟΦ, ενώ αποκλείσθηκαν οι συνδιοργανώσεις. Οι οργανωτές των εκδηλώσεων 
παρακινούνται να ζητούν την αιγίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ώστε να ενισχύεται η ενότητα της 
ρευματολογικής κοινότητας. 

Επιστημονικές εκδηλώσεις 2016: Προγραμματίζονται οι «Εαρινές Ημέρες» στην Κέρκυρα 
(26-29 Μαϊου) και το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας στην Αθήνα (8-11 
Δεκεμβρίου). 
Διεκόπη από φέτος η επιστημονική εκδήλωση, στην οποία γινόταν η κοπή της πίτας των 
Ρευματολόγων της Β. Ελλάδας, όπως είχε ήδη διακοπεί από το προηγούμενο ΔΣ και η 
αντίστοιχη εκδήλωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ που γινόταν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. 

2) Η νέα Ιστοσελίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (www.ere.gr) άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 
2015, είναι μια «δυναμική» ιστοσελίδα όπου τα μέλη μπορούν να διαβουλεύονται, μέσω 
αυτής να στέλνονται newsletter, ενώ οι Γραμματείς της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ αναρτούν διάφορες 
πληροφορίες και ενημερώσεις. Επίσης στο site έχει ενσωματωθεί προσωρινά και το 
επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας. 

3) Το νέο Περιοδικό «Mediterranean Journal of Rheumatology-Ελληνική Ρευματολογία» 
έγινε δίγλωσσο, απέκτησε νέα Διεύθυνση Σύνταξης (κ.κ. Λ. Σακκάς, Γ. Κήτας, Δ. Μπόγδανος, 
Θ. Δημητρούλας) και ευρεία Συντακτική Επιτροπή. Το περιοδικό δέχεται πλέον μόνο 
πρωτότυπα άρθρα, στεγάζεται σε  δικό του γραφείο (μέσα στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) και 
διαθέτει εξειδικευμένο εργαζόμενο ως «editorial assistant». Από το 2016 θα αναρτηθεί σε 
δικό του site, θα κυκλοφορούν 4 τεύχη τον χρόνο, θα αποκτήσει διεθνή Συντακτική 
Επιτροπή και διεθνή σύμβουλο εκδόσεων. Τελικός στόχος η ένταξη στη βάση δεδομένων 
Scopus σε λίγα χρόνια. 

4) Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση περιλαμβάνει: 
-Τις «Εξελίξεις στη Ρευματολογία», βιβλιογραφική ενημέρωση με την αποστολή στα μέλη 
δύο φορές την εβδομάδα σχετικού newsletter (επιμελητής ο κ. Σ. Νίκας με την εποπτεία της 
κας Μποκή και του κ. Α. Ηλιόπουλου).  
-Τη συνέχιση της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση των 
μελών σε 6 διεθνή περιοδικά. Για το 2016 προβλέπεται μικρή μείωση της σχετικής δαπάνης 
(5 διεθνή περιοδικά). 

http://www.ere.gr/
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-Ανεστάλη το σχέδιο για τη μετάφραση του EULAR TEXTBOOK 2015, λόγω κόστους και 
δυσλειτουργικών προτάσεων του εκδότη (BMJ). Επίσης επειδή στη σχετική «Διαβούλευση» 
μέσω του site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ η συμμετοχή ήταν απογοητευτικά μικρή. Αντί της μετάφρασης  
παραγγέλθηκαν 20 αντίτυπα της αγγλόφωνης έκδοσης, τα οποία θα παραδοθούν στις 
Κλινικές και τα Κέντρα που εκπαιδεύουν ειδικευόμενους. 

5) Συνεχίστηκε η Πανελλήνια Ενημερωτική Εκστρατεία, με διάφορες εκδηλώσεις 
προώθησης και διαφήμισης, με  τη δημιουργία ιστοσελίδας και facebook για το κοινό 
(www.tosomasoumilaei.gr), με media plan (τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό μήνυμα, 
παρεμβάσεις και web banners στα social media),  street events στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη και με τη δημιουργία ειδικού εντύπου ενημέρωσης του κοινού (θα 
διανεμηθεί στις δομές υγείας και στα φαρμακεία). Τέλος διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις 
κοινού στην επαρχία (Βέροια και Πύργος) καθώς και η μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 12/10 ( Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας) με τη συμμετοχή 
450 ατόμων αλλά ελάχιστων Ρευματολόγων.  Ένα μήνα πριν από την εκδήλωση αναρτήθηκε 
εντυπωσιακή αφίσα της Ενημερωτικής Εκστρατείας στα λεωφορεία της Αθήνας καθώς και 
έξω από το Μέγαρο Μουσικής.  

Η Πανελλήνια Ενημερωτική Εκστρατεία θα συνεχιστεί το 2016 με έμφαση στο media plan. 
Επίσης άρχισε το πρόγραμμα ενημέρωσης – εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας (η πρώτη εκδήλωση έγινε ήδη στο Κ.Υ. Μαρκόπουλου).  

6) Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ξεκίνησε πέρσι με απόφαση της ΓΣ, έγινε σχετική συνάντηση 
των Προέδρων μελών του Εθνικού Συμβουλίου με τον τ. υπουργό υγείας κ. Κουρουμπλή και 
τον Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ι. Μπασκόζο, κατατέθηκε στο ΚΕΣΥ, και αναμένεται 
άμεσα η έγκριση του.  Το Εθνικό Συμβούλιο λειτουργεί ήδη άτυπα με πρόεδρο τον κ. Γ. 
Κήτα.  

Για το 2016 προγραμματίζεται η ενεργοποίηση των υποεπιτροπών και η έναρξη της 
υλοποίησης των δράσεων των 7 αξόνων του Σχεδίου Δράσης με τη συμμετοχή ασθενών, 
ιατρών, experts και θεσμικών παραγόντων.  

Το Forum των Stakeholders διεξήχθη στις 29/11 στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, με τη 
συμμετοχή 90 ατόμων (Ασθενείς,  Ρευματολόγοι, Παιδορευματολόγοι, Φυσικοθεραπευτές 
Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Διαιτολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Σαμαρείτες αλλά και εκπρόσωποι 
θεσμικών φορέων από ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, ΚΕΠΑ, ΣΦΕΕ, Πανεπιστήμιο). Το θέμα του forum ήταν η 
«Βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης των Ρευματικών παθήσεων» και περιελάμβανε  2 
workshops και 3 στρογγυλά τραπέζια. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναπτυχθεί διάλογος 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
Ρευματοπαθείς στην Ελλάδα και να προγραμματιστούν οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
στο Σχέδιο Δράσης. Το forum θα επαναληφθεί το 2016 με στόχο την καθιέρωση του σε 
ετήσιο θεσμό.  

7) Σε συνεργασία με το Προεδρείο της Επαγγελματικής Επιτροπής (ΕΠΕΡΕ) έγιναν 
παρεμβάσεις για τα Επαγγελματικά Θέματα με έγγραφα, συναντήσεις και κατάθεση 
προτάσεων (για τη διόρθωση του πλαφόν, τον περιορισμό της συνταγογράφησης  των 
εργαστηριακών εξετάσεων από τους Ρευματολόγους και την κατάργηση της 
«Γνωμάτευσης» για τη συνταγογράφηση των βιολογικών παραγόντων (συζήτηση με τον 
ΕΟΦ για αλλαγή του blue box των προϊόντων).  

Παρεμβάσεις έχουν γίνει και στην Εθνική Επιτροπή Συνταγογράφησης για την άρση των 
μεταβατικών διατάξεων σε όλα τα Ρευματολογικά ΘΠΣ, τη διόρθωση του τρόπου  
συνταγογράφησης του Βiosimilar, τη λειτουργία πιλοτικού registry και την εισαγωγή 
Διαγνωστικών Ρευματολογικών Πρωτοκόλλων. 

8) Οι Λειτουργικές Ρυθμίσεις που έγιναν αφορούν: 

http://www.tosomasoumilaei.gr/
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-τις Συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες γίνονται πλέον μέσω skype  για όσους διαμένουν εκτός 
Αθήνας 
-την ενεργοποίηση επιτροπών (Επιτροπή Πρωτοκόλλων, Επιτροπή Πανελληνίου Συνεδρίου 
2016, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Έρευνας, Επιτροπή μελών των ΚΕΠΑ). 
-τη μη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με άλλους φορείς και τη μη χορήγηση αιγίδας σε 
εκδηλώσεις φαρμακευτικών εταιρειών για lounge events.  
-τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων κοινού με άλλους φορείς, όπως οι Ενώσεις Ασθενών. 
(Σχετική πρόταση του ΔΣ στο ΕΙΡΕ απορρίφθηκε με επιστολή του Πρόεδρου του ΕΙΡΕ κ. Α. 
Ανδριανάκου). 
-την επανεγγραφή των διαγραμμένων μελών αφού πρώτα τακτοποιηθούν οι οικονομικές 
τους εκκρεμότητες.  
-τη συνεργασία με σύμβαση έργου ειδικών, όπως δημοσιογράφος, οικονομολόγος της 
υγείας, δικηγόρος, γραφείων επικοινωνίας κλπ. 
-την προσαρμογή στα νέα  οικονομικά δεδομένα των λειτουργικών εξόδων (μειώσεις 
μισθών των γραμματέων). 
-την εισαγωγή της διαδικασία διαβούλευσης των μελών (έγιναν 3 διαβουλεύσεις για τη 
μετάφραση του EULAR TEXTBOOK και για τους εσωτερικούς κανονισμούς χρηματοδότησης 
υποτροφιών και ερευνητικών πρωτοκόλλων με μικρή συμμετοχή των μελών). 
-τη διαμόρφωση «Εσωτερικών Κανονισμών» (για τις εργασιακές σχέσεις των γραμματέων, 
για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων και για τη χρηματοδότηση των 
υποτροφιών). Σε εξέλιξη είναι η διαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού για 
συμπληρωματική κάλυψη των εξόδων των μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ που επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε συνέδρια εξωτερικού. 

9) Άλλα θέματα: 

 Εκπροσώπηση στο εξωτερικό: 
-Οι κ.κ. Σ. Ασλανίδης και Σ. Νίκας εκπροσώπησαν την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε αντίστοιχες 
προσκλήσεις συνελεύσεων της EULAR. 
-Στις EULAR Standing Committees ορίστηκαν για τη διετία 2016-2017 οι κ.κ. Δ. 
Βασιλόπουλος, Δ. Δαούσης, Γ. Κατσιφής, Μ. Τεκτονίδου, Μ. Τραχανά. 
-Στη UEMS εκπρόσωποι είναι οι κ.κ. Α. Γεωργιάδης και Δ. Καρόκης. 

 Επιστημονικές ενέργειες: 
-Εκδόθηκε position paper για τα Βiosimilars και κατατέθηκε επίσημα στο Υπουργείο Υγείας 
-Κατατέθηκαν στο ΚΕΣΥ προς έγκριση οι κατευθυντήριες οδηγίες για τις Συστηματικές 
Αγγειϊτιδες, τον ΣΕΛ, το Σκληρόδερμα και τη Νεανική Αρθρίτιδα.  
-Συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη σύνταξη κατευθυντηρίων οδηγιών για τους εμβολιασμούς 
ασθενών υπό ανοσοτροποποιητικές θεραπείες (κ.κ. Δ. Βασιλόπουλος, Φ. Κανακούδη, Ν. 
Σύψας, Δ. Παπαδοπούλου, Κ. Θωμάς, Δ. Μαρίτση).  
-Mεταφράσθηκε και συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο του ACR για τα θέματα «Ιατρικής 
ηθικής και δεοντολογίας»  (υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος η κα Κ. Μαυραγάνη). 

 Ανατέθηκε στην εταιρεία GPO η διεξαγωγή Έρευνας Αγοράς για την αποτύπωση της 
κοινής γνώμης σχετικά με την αναγνώριση της ειδικότητας και των ρευματικών παθήσεων. 

 Συνεχίσθηκε η έκδοση του Νewsletter των μελών της Εταιρείας αλλά υπάρχει έλλειψη 
ύλης (2 τεύχη το 2015) παρά τις προσπάθειες του Αντιπροέδρου κ. Χ. Μπερμπερίδη. 

 Ολοκληρώθηκαν οι προτάσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για το νέο ΕΣΠΑ με κατάθεση προτάσεων 
για δύο προγράμματα μετά από προετοιμασία του γραφείου DEΧTERA και των γραφείων 
συμβούλων Mind Work και Choose. Έγιναν σχετικές συνεργασίες με τη διαχειριστική αρχή 
του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

 Προωθήθηκε και είναι σε εξέλιξη η στελέχωση με Εθελοντές Ρευματολόγους των 
Ανοιχτών Πολυϊατρείων των «Γιατρών του Κόσμου» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, 
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Καβάλα. Με του «Γιατρούς του Κόσμου» συζητούμε μελλοντική συνεργασία για την 
ανάπτυξη δράσεων παροχής υπηρεσιών σε ρευματοπαθείς διαμένοντες σε δυσπρόσιτες 
περιοχές. 

 Προκηρύχθηκε η Χρηματοδότηση  Υποτροφιών και Ερευνητικών Πρωτοκόλλων για το 
2016.  

 Ανοίγει η συζήτηση για το ζήτημα της Εκπαίδευσης στην Ειδικότητα. Η πρώτη σύσκεψη 
των Διευθυντών των Κλινικών ή Τμημάτων που δίνουν ειδικότητα θα γίνει στις 30 
Ιανουαρίου 2016 στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.  

10) Οικονομική διαχείριση:  
-Αποπληρώθηκαν βραβεία, πρωτόκολλα και υποτροφίες του προηγούμενου ΔΣ. 
-Αποπληρώθηκαν με εξωδικαστικό συμβιβασμό 30.000€ στο Intercontinental, προερχόμενα 
από παλαιές οφειλές του Themateam (ΜΜΡ Δεκεμβρίου 2013). 
-Διεκδικούμε δικαστικά από το Themateam οφειλές ύψους 132.875,57€ (με δικηγόρο τον κ. 
Π. Τσίτσο). 
-Έγινε η κατανομή των Εσόδων της προηγούμενης διετίας σύμφωνα με το Καταστατικό: 
40% στην έρευνα (70.000 € για ερευνητικά πρωτόκολλα το 2016), 30% στις υποτροφίες 
(50.000€ για Υποτροφίες το 2016) και 30% στην ΕΠΕΡΕ (53.000€ για την Ενημερωτική 
Εκστρατεία το 2015). 
Χρειάζεται όμως αλλαγή του Καταστατικού γιατί με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σε λίγα 
χρόνια θα εξαντληθεί το αποθεματικό που καταναλώνεται για τις λειτουργικές δαπάνες. 
-Αποκτήθηκε έγκαιρα ηλεκτρονική τραπεζική και έτσι έγινε δυνατή η συνέχιση των 
πληρωμών μετά την εφαρμογή των capital controls στη χώρα. 
-Πριν την εφαρμογή των capital controls τοποθετήθηκε το μισό  αποθεματικό σε διεθνή 
αμοιβαία κεφάλαια μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ και κατά 
πλειοψηφία έγκριση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 
Γενικά θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι του ΔΣ: 
• Η διατήρηση της ενότητας της Εταιρείας  

• Η ανάπτυξη επιστημονικών δραστηριοτήτων νέου τύπου 

• Η ενεργοποίηση εκλεγμένων επιτροπών  

• Η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων  

• Ο ηλεκτρονικός εκσυγχρονισμός 

• Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός  

• Η ενίσχυση του χαρακτήρα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ως θεσμικού παράγοντα  

• Η προώθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και του διαλόγου με τις Ενώσεις ασθενών 

• Η προώθηση Ενημερωτικής Εκστρατείας στον πληθυσμό 
• Η εξασφάλιση των διαθεσίμων της Εταιρείας 
• Η προσπάθεια ανεύρεσης χρηματοδότησης δράσεων από άλλες πηγές 

 
Ως Πρόεδρος οφείλω να ευχαριστήσω όλο το ΔΣ και ιδιαίτερα τις κυρίες\ Σ. Δικαίου και Ε. 
Καταξάκη που ζουν στην Αθήνα και δουλεύουν πολύ σκληρά για όλα τα θέματα. Επίσης τις 
δύο Γραμματείς, οι οποίες παρά τις μειώσεις μισθών, συνεχίζουν με ζήλο την εργασία τους. 
Τέλος το Προεδρείο της ΕΠΕΡΕ και όλους όσους ενεργοποιούνται στις διάφορες Επιτροπές. 
 
ΙΙ. Παρουσίαση από την ταμία κα Σ. Δικαίου του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2015 
 
ΙΙΙ. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Π. Σφηκάκη της  Έκθεσης 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Ε.Ε. εγκρίνει ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό του ΔΣ. Ο 
κ. Π. Σφηκάκης αναφέρει ότι το αποθεματικό είναι μειωμένο κατά 84.000€. Κατά τη γνώμη 
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του τα χρήματα της Εταιρείας είναι καλύτερο να επενδύονται παραγωγικά παρά να 
αυξάνουν το αποθεματικό. Με την ευκαιρία συγχαίρει το ΔΣ για την εξαιρετική δουλειά που 
έχει κάνει μέχρι σήμερα.  
 
ΙV. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της ΕΠΕΡΕ κ. Δ. Καραμήτσο των Ενεργειών του 
Προεδρείου της Επαγγελματικής Επιτροπής, το οποίο ασχολήθηκε με τα προβλήματα και 
τα αιτήματα των Ελεύθερων Επαγγελματιών, μελών της Εταιρείας, αλλά η επίλυση τους 
προσκρούει στα γενικότερα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Συμφώνησε με τον κ. Π. 
Σφηκάκη σχετικά με την παραγωγική επένδυση των χρημάτων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ προς όφελος 
και με σκοπό την αναβάθμιση της ειδικότητας. 
 
V. Tοποθέτηση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου κ. Γ. Κήτα, ο οποίος  συγχαίρει το ΔΣ 
και ελπίζει να συνεχίσει το έργο του με την ίδιο ενθουσιασμό. Η δημιουργία του Εθνικού 
Συμβουλίου θεωρεί ότι είναι μια εξαιρετική και ριζοσπαστική προσπάθεια της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
και προσφέρεται να διαθέσει την εμπειρία και το χρόνο του, όπως καλεί να κάνουν και τα 
άλλα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Το όφελος από αυτή την προσπάθεια θα φανεί σε 10 χρόνια 
όταν  η ειδικότητα της Ρευματολογίας θα είναι ευρέως αναγνωρίσιμη και θα αποκτήσει 
τεράστια πολιτική δύναμη, όπως συνέβη στην Μ. Βρετανία με τη δημιουργία της ARMA 
(Arthritis and Musculosceletal Alliance). Οι ήδη υπάρχοντες Άξονες του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης μπορεί να διευρυνθούν ή να λιγοστέψουν, το σίγουρο όμως είναι ότι μπορούν να 
φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.  
Ο κ. Κήτας ζήτησε ακόμα τη συμβολή των μελών στην ενίσχυση του νέου Περιοδικού της 
Εταιρείας (Mediterranean Journal of Rheumatology-Ελληνική Ρευματολογία), μέσω της 
αποστολής άρθρων καλής ποιότητας.   
 
VΙ. Tοποθετήσεις Μελών  
Ο κ. Π. Σφηκάκης παίρνει πάλι το λόγο και αναφέρει ότι το Νewsletter των μελών της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ όταν ξεκίνησε είχε σκοπό να αυξήσει την συμμετοχικότητα. Δεν πρέπει να 
σταματήσει να εκδίδεται ηλεκτρονικά λόγω έλλειψης ύλης έστω και περιλαμβάνοντας 
κυρίως τις ιδέες, σκέψεις και προτάσεις των μελών του ΔΣ.  
 
Ο κ. Θ. Τεμεκονίδης ισχυρίζεται  ότι η μικρή συμμετοχή στα δρώμενα δεν αφορά μόνον την 
ύλη του Νewsletter και απόδειξη για αυτό είναι η μικρή συμμετοχή των μελών στη Γενική 
Συνέλευση (περίπου 30 άτομα). 
 
Ο κ. Μ. Μαυρικάκης παίρνει το λόγο και θεωρεί πρωτοποριακή και καινοτόμο την 
προσπάθεια του ΔΣ. Αλλά επισημαίνει την έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων σε ηλικία 
μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, με παράδειγμα τη μικρή ζήτηση των Υποτροφιών που προκήρυξε η 
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και ειδικά για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.  
 
Ο κ. Θ. Τεμεκονίδης θεωρεί ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τις Υποτροφίες είναι καθαρά 
οικονομικό θέμα αφού χρειάζονται και πρόσθετα ιδιωτικά χρήματα για να υλοποιηθεί η 
μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.  
 
Ο κ. Σ. Ασλανίδης δηλώνει ότι η επένδυση στη μετεκπαίδευση είναι σημαντική για κάθε νέο 
γιατρό αφού πλέον δεν υπάρχει εξασφαλισμένη εργασία. Θεωρεί ότι θα έπρεπε καθένας να 
αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δίνονται συμμετέχοντας και με δικά του έξοδα. 
  
Ο κ. Λ. Σακκάς δίνει εύσημα στον κ. Π. Τρόντζα για όλο το έργο που επιτελεί το ΔΣ. Θέτει 
τον προβληματισμό του για τη συνεχή μείωση του ταμειακού αποθεματικού της Εταιρείας.  
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Ο κ. Π. Τρόντζας απαντάει, ότι με αλλαγή -και όχι ανατροπή- του Καταστατικού θα 
διορθωθούν οι δυσρρυθμίες. Χρειάζεται απλά να γίνει πιο ευλύγιστη, η συγκεκριμένη 
απόλυτη διάταξη του Καταστατικού που απαγορεύει τη χρησιμοποίηση μέρους των Εσόδων 
για την κάλυψη και των λειτουργικών δαπανών.  Καθώς τα Έσοδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ από τα 
Συνέδρια έχουν μειωθεί περίπου στο ¼ σε σχέση με το παρελθόν δεν αρκεί η μείωση των 
Εξόδων για να διατηρηθεί η οικονομική ευρωστία της Εταιρείας στο άμεσο μέλλον.  
 
Ο κ. Γ. Κατσιφής δίνει συγχαρητήρια και εύχεται και τα επόμενα Δ.Σ. να συνεχίσουν να 
είναι το ίδιο  δραστήρια με το παρόν ΔΣ. Σχετικά με τα οικονομικά της Εταιρείας προτείνει 
να μη σταματήσει η χρηματοδότηση των Υποτροφιών και των Ερευνητικών Πρωτοκόλλων 
αφού δεν είναι αυτά που προκαλούν τη διόγκωση των Εξόδων. Θεωρεί ότι υπάρχουν 
τρόποι για την αύξηση των Εσόδων. Ο κ. Π. Τρόντζας εξηγεί ότι το 2016 θα ισορροπήσουν 
τα αυξημένα Έξοδα, καθώς θα υπάρξουν τα Έσοδα των Εαρινών Ημερών και του 
Πανελληνίου Συνεδρίου.  
 
Ο κ. Κ. Μηνόπουλος τονίζει ότι είναι μεγάλη η αποχή κυρίως των ειδικευομένων ιατρών. Ο 
κ. Π. Τρόντζας συμφωνώντας, αναφέρει ότι δεν βρίσκονται στην αίθουσα ούτε καν οι 
υποψήφιοι για τη λήψη Υποτροφίας, ούτε εκείνοι που έχουν κάνει αίτηση για να γίνουν 
Τακτικά και Επικουρικά Μέλη σε αυτή τη Γενική Συνέλευση. 
 
Ο κ. Α. Ηλιόπουλος τονίζει ότι οι Υποτροφίες, παρά την τωρινή έλλειψη ενδιαφέροντος των 
νέων γιατρών, δεν πρέπει να σταματήσουν αλλά πρέπει να ενισχυθεί η πληροφόρηση και 
το ενδιαφέρον των νέων Ρευματολόγων. 
 
VΙ. Ψηφοφορίες για την εισδοχή νέων Μελών  
-Διαβάζονται τα ονόματα των ειδικευομένων που επιθυμούν να γίνουν Επικουρικά Μέλη 
και ψηφίζονται ομόφωνα, ως Επικουρικά Μέλη: οι κυρίες Κ. Ζουπίτου, Σ. Κουτσοβίτη, Σ. 
Σπυρίδωνος και ο κ. Γ. Μητσιογιάννης-Κώτσιος. 
-Επίσης ομόφωνα ψηφίζονται ως Τακτικά Μέλη (πρώτη φορά αιτούνται εγγραφή):  ο κ. Ε. 
Θεοδώρου και η κα. Δ. Παπαδοπούλου. 
-Τέλος ομόφωνα ψηφίζεται η επανεγγραφή ως Τακτικών Μελών, μετά την τακτοποίηση των 
οικονομικών εκκρεμοτήτων, των διαγραφέντων στη Γεν Συνέλευση του 2014: κυρίες Ε. 
Κτενιαδάκη, Α. Χρυσοχού καθώς και ο κ. Θ. Σαρλάνης. 

 
Ο Πρόεδρος κλείνει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση περί τις 15:30. 

 


