ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ξενοδοχείο Hilton
Μετά τη λήξη του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας και σύμφωνα με το άρθρο
11 του καταστατικού της Εταιρείας συνεκλήθη η τακτική εκλογο-απολογιστική Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. ζ’ του καταστατικού υπήρξε
απαρτία κι άρχισε η Γ.Σ.
Εκλήθη να προεδρεύσει της Γ.Σ. το αρχαιότερο από τα παρόντα μέλη ο κ. Δημήτριος
Καρράς.
Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως ήταν:
1. Έκθεση πεπραγμένων διετίας 2015-2016
2. Οικονομικός απολογισμός της διετίας 2015-2016
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Εκλογή νέων Τακτικών και Επικουρικών Μελών
5. Άλλα θέματα-τοποθετήσεις μελών
6. Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του
Προεδρείου της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων και του Προεδρείου της Επιτροπής
Βορείου Ελλάδος.
 Τον λόγο έλαβε πρώτος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Τρόντζας, ο οποίος
ανέπτυξε λεπτομερώς τα πεπραγμένα της εταιρείας κατά τη διετία 2015-2016.
 Εν συνεχεία ο κ. Σπύρος Νίκας, ως ειδικός Γραμματέας του ΔΣ, αναφέρθηκε στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες της εταιρείας και στην αναμόρφωση της ιστοσελίδας
της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.
 Ο κ. Σπύρος Ασλανίδης, ως Σύμβουλος του ΔΣ, ανέπτυξε την πολιτική της εταιρείας
σχετικά με την χρηματοδότηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων και των
υποτροφιών, καθώς και το νέο θεσμό αποστολής 4 νέων ρευματολόγων για την
παρακολούθηση του ACR το 2016.
 Η Γεν. Γραμματέας κα Ευαγγελία Καταξάκη αναφέρθηκε στην Πανελλήνια
Ενημερωτική Εκστρατεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού πάνω στα προβλήματα των ρευματικών νοσημάτων με ανοικτές
εκδηλώσεις, διαφημίσεις στα ΜΜΜ, διανομή εντύπων ενημέρωσης, λειτουργία της
ιστοσελίδας tosomasoumeilaei, παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και τις συναντήσεις των
ενδιαφερομένων για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ρευματικές παθήσεις.
 Ο κ. Γεώργιος Κήτας αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα,
καθώς και στο τι αναμένεται να γίνει στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με
την ιδιότητα του ως Συντονιστής τους Εθνικού Συμβουλίου.
Επίσης ως Δ/ντής Σύνταξης του νέου περιοδικού της Εταιρείας (Mediterranean
Journal of Rheumatology) αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της έκδοσης στην
Αγγλική γλώσσα και στις προοπτικές του.
 Ο κ. Πέτρος Σφηκάκης αναφέρθηκε στα προβλήματα της εκπαίδευσης στην
ειδικότητα της Ρευματολογίας στη χώρα και στο πώς αυτά θα μπορέσουν να
επιλυθούν.
 Ο κ. Δημήτριος Καρόκης εκ μέρους της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων
ανέλυσε τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την Επιτροπή για τη βελτίωση της
επαγγελματικής θέσης των Ελλήνων Ρευματολόγων.
 Ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Μπερμπερίδης ζήτησε την συμπαράσταση όλων
των Ρευματολόγων στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει με την προσεχή έναρξη της
προεδρίας του από 1-1-2017, υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει το έργο του
απερχομένου Δ.Σ. κι ευχήθηκε στο σώμα Καλές Γιορτές.
 Τον οικονομικό απολογισμό έκανε η Ταμίας κ. Δικαίου Σταυρούλα



Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ανάγνωσε στο Σώμα ο Πρόεδρος της κ.
Πέτρος Σφηκάκης
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δημήτριος Καρράς ζήτησε από το Σώμα να απαλλάξει το απερχόμενο
Δ.Σ από κάθε ευθύνη, αίτημα που έγινε ομοφώνως αποδεκτό.
Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νέων Τακτικών και Επικουρικών Μελών τα
οποία έγιναν ομοφώνως δεκτά.
Ακολούθως ανοίχθηκε κατάλογος ομιλητών που ήθελαν να παρέμβουν με σχόλια ή
παρατηρήσεις. Τον λόγο έλαβαν επτά ομιλητές και οι δύο υποψήφιοι για τη θέση του
Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
Ο κ. Δημήτριος Βασιλόπουλος ως υποψήφιος ανέφερε τους στόχους που έχει για την
επόμενη θητεία του Δ.Σ. εφόσον εκλεγεί. Σημαντικότερο στόχο θεωρεί την άριστη
εκπαίδευση των ρευματολόγων, που μπορεί να γίνει με μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων.
Έτσι ώστε να γίνει ελκυστική την ειδικότητα για τους καλύτερους φοιτητές της Ιατρικής.
Ανέφερε ότι χρέος όλων των Ρευματολόγων από όποια θέση και να βρίσκονται
(Νοσοκομεία, Μονάδες ΠΕΔΥ ή Ιδιωτικά Ιατρεία) είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών
υγείας στον πάσχοντα καθώς οι ίδιοι οι ασθενείς είναι η καλύτερη διαφήμιση της
ειδικότητας. Η Επιτροπή Επαγγελματικών Υποθέσεων πρέπει να συνεχίσει το έργο της, ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνάδελφοι που εμπλέκονται σε αυτήν, διαθέτουν εθελοντικά το
χρόνο τους για τα επαγγελματικά θέματα.
Όλες οι δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από το απερχόμενο Δ.Σ. να συνεχιστούν και
στην επόμενη διετία. Πολύ σημαντικό έργο είναι η υποστήριξη της έρευνας και των
υποτροφιών. Ήδη παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας και στη EULAR
τα δεδομένα ενός συνεργατικού πρωτοκόλλου για την ρευματοειδή αρθρίτιδα της οποίας
ήταν συντονιστής. Θα θέλαμε περισσότερους συναδέλφους από την εταιρεία και
περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες για τέτοιου είδους ερευνητικά πρωτόκολλα. Η
χρηματοδότηση της έρευνας γίνεται πλέον με αξιοκρατικό τρόπο (εξωτερικοί κριτές).
Σχετικά με το Εθνικό Συμβούλιο για τις Ρευματικές Παθήσεις η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ πρέπει να
στηρίζει τους ασθενείς και τις ενώσεις τους. Πρέπει όμως να τεθεί ένα θεσμικό πλαίσιο και
κάποιοι στόχοι συγκεκριμένοι σχετικά τους τομείς που χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα.
Είναι μεγάλη επιτυχία η ύπαρξη του κ. Γ. Κήτα στο Συμβούλιο, ο οποίος είναι έμπειρος και
έχει αφιερώσει πολύ χρόνο.
Αυτή τη στιγμή οι Ρευματολόγοι της Ελλάδος βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των
τελευταίων 15 ετών και πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι γι’ αυτό.
Συνεχάρη τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Π. Τρόντζα και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για τον
προσωπικό χρόνο που διέθεσαν, όπως προανέφερε και ο κ. Π. Σφηκάκης. Είμαι σίγουρος,
είπε, ότι ο επερχόμενος Πρόεδρος κ. Χ. Μπερμπερίδης θα συνεχίσει επάξια αυτό το έργο.
Παρά τη μεγάλη ευθύνη που έχει η θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεσμεύομαι, εφόσον
εκλεγώ, να βοηθήσω ώστε η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ να συνεχίσει να είναι μια αναπτυσσόμενη και
εξωστρεφής εταιρεία.
Ο κ. Ευθύμιος Σταυρόπουλος, ως o έτερος υποψήφιος για τη θέση του Αντιπροέδρου του
Δ.Σ., τόνισε ότι σημειολογικά και ουσιαστικά θεωρεί ότι είναι αυτονόητο το ενδιαφέρον
των μελών να υπηρετούν τον επίσημο θεσμικό φορέα μέσα από τα αξιώματα του Δ.Σ.
Άλλωστε όλες οι νόμιμες διεκδικήσεις για θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, παροχές, αλλά και
η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών μπορούν να προωθηθούν μέσω της ΕΡΕΕΠΕΡΕ με τον κατάλληλο συντονισμό.
Έχοντας υπηρετήσει 35 χρόνια τις ένοπλες δυνάμεις με επιστημονικά και διοικητικά
καθήκοντα, θεωρεί σκόπιμο να αξιοποιήσει την εμπειρία του στο θεσμικό συλλογικό φορέα
των Ρευματολόγων.

Είναι αδιαμφισβήτητο το έργο των προηγουμένων Δ.Σ. και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους,
αλλά ιδιαίτερα στον κ. Π. Τρόντζα. Ως αιχμή του δόρατος θεωρεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τις Ρευματικές παθήσεις και ότι αυτό προβλέπει. Το προκαταρκτικό και δύο επόμενα
Forum των ενδιαφερομένων μερών που διεξήχθησαν έως σήμερα, έφεραν κοντά τους
επαγγελματίες υγείας με τους ασθενείς, ώστε να συνεργαστούν όλοι μαζί για τον κοινό
στόχο.
‘Oλες οι ενέργειες για αναγνώριση της ειδικότητας της Ρευματολογίας από το κοινό, ώστε
να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία θα προωθηθούν είτε μέσω εκπαίδευσης στην
πρωτοβάθμια φροντίδα για τη σωστή παραπομπή στο Ρευματολόγο, είτε μέσω
εκδηλώσεων εθελοντισμού για την προώθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Η εκπαίδευση των ειδικευομένων στη Ρευματολογία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
οδηγίες της UEMS τις οποίες τα εκπαιδευτικά κέντρα πρέπει να εφαρμόσουν. Η
προσπάθεια για συνεργασία των εκπαιδευτικών κέντρων της ειδικότητας πρέπει να
συνεχισθεί με σκοπό ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εφαρμογή rotation των
ειδικευομένων στα κέντρα.
Στις δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θα πρέπει να καλύπτεται όλο το φάσμα
των παθήσεων του μυοσκελετικού, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια το μεγάλο
ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στα φλεγμονώδη νοσήματα. Να προωθείται η συμμετοχή
όλων των συναδέλφων στις επιστημονικές εκδηλώσεις με ομιλίες (ευκαιρίες και σε νέους
συναδέλφους).
Βασική επιδίωξη μου, ανέφερε ο κ. Σταυρόπουλος θα είναι η συνεργασία με πνεύμα
μετριοφροσύνης, ώστε να γίνονται βήματα προόδου, χωρίς να ξεχνιέται το έργο των
προηγουμένων Δ.Σ. Θα πρέπει να τιμηθούν οι παλιοί Ρευματολόγοι όπως οι κ.κ.
Κακλαμάνης, Μαυρικάκης κ.α. που έχουν προσφέρει πολλά στην εταιρεία.
Γενικά η επίτευξη των στόχων μπορεί να γίνει με ομαδική, στενή, αγαστή συνεργασία που
θα είναι αποτελεσματική. Με αμοιβαία εμπιστοσύνη θα επιτευχθεί αμοιβαίο όφελος.
Στο σημείο αυτό ευχαριστεί θερμά όσα από τα μέλη τον ψήφισαν.
Παρέμβαση έγινε από τον κ. Δημήτριο Γουλέ, ο οποίος αφού συνεχάρη το απερχόμενο Δ.Σ.
για το έργο που προσέφερε, εξέφρασε την άποψη ότι το Πρόγραμμα του 25ου Συνεδρίου
όπως και οι διαφημίσεις δεν τόνισαν αρκετά τις παθήσεις που κυρίως βλέπουν στα ιδιωτικά
τους ιατρεία οι Ρευματολόγοι. Επανέρχεται σε παλιότερο αίτημα του για ένα
μεταφρασμένο βιβλίο Ρευματολογίας για τα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Επίσης θεωρεί ότι πρέπει
να επανέλθει ο θεσμός της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ώστε να υπάρχει αυτή η ετήσια
κοινωνική εκδήλωση για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.
Ο κ. Αλέξανδρος Λίβας πήρε το λόγο και πρότεινε να μειωθεί ο αριθμός των ομιλιών στις
επιστημονικές εκδηλώσεις, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για ερωτήσεις των
συνέδρων. Η ΕΠΕΡΕ να διευρυνθεί και να γίνει 10μελής καθώς είναι τεράστιο το έργο που
έχει να προσφέρει.
Ο κ. Δημήτριος Μπούμπας εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στο απερχόμενο Δ.Σ. γιατί
όπως είπε, «προχώρησε» μπροστά τη Ρευματολογική Κοινότητα.
Ο κ. Γεώργιος Καρανικόλας, αντίθετα, ανέφερε ότι χάθηκαν πολλές ευκαιρίες αυτή τη
διετία και ότι οι στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας ενός Δ.Σ. παραμερίστηκαν για να
προωθηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Οι άξονες 1, 4, 6 που αφορούν ζητήματα του
Υπουργείου Υγείας, πρέπει να απαλειφτούν. Μόνο οι άξονες 3, 5, 7 αφορούν την ΕΡΕΕΠΕΡΕ. Για τον άξονα 2 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που αφορά στην ενημέρωση –
ευαισθητοποίηση του κοινού επιλέχθηκαν οι ενώσεις ασθενών, οι οποίες δεν είναι ισότιμοι
εταίροι με την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ εκτός της ΕΛΕΑΝΑ. Οι Ενώσεις όμως πρέπει να έχουν διακριτό και

αυτόνομο ρόλο και δεν πρέπει να ομογενοποιηθούν όλοι στα πλαίσια του Εθνικού
Συμβουλίου..
Τέλος ο κ. Γ. Καρανικόλας ανέφερε ότι υπάρχει μια απόκλιση ανάμεσα στις σκέψεις και στις
δράσεις του Δ.Σ. και στις προσδοκίες ενός μεγάλου σώματος των ρευματολόγων, οι οποίοι
έχουν αποστασιοποιηθεί γιατί καμία από τις αυτές τις δράσεις δεν τους εκφράζει. Στο
Πανελλήνιο Συνέδριο υπο-εκπροσωπήθηκαν οι συνάδελφοι του ΕΣΥ, η ραχοκοκαλιά της
δημόσιας υγείας. Το ερώτημα που θέτει στους δύο υποψηφίους είναι εάν θεωρούν ότι με
την προώθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα βοηθήσουν τους νέους Ρευματολόγους, που
ήδη μεταναστεύουν. Πρότεινε εντός των επόμενων ετών να επινοηθεί ένα επείγον Σχέδιο
Δράσης για τον αφανισμό του μέσου Ρευματολόγου.
Ο κ. Βασίλειος Χατζηλουλούδης αναφέρθηκε στην πλημμελή συμμετοχή των μελών στη Γ.Σ.
αλλά κυρίως στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο θεωρεί παράτυπο γιατί δεν έχει την
έγκριση της Γ.Σ. Ανέφερε ότι τελικά μόνος χρηματοδότης του σχεδίου είναι η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
καθώς τα ΕΣΠΑ είναι υποθετικοί χρηματοδότες. Επίσης ανέφερε την αντίθεση του στον
ισότιμο ρόλο που δίνει το σχέδιο στους Ρευματολόγους και στις Ενώσεις Ρευματοπαθών. Το
σχέδιο το θεωρεί θνησιγενές, εφ’ όσον σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχουν χρήματα στο
ταμείο της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Η διαφήμιση που «βγήκε» στα ΜΜΕ δεν εστίασε καθόλου στα
εκφυλιστικά νοσήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος Ρευματολόγος. Τέλος αναφέρθηκε στην
ΕΠΕΡΕ, η οποία υπήρξε υποτονική και δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα έως σήμερα.
Ο κ. Γκίκας Κατσιφής συνεχάρη για το συνολικό έργο τον Πρόεδρο και τα μέλη του
απερχομένου Δ.Σ., για το πλούσιο και πετυχημένο έργο που επιτέλεσαν κατά τη διετία της
θητείας τους. Οι δυσκολίες στα επαγγελματικά είναι πολύ μεγάλες και πρέπει να
βοηθήσουν όλα τα μέλη την ΕΠΕΡΕ σχετικά με τις επαφές που χρειάζονται ώστε να
επιλυθούν κάποια από τα προβλήματα του μέσου ιδιώτη Ρευματολόγου.
Ο κ. Χαράλαμπος Σφοντούρης τόνισε ότι έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος του Νοσοκομειακού
Ρευματολόγου. Σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ανέφερε ότι το θεωρεί υπερφίαλο και
ανεφάρμοστο γιατί είναι ακοστολόγητο, καθώς η χώρα μας είναι υπό επιτήρηση. Στο
φετινό Πανελλήνιο Συνέδριο δόθηκε βήμα στους Πανεπιστημιακούς ιατρούς, και όχι στους
Νοσοκομειακούς. Ζήτησε από τον ερχόμενο Πρόεδρο κ. Χ. Μπερμπερίδη να αλλάξει ρότα
στο επόμενο Δ.Σ. και να ζητάει τη γνώμη και των άλλων μελών. Σχετικά με τις οικονομικές
παραμέτρους εκφράζει την ανησυχία του για την κατιούσα που παίρνουν τα αποθεματικά
της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, τονίζοντας ότι δεν έχουν γίνει ατασθαλίες αλλά θα έπρεπε να συγκληθεί μια
Γ.Σ. για να παρθούν κάποια μέτρα οικονομικής διάσωσης. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στους
νέους υποψήφιους για τις θέσεις του Δ.Σ.
Ο κ. Π. Τρόντζας δευτερολόγησε απαντώντας στην «καλοήθη» κριτική των κ.κ. Καρανικόλα
και Σφοντούρη λέγοντας ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης δεν είναι κάτι που πρέπει να τους
φοβίζει, καθώς δεν ξοδεύονται χρήματα της εταιρείας. Οι ενώσεις ασθενών έχουν ήδη
μεγάλο ρόλο και αποφασιστική συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στη EULAR. Το
Σχέδιο είναι ακοστολόγητο γιατί πρόκειται για περίγραμμα ενεργειών και όχι επιχειρησιακό
πρόγραμμα. Σε κάθε βήμα θα υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Η νομιμοποίηση
του δεν μπορεί να αμφισβητείται, εφ’ όσον έγινε δημόσια διαβούλευση μεταξύ των μελών
μέσω του site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Η διαβούλευση –σε αντίθεση με τις ολιγομελείς Γενικές
Συνελεύσεις- έχει την δυνατότητα να δίνει τον λόγο σε όλα τα μέλη. Όμως κανείς από τους
διαφωνούντες δεν συμμετείχε σε αυτή.
Όσον αφορά το επιστημονικό πρόγραμμα του Πανελληνίου Συνεδρίου δεν είναι ευθύνη του
Δ.Σ., αλλά της Επιστημονικής Επιτροπής. Σχετικά με τους νοσοκομειακούς ιατρούς ανέφερε

ότι έχουν κληθεί πολλές φορές να μιλήσουν και να προεδρεύσουν σε επιστημονικές
εκδηλώσεις, αλλά αρνήθηκαν.

Στη συνέχεια, όπως ορίζει το καταστατικό, επιλέχθηκαν από τα νεώτερα μέλη η κα Χριστίνα
Τσαλαπάκη και ο κ. Μιχαήλ Αγγελάκος, ως πρακτικογράφοι, ο κ. Νικόλαος Μαρκέτος και ο
κ. Νικόλαος Φραγκάκης, ως ψηφοσυλλέκτες, προκειμένου να ξεκινήσει η ψηφοφορία για
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των λοιπών επιτροπών.
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία κι επειδή καθυστέρησε η λήψη της επιστολικής ψήφου από
μέλη της επαρχίας ή και άλλα που επιθυμούσαν να ψηφίσουν με επιστολή τους, ζητήθηκε
από το Σώμα, το οποίο και ενέκρινε ομόφωνα, να μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία
το φάκελο με το ψηφοδέλτιο κλειστό μέσα σε άλλο φάκελο με γραμμένο το
ονοματεπώνυμο τους όσοι επιθυμούσαν.

