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1. Στα πλαίσια της αποτίμησης των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ρευματολογίας (22η Σειρά) 

αναφέρεται ότι, γενικά, είχαν μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς συμμετοχής, όσο και από 

πλευράς επιστημονικού προγράμματος.  

2. Μετά την παραίτηση του κ. Τρόντζα και εφ’ όσον η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για τη διαδικασία 

εκλογής νέου Συμβούλου, σύμφωνα με το Καταστατικό, τέθηκε σχετικό ερώτημα στην 

Δικηγορική Εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η ΕΡΕ, όπου η απάντηση είναι η εξής : «Είναι 

απόλυτα σύννομη η λειτουργία εφεξής, και μέχρι την ημερομηνία των επόμενων τακτικών 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του υπάρχοντος Δ.Σ., 

χωρίς την αναπλήρωση του παραιτηθέντος Συμβούλου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επιλαχόντα 

μέλη εκλεγμένα κατά τις περασμένες εκλογές. Υπάρχει η απαραίτητη απαρτία για τη λειτουργία 

του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη κάθε είδους αποφάσεων και, εξάλλου, οι κατά το 

Καταστατικό αρμοδιότητες του Συμβούλου δεν είναι ειδικές και αποκλειστικές για να προκύπτει 

θέμα ανάθεσής τους σε άλλο μέλος του ΔΣ. Επομένως, δεν υπάρχει αναγκαιότητα έκτακτων 

εκλογών». Ομόφωνα το Δ.Σ. έκανε αποδεκτή την πρόταση αυτή και θα την κοινοποιήσει, μέσω 

newsletter εντός των ημερών, σε όλα τα Μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 

3. Έγινε ενημέρωση από τον κ. Μιχαήλ Αγγελάκο (εκπρόσωπο της Επιτροπής Ειδικευομένων της 

ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ), σχετικά με τη συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε με τους άλλους εκπροσώπους 

Ειδικευομένων των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών στις 24/11/2017 στο Υπουργείο Υγείας. Ο 

κ. Αγγελάκος θα ενημερώσει και τους υπόλοιπους  ειδικευόμενους (Επικουρικά Μέλη της 

Εταιρείας).  

4. Σχετικά με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στην δομή των Ε.Ε. και στην διαμόρφωση/ συμμετοχή σε 

συνέδρια, οι θέσεις του Δ.Σ. της ΕΡΕ είναι οι εξής : 

α) για το θέμα της αυτοτέλειας δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού (εφ’ όσον δεν χρειάζεται να 

αλλαχθεί το Καταστατικό της ΕΡΕ- ένα σημείο στο οποίο διαφωνούν οι άλλες Εταιρείες), οπότε 

κατά την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ το ζήτημα αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. 

 β)σχετικά με τον ρόλο των Ε.Ε. στην εκπαίδευση, σε αντίθεση με την πρόταση του ΚΕΣΥ, 

συμφωνούμε με τις άλλες Εταιρείες να μην είναι εισηγητικός, αλλά αποφασιστικός. 

 γ) Σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή όλων των ιατρών στις αντίστοιχες Ε.Ε. μας βρίσκει 

αντίθετους. 

 δ) Σχετικά με αριθμό των Επιστημονικών Εκδηλώσεων είναι ένα θέμα που έχει ήδη καθοριστεί, 

άρα δεν υπάρχει λόγος να συζητείται η νομοθέτηση του. 

 ε) Σχετικά με το θέμα καταγραφής των Ε.Ε. και διασύνδεσης των Εταιρειών Κορμού με τις 

Εταιρείες Εξειδίκευσης - συναφείς Εταιρείες, η θέση της ΕΡΕ είναι να πιστοποιηθούν οι συναφείς 

Εταιρείες από το ΚΕΣΥ ή άλλο επίσημο φορέα, αλλά όχι από τις Εταιρείες Κορμού, καθώς δεν 



είναι σωστός ο διαχωρισμός που γίνεται σε εταιρείες εξειδικεύσεων, έτσι λοιπόν είναι μεν όλες 

αποδεκτές, αλλά οφείλουν να πιστοποιηθούν. Επίσης για το θέμα του φορέα αναγνώρισης η 

ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ συμφωνεί να υπάρξει ένας κρατικός φορέας, ο οποίος θα εγκρίνει τις Επιστημονικές 

Εκδηλώσεις (αντί του ΕΟΦ), αλλά ο φορέας αυτός να μην έχει καμία διαχειριστική «εξουσία». 

5. Σχετικά με την Ενημερωτική Εκστρατεία: α) Η κα. Καταξάκη ενημερώνει ότι αναβάλλεται το 

προγραμματισμένο για Φεβρουάριο 2018 3ο Stakeholders Forum λόγω έλλειψης χορηγιών β) την 

Τρίτη 19/12 σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους υγείας θα παρουσιαστεί το animation 

video - promo για τις Ρευματικές Παθήσεις. Το βίντεο αυτό θα προβάλλεται στο You Tube και σε 

κεντρικούς κινηματογράφους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βόλου (την εβδομάδα των εορτών που 

υπάρχει μεγάλη «επισκεψιμότητα»). 

6. Ο κ. Μπερμπερίδης ενημερώνει σχετικά με την διοργάνωσης των Εαρινών Ημερών με πιθανή 

ημερομηνία από 1/6 έως 3/6/2018 και τόπο διεξαγωγής  τον Βόλο. 

7. Αποφασίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας που 

θα πραγματοποιηθεί από 6/12 έως και 9/12/2018 στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών. 

8. Ο κ. Βασιλόπουλος ως μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας ενημερώνει το Δ.Σ. για τις 

αποφάσεις της Επιτροπής που αφορούν στα υποβληθέντα ερευνητικά πρωτόκολλα και στις 

υποτροφίες. Συνολικά κατατέθηκαν 25 Ερευν. Πρωτόκολλα, εκ των οποίων 12 από την ομάδα 

των Συστηματικών Αυτοάνοσων, 3 από την ομάδα της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας, 3 από την 

ομάδα των Σπονδυλαρθρίτιδων, από 2 από τις ομάδες Χρόνιου Πόνου και Μεταβολικών 

Νοσημάτων των Οστών και 3 από την ομάδα Επιδημιολογίας. Η εισήγηση της Επιτροπής 

Εκπαίδευσης και Έρευνας προς το Δ.Σ. είναι να χρηματοδοτηθούν 12 ερευνητικά πρωτόκολλα 

από τα 25 που συνολικά υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης της 

31/05/2017. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 67.500€, σύμφωνα με το 

Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 8, παράγραφος 5) και τον οικονομικό απολογισμό της θητείας 

του προηγούμενου ΔΣ της περιόδου 2015-2016.  

Αντίστοιχα κατατέθηκαν 7 αιτήσεις για υποτροφίες συνολικού αιτούμενου ποσού 60.200 ευρώ. 

Με βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια του «Εσωτερικού Κανονισμού Υποτροφιών της ΕΡΕ-

ΕΠΕΡΕ» αποφασίσθηκε η χρηματοδότηση έξι (6) αιτήσεων, οι οποίες πληρούσαν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Συνολικό εγκριθέν ποσόν : 34.600 ευρώ. 

Από την αξιολόγηση εξαιρέθηκε το πρωτόκολλο «Επέκταση πολυκεντρικής μελέτης καταγραφής 

και παρακολούθησης ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα στον Ελληνικό χώρο. Καθώς το 

πρόγραμμα αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τους στόχους της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (αρχεία 

καταγραφής), το ΔΣ αποφάσισε να διατεθεί το ποσόν των 15.400€ το οποίο παραμένει 

αδιάθετο, από το ποσόν των υποτροφιών για τη διετία 2017-2018. 

9. Εγκρίνεται η ανανέωση των συνδρομών που αφορούν στα επιστημονικά περιοδικά που 

διατίθενται στα μέλη μέσω του site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 

10. Αποφασίζεται η συμμετοχή της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου της 

ΟΤΕΜΑΘ, με την οργάνωση Ρευματολογικού ενδιαφέροντος Στρογγυλής Τράπεζας. 


