
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
Αθήνα, 13/1/2023 

 
Συμμετείχαν οι κ.κ. Δ. Καρόκης, Ευάγ. Θεοδώρου,  Δ. Δαούσης 

η κα Λ. Κουτσογεωργοπούλου, η κα Ε. Καταξάκη,  

ο κ. Αθ. Γεωργούντζος (διαδικτυακά μέσω zoom) 

 

 

1. Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. : Πρόεδρος αναλαμβάνει από τις αρχαιρεσίες του 2020 

(βάσει Καταστατικού) ο εκλεγμένος Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Καρόκης, σύμφωνα δε 

με τις Αρχαιρεσίες της 10/12/2022 εξελέγησαν :Αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτριος Δαούσης, 

Γεν. Γραμματέας ο κ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Ταμίας η κα Λουκία Κουτσογεωργοπούλου, 

Ειδ. Γραμματέας ο κ. Αθανάσιος Γεωργούντζος και Σύμβουλος η κα Ευαγγελία Καταξάκη.  

 

2. Υπογράφηκε το Πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης κινητών περιουσιακών στοιχείων 

της Εταιρείας, μεταξύ της απερχόμενης Προέδρου κας Ε. Καταξάκη και του νέου 

Προέδρου κ. Δ. Καρόκη 

 

3. Ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 

4. Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ. της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων, μετά από 

σχετική συνεδρίαση που έγινε μεταξύ τους : Πρόεδρος ο κ. Νικόλαος Κούγκας, 

Γραμματέας η κα Αικατερίνη Κατσαλήρα, Μέλος η κας Άννα Κανδύλη. Το Δ.Σ. της ΕΡΕ-

ΠΕΡΕ καλωσορίζει το νέο Προεδρείο  

 

5. Εισαγωγική τοποθέτηση Προέδρου: στόχοι-προβλήματα προσεχούς διετίας  : 

- Θέσεις Ρευματολόγων σε δημόσιες δομές,  

- Προβλήματα-ανάγκες ιδιωτών ρευματολόγων 

- Χαρτογράφηση-προγραμματισμός αναγκών σε Ρευματολόγους για την 

επόμενη δεκαετία  

- Σχέσεις με Συλλόγους ασθενών, αποτελέσματα “5ου Forum των Stakeholders” 

προγραμματισμός δράσεων (πολιτικές, ενημερωτικές, θεραπευτική άσκηση, 

health apps κ.α). Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι προγραμματίζει συνάντηση με την  

παρουσία δυο (2) εκπροσώπων από την Ομοσπονδία ΡΕΥΜΑΖΗΝ και 

ΕΛΕΑΝΑ και ενός (1) εκπροσώπου από κάθε έναν από τους λοιπούς 

Συλλόγους. Η συνάντηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας “zoom”, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, ώρα 14:00, με τα 

εξής θέματα:  

1. Επιστημονικές Εκδηλώσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

2. Πανελλήνια Ενημερωτική Εκστρατεία για τις Ρευματικές 

Παθήσεις (Action Plan) 

3. Προγραμματισμός δράσεων για θέματα συνταγογράφησης και 

λοιπών θεμάτων των ασθενών. 

4. Αντιπροσώπευση Συλλόγων ασθενών στη EULAR 

5.Προτάσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για προγραμματισμό δράσεων σε 

θέματα όπως θεραπευτική άσκηση, health applications 

6. Άλλα θεσμικά θέματα 

- Ανάδειξη ερευνητικού έργου πανεπιστημιακών κλινικών στις 

επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας 

- Εκπαίδευση ειδικευομένων: αναμόρφωση curriculum-logbook, 

υπερηχογραφία ως υποχρεωτική στην ειδικότητα κλπ (ενεργοποίηση 

της Επιτροπής Εκπαίδευσης) 

- Εκπαιδευτικά κέντρα (standards, αξιολόγηση) 

- Επιδημιολογική μελέτη ρευματοπαθειών στην Ελλάδα 

- Προσέλκυση φοιτητών, διάχυση ειδικότητας στις Ιατρικές Σχολές με 

Ημερίδες γνωριμίας,  



- «Στρατιωτική Ρευματολογία» (πρόταση για διακλαδική συνεργασία 

και  βασική-κλινική έρευνα σε στρατιωτικό προσωπικό). 

 

6. Οι Εαρινές Ημέρες θα γίνουν 12-14 Μαϊου 2023 στην Πάτρα, έγιναν οι πρώτες 

συζητήσεις για το επιστημονικό πρόγραμμα 

 

7. Συζητήθηκε ο προγραμματισμός ενημερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων στην 

Περιφέρεια, καμπάνιας (tosomasoumilaei). Ενημέρωση από την κα Καταξάκη για 

την Καμπάνια  της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για τα ρευματικά νοσήματα και τις εκδηλώσεις -

δράσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. 

8. Θέματα γραμματείας ΕΡΕ: προσωπικό, αρμοδιότητες, ανασυγκρότηση αμοιβών 

ανάλογα με τις ώρες εργασίας. 

 

9. Έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση του κ. Καρόκη για συγκρότηση Συμβουλευτικής 

Επιτροπής από διατελέσαντες Προέδρους, σύμφωνα με το Καταστατικό. 

 

10. Αποφασίστηκε να γίνει αναμόρφωση της  ιστοσελίδας, και προβολή της Εταιρείας μέσω 

των social media (facebook, Instagram, twitter) 
 

11. Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, αναπροσαρμογή θεματολογίας (πόνος, οστεοπόρωση, 

ψυχολογία ιατρού-ασθενούς κλπ προτάσεις) 

 

12. Σχέση-συμμετοχή σε προγράμματα/δράσεις της EULAR (ερευνητικά προγράμματα, 

στρατηγικό σχέδιο, european big data, eular session στο Πανελλήνιο Συνέδριο): μετά 

από  σχετική πρόταση που έχει γίνει σε όλες τις Εταιρείες-Μέλη της EULAR 

αποφασίστηκε η συμμετοχή εκπροσώπου (corporate staff  όπως  η γραμματέας της ΕΡΕ 

και του MJR) στο προσεχές συνέδριο  

 

13. Αποφασίστηκε να σταλούν επιστολές στους εκπροσώπους των Διαρκών Επιτροπών 

ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την περίοδο 2023-24, και τους Προέδρους της Επιτροπής Εκπαίδευσης 

και Έρευνας – Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας ώστε εάν επιθυμούν να συνεχίσουν, 

ειδάλλως θα γίνουν αναθέσεις σε άλλους συναδέλφους. 

 

 

 

14. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άλλα θέματα από μέλη του ΔΣ 

 

Επόμενη συνεδρίαση Παρασκευή 10/2/2023 ώρα 17.00 

 

 

 


