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1) Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι το νέο Δ.Σ. έχει ήδη νομιμοποιηθεί από τo Νομικό Τμήμα της Τράπεζας
Πειραιώς και εντός των ημερών θα γίνει η νομιμοποίηση από τις άλλες Τράπεζες με τις οποίες
συνεργάζεται η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος). Η Ταμίας
ενημερώνει για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση τη Εταιρείας.
2) Ο Πρόεδρος ενημερώνει για το κείμενο περιγραφής των Αξόνων Δράσεως της Επιτροπής
Επαγγελματικών Υποθέσεων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (περιόδου 2017-2018), το οποίο εστάλη από τον Πρόεδρο
της Επαγγελματικής Επιτροπής κ. Δ. Καρόκη προς το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Τα ζητήματα, οι ενέργειες και
οι στόχοι που τίθενται από την Επιτροπή είναι: η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα διαγνωστικά
πρωτόκολλα, οι γνωματεύσεις των βιολογικών παραγόντων, η δημιουργία υγειονομικού χάρτη και οι
θέσεις των Ρευματολόγων στις δομές της δημόσιας υγείας, οι Επιτροπές ΚΕΠΑ και φαρμάκων υψηλού
κόστους, η τακτική επικοινωνία της Επαγγελματικής Επιτροπής με τα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Η Επιτροπή
Επαγγελματικών Υποθέσεων μεταξύ άλλων αιτείται και τη συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ.
κατόπιν έγγραφης αίτησης παρουσίας, εφ’ όσον υπάρχουν θέματα κοινά που πρέπει να συζητηθούν.
Οι στόχοι της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων βρίσκει σύμφωνο σύσσωμο το Δ.Σ.
3) Σχετικά με τις Εαρινές Ημέρες ο κ. Μπερμπερίδης ενημερώνει ότι υπάρχει ήδη η έγκριση
προϋπολογισμού από τον ΕΟΦ, το επιστημονικό πρόγραμμα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, εκτός
ελαχίστων εκκρεμοτήτων. Σε συμφωνία με το Δήμαρχο Δράμας, η Τελετή Έναρξης θα
πραγματοποιηθεί στο Ωδείο της Δράμας, την Πέμπτη 27/4. Με την ευκαιρία αυτή προγραμματίζεται
εκδήλωση Ενημέρωσης Κοινού για τα Ρευματικά Νοσήματα, με τη συμμετοχή τοπικών ιατρών. Η
εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26/4 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας. Το
κομμάτι της επικοινωνίας θα το αναλάβει ο Δήμος Δράμας. Στην εκδήλωση θα προταθεί να
συμμετάσχει και η ΡΕΥΜΑΖΗΝ. Η κα. Καταξάκη αναλαμβάνει να συντονίσει τις επικοινωνίες.
4) Σχετικά με τη συμμετοχή στη General Assembly of Delegates of EULAR, ορίζεται να παραστεί για να
εκπροσωπήσει την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ο κ. Δ. Βασιλόπουλος. Θα σταλεί το σχετικό mail.
5) Η σύνταξη της 1η Εγκυκλίου του νέου Δ.Σ. έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας από τον Πρόεδρο και τη Γ. Γραμματέα στα μέλη του ΔΣ ώστε να οριστικοποιηθεί το
τελικό κείμενο για να σταλεί στα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, αφού αναρτηθεί στo site της ΕΡΕ. Όλα τα
Ενημερωτικά Δελτία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα αποστέλλονται στα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ μέσω του site. Ο κ.
Νίκας αναλαμβάνει να επιμεληθεί το νέο format για την αποστολή των μαζικών Newsletter.
6) Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την επανεργοποίηση της πλατφόρμας της Ανοιχτής Διαβούλευσης μέσω
του site της ΕΡΕ, με θέμα: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ». Η
ειδική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31/03/2017. Αποφασίζεται να σταλεί η σχετική
πρόσκληση συμμετοχής στα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για να τοποθετηθούν υποβάλλοντας τις απόψεις
τους. Μετά τη λήξη της περιόδου Διαβούλευσης, η Συντονιστική Επιτροπή θα αναλάβει την
επεξεργασία όλων θέσεων που έχουν υποβληθεί σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην Ειδικότητα
(δλδ: τις τοποθετήσεις που υποβλήθηκαν στην 1η περίοδο Ανοιχτής Διαβούλευσης (2016), τις θέσεις
που αναφέρθηκαν στη 2η Σύσκεψη Δ/ντών-Υπευθύνων Κλινικών-Τμημάτων Ρευματολογίας, που

διεξήχθη στο πλαίσιο του 25ου Συνεδρίου Ρευματολογίας και τις τοποθετήσεις των μελών της ΕΡΕΕΠΕΡΕ που θα υποβληθούν στη 2η περίοδο Ανοιχτής Διαβούλευσης-Μάρτιος 2017).

7) Γίνεται ενημέρωση από τον Πρόεδρο, κ. Χ. Μπερμπερίδη, για τα αποτελέσματα της Συνάντησης με τη
Δ/νση Σύνταξης και Έκδοσης του περιοδικού MJR που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
την 01/02/2017. Εκ μέρους του Δ.Σ. συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης και Π. Τρόντζας.
Αποφασίστηκαν από κοινού τα εξής: η κα. Ευδοκία Δεναξά θα υπάγεται πλέον διοικητικά στο PCO
Convin, ενώ η δαπάνη για τη μισθοδοσία της θα συνεχίσει να βαρύνει την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Η PCO Convin
αναλαμβάνει τη Συντακτική Επιμέλεια καθώς και το Γραμματειακό μέρος του Περιοδικού. Η PCO
Convin δεσμεύεται ότι θα κρατάει αρχείο όλων των άρθρων που έχουν υποβληθεί για το MJR, έστω
και αν δεν έχουν δημοσιευθεί τελικά. Αποφασίστηκε επίσης να προγραμματιστεί μια Συνάντηση με
τους Δ/ντες Σύνταξης για να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα (έχει οριστεί ήδη για την 1 η Μαρτίου 2017
στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ). Τα παραπάνω εγκρίνονται από το ΔΣ και επομένως αναμένεται η
σύνταξη της σχετικής Σύμβασης για το 2017 προς υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη
Σύμβαση να προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας με διεθνή Editor.
Οι εκδότες και ο Πρόεδρος της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ να ενθαρρύνουν όσους συμμετάσχουν στην παρουσίαση
περιστατικών στις Εαρινές Ημέρες 2017, να τις στείλουν και προς δημοσίευση στο MJR, σύμφωνα με
τις οδηγίες προς συγγραφείς που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του MJR.
8) Γίνεται ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τη Γεν. Γραμματέα για τη Συνάντηση με τις Φαρμακευτικές
Εταιρείες, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17/2/2017 στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ: έγινε παρουσίαση
των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ που έχουν προγραμματιστεί για το τρέχον έτος,
καθώς και των προτεινόμενων δράσεων στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκστρατείας
(εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού, εκδηλώσεις στα πλαίσια των Παγκόσμιων Ημερών, Δελτία Τύπου,
επικοινωνία μέσω Social Media κ.α.). Οι εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Εταιρειών έδειξαν θετική
στάση σε αυτές τις Δράσεις ενώ ακούστηκαν πολλές προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν. Στην
επόμενη συνεδρίαση ΔΣ θα συζητηθούν ολοκληρωμένες προτάσεις για όλα τα παραπάνω. H κα.
Καταξάκη ενημερώνει ότι το 3ο Forum του Εθνικού Συμβουλίου για τις Ρευματικές Παθήσεις θα γίνει
στις 28 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της ΕΡΕ.
9) Αποφασίζεται να υπογραφεί η νέα σύμβαση για την πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας (ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ),
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που έχουμε παραλάβει η οποία είναι ισόποση με την
προηγούμενη σύμβαση. Παρόλο που οι ασφαλιστικές δαπάνες έχουν αυξηθεί από την περίοδο που
είχαμε υπογράψει την πρώτη Σύμβαση προ τριετίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΠ
αποφάσισαν να μην αυξηθεί καθόλου το ποσό χρέωσης προς την ΕΡΕ – όπως είχαμε αιτηθεί
προφορικά. Επίσης δεν τίθεται θέμα οικονομικής επιβάρυνσης της ΕΡΕ για τους μήνες κατά τους
οποίους είχαμε διακόψει σιωπηρά τη συνεργασία (Οκτ-Δεκ2016 και Ιαν2017), καθώς μετά από
αρκετές επικοινωνίες με τα αρμόδια τμήματα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΠ, διαπιστώθηκε ότι όντως ο Τεχνικός
Ασφαλείας δεν διενήργησε αυτοψία του χώρου κατά την περίοδο αυτή της διακοπής σύμφωνα και με
το θεωρημένο βιβλίο επισκέψεων που διατηρούμε στην ΕΡΕ.
10) Σχετικά με τη διαδικασία συνταγογράφησης του φαρμάκου «Forsteo», το Δ.Σ. αποφασίζει να γίνει
υπενθύμιση επί του θέματος από την Επιτροπή Επαγγελματικών Υποθέσεων, καθώς όπως ενημερώνει
ο κ. Νίκας έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, από τον Οκτώβριο του
2016.
11) Έγινε προκαταρκτική συζήτηση σχετικά με την Προκήρυξη Ερευνητικών Πρωτοκόλλων και
Υποτροφιών περιόδου 2017-2018. Αποφασίζεται να γίνει τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού
στο σημείο που αφορά την υποβολή του άρθρου ανασκόπησης από τους ερευνητές. Καθώς έχει
αποφασιστεί ήδη σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ η εξολοκλήρου αγγλική απόδοση της
ιστοσελίδας του περιοδικού MJR, αποφασίζεται να αναφέρεται στην προκήρυξη η αποστολή άρθρου
από τους ερευνητές στην Αγγλική για δημοσίευση στο περιοδικό MJR ως προϋπόθεση για τη
χρηματοδότηση. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα τελικά
ποσά απολογισμού ούτως ώστε να γίνει η κατανομή των ποσοστών σε υποτροφίες, πρωτόκολλα (40-

30-30) με πιθανή μετατροπή με απόφαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εάν δεν υπάρξουν
επιχορηγήσεις από τις Φαρμακευτικές Εταιρείες.
12) Σχετικά με το αίτημα που παραλάβαμε από τον κ. Αχιλλέα Γεωργιάδη για την έκδοση βιβλίου για την
Ινομυαλγία (Συγγραφική ομάδα: κ.κ. Α. Γεωργιάδης, Σ. Δικαίου, Δ. Καρόκης, Σ. Νίκας) και διανομή του
στους συμμετέχοντες στα ΜΜΡ (Δεκ.2017), το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι θα έχει την ευθύνη της
έκδοσης 500 αντιτύπων αναλαμβάνοντας να επιλέξει εκδότη, παίρνοντας την καλύτερη προσφορά
και το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Μετ/κών Μαθημάτων (κάτι αντίστοιχο με τη
διαδικασία για την έκδοση του βιβλίου για τις Αγγειίτιδες-Δεκ.2016). Προτείνεται μέχρι τις 30/9 να
ανατεθεί στην Επιστημονική Επιτροπή των Μετ/κών Μαθημάτων η επιστημονική έγκριση αυτού,
καθώς το σύγγραμμα πρόκειται να διατεθεί δωρεάν στους συμμετέχοντες των Μετεκπαιδευτικών
Μαθημάτων Ρευματολογίας 2017.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:
α) Σχετικά με την ενημέρωση για την εκλογή του Καθηγητή κ. Χ. Μουτσόπουλου ως Τακτικού Μέλους
στην Ακαδημία Αθηνών, αποφασίζεται να γίνει σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Παρασκευή 31/3/2017 και ώρα στις 16.30.

