
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
Αθήνα, 10/2/2023 

 
Συμμετείχαν οι κ.κ. Δ. Καρόκης, Ευάγ. Θεοδώρου,  Αθ. Γεωργούντζος  
η κα Λ. Κουτσογεωργοπούλου, η κα Ε. Καταξάκη,  
ο κ. Δ. Δαούσης (διαδικτυακά μέσω zoom) 
o κ. N. Κούγκας – Μέλος της Επαγγελματικής Επιτροπής (διαδικτυακά μέσω zoom) 

 
1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης ΔΣ περιόδου 2023-2024 
2. Ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 

3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τα αποτελέσματα της διαδικτυακής συνάντησης μέσω  zoom 
που διεξήχθη την 27η Ιανουαρίου με τους Εκπροσώπους των Συλλόγων ασθενών, σχετικά με το 
πλάνο δράσεων της ΕΡΕ. Από την πλευρά τους συζητήθηκε ό,τι τους απασχολεί και  
αποφασίστηκε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να γίνει ένα έγγραφο προς τους αρμόδιους Φορείς (με 
πιθανή συνάντηση με ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ κ.α.) που να περιέχει και τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ο Πρόεδρος επεσήμανε τη 
σπουδαιότητα των κοινών δράσεων. Επίσης ενημέρωσε ότι σχετικά με την εκπροσώπηση των 
Συλλόγων στην EULAR -PARE και τη «δέσμευση» που υπάρχει από την EULAR για συμμετοχή μόνο 
ενός Συλλόγου σε κάθε χώρα, θα συντάξει σχετική επιστολή -ερώτημα, ώστε να έχει σαφή και 
διευκρινιστική απάντηση για το εάν για παράδειγμα υπάρχει δυνατότητα να αντιπροσωπεύεται 
ανά διετία από διαφορετικό Σύλλογο, εφ’ όσον στη χώρα μας δεν υπάρχει μόνο ένας. Οι 
εκπρόσωποι των Συλλόγων ήταν συγκαταβατικοί και όλη η συνάντηση έγινε σε φιλικό κλίμα. 

 
4. Ορισμός Εκπροσώπων των Διαρκών Επιτροπών ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την περίοδο 2023-2024. Οι 

Επιτροπές θα έχουν ως εξής :  
Α. Επιτροπή Εκπαίδευσης & Έρευνας (Συντονιστές Ομάδων Eργασίας – study groups) :Μετά τις 
επιστολές που εστάλησαν στους Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας και τις αντίστοιχες 
απαντήσεις τους έχει ως εξής: 

• Οστεοαρθρίτιδα & Εξωαρθρικός Ρευματισμός : θα σταλεί πρόσκληση ενδιαφέροντος στα 
μέλη της ομάδας 

• Ρευματοειδής Αρθρίτιδα: θα σταλεί πρόσκληση ενδιαφέροντος στα μέλη της ομάδας 

• Απεικόνιση στα Ρευματικά Νοσήματα : (Συντονίστρια: Βούλγαρη Παρασκευή) 

• Οροαρνητικές  Σπονδυλαρθρίτιδες : (Συντονιστής:  Δαούσης Δημήτριος) 

• Μεταβολικά Νοσήματα (Συντονίστρια : Καταξάκη Ευαγγελία)  

• Συστηματικά Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα (προτείνεται για συντονίστρια η 
Τεκτονίδου Μαρία (θα σταλεί επιστολή)  

• Επιδημιολογία (Συντονιστής :Τρόντζας Παναγιώτης)  

• Χρόνος Πόνος (Συντονίστρια : Δικαίου Σταυρούλα  
Β.  Επιτροπή για την επικαιροποίηση και παρακολούθηση των Διαγνωστικών και 

Θεραπευτικών Ρευματολογικών Πρωτοκόλλων 

• Σφηκάκης Πέτρος  

• Βασιλόπουλος Δημήτριος  

• Θα σταλεί επιστολή πρότασης στο κ Χρ. Κουτσιανά 
Γ. Επιτροπή για τη διαμόρφωση της θέσης της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σχετικά με τους «Βιο-ομοειδείς 

βιολογικούς παράγοντες (biosimilars)» 

• Μποκή Κυριακή  

• Θα σταλεί επιστολή πρότασης στον κ.Δημητρούλα Θεόδωρο  

• Φανουριάκης Αντώνιος  
Δ. Επιτροπή της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την COVID-19  

Πρόεδρος:  Βασιλόπουλος Δημήτριος  
Μέλη:          Δημητρούλας Θεόδωρος 
                     Φραγκούλης Γεώργιος  

Ε. Διεύθυνση Σύνταξης του Περιοδικού «Mediterranean Journal of Rheumatology – Ελληνική 
Ρευματολογία» 

Διευθυντής Σύνταξης:   Κήτας Γεώργιος  
 
Βοηθοί Σύνταξης: 



1. Μπερτσιάς Γεώργιος  
2. Μπόγδανος Δημήτριος  
3. Δαούσης Δημήτριος  
4. Δημητρούλας Θεόδωρος  
5. Φραγκούλης Γεώργιος 
6. Παπαγόρας Χαράλαμπος  

ΣΤ. Επιτροπή για τη σύνταξη των «Εξελίξεων στη Ρευματολογία» 
Υπεύθυνοι Σύνταξης:  Κούγκας Νικόλαος ,  Φανουριάκης Αντώνιος  
Εποπτεία: Μποκή Κυριακή & Ηλιόπουλος Αλέξιος 

Ζ. Επιτροπή για την υποστήριξη και συνεχή λειτουργία της ιστοσελίδας ενημέρωσης κοινού 
(tosomasoumilaei.gr) : το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

5. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ τρέχοντος έτους, 2023:  
 

Α. “Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας”, Πάτρα 12-14/5/2023, My Way Hotel – 
Οριστικοποίηση Επιστημονικού Προγράμματος. 
(Περιφερειακή εκδήλωση: Απόφαση ΔΣ αναφορικά με την κάλυψη εξόδων διαμονής 
μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ που δραστηριοποιούνται σε άλλες Περιφέρειες και δεν 
συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα – επισυνάπτεται σχετικό προσχέδιο του 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ προς έλεγχο, προκειμένου ακολούθως να αποσταλεί στα 
Τακτικά και Επικουρικά μέλη της ΕΡΕ) 
 
Β. “Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας” 25η σειρά, Θεσσαλονίκη 7-
10/12/2023, Makedonia Palace έχουν γίνει οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση, εντός 
των προσεχών μηνών θα ετοιμαστεί και το επιστημονικό πρόγραμμα. 

 
6. α) Εγκρίθηκαν τα θέματα της  1ης Εγκυκλίου του Διοικητικού Συμβουλίου 2023-2024 

β) Εγκρίθηκε η κατανομή πόρων διαχειριστικής περιόδου 2023-2024 (θα γίνει όπως και τις 
προηγούμενες διετίες) σύμφωνα με τα διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση ερευνητικών 
πρωτοκόλλων και υποτροφιών (προκήρυξη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ τον Μάιο 2023). Εκ μέρους της 
Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων ο κ. Κούγκας ενημέρωσε ότι διαθέτει το 30% που τους 
αντιστοιχεί, βάσει Καταστατικού, στο Δ.Σ. για τις ανάγκες των παραπάνω χρηματοδοτήσεων. 

7. Συζήτηση για προγραμματισμό ενημερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων στην περιφέρεια, 
καμπάνιας (tosomasoumilaei) 
 

8. Θέματα γραμματείας ΕΡΕ: Αναπροσαρμογή του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού εργασιακών 
σχέσεων ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ : αποφασίστηκε μαζί με την κα Βελιαρούτη να εργάζεται  στα γραφεία της 
ΕΡΕ από Δευτέρα έως και Πέμπτη 8-11 πμ και κάποιες Παρασκευές που θα πρέπει να είναι λόγω 
συναντήσεων Προέδρου . Υπεύθυνη γραμματείας είναι και θα παραμείνει η κα Ευαγγ. Ορφανίδη. 
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του 2016 αποφασίστηκε να αποζημιώνεται η γραμματέας 
που θα συμμετάσχει στα αντίστοιχα Συνέδρια (Εαρινές Ημέρες, ΜΜΡ) 
 

9. Σχετικά με την on-site συμμετοχή της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στο EULAR Congress 2023, Milan 31/05-
03/06/2023 έχει γίνει η σχετική αλληλογραφία για να συμμετάσχει η γραμματέας της Εταιρείας 
και η γραμματέας του MJR 

 

10. Για την πρόταση της Φαρμασέρβ-Λίλλυ ώστε για το 2023 να είναι η αποκλειστική χορηγός των 

Congress Highlights του EULAR  και συγκεκριμένα : «οι Ρευματολόγοι που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα Congress Highlights να είναι ένα μίγμα νεότερων Ρευματολόγων, με πιο έμπειρους 

(senior) Ρευματολόγους που θα εποπτεύουν και θα συντονίζουν την ομάδα πχ 3+3, κατά 

προτίμηση με εξειδίκευση στο θέμα το όποιο αναλαμβάνουν. Οι συντονιστές (seniors) θα 

οργανώσουν την ομάδα εκ των προτέρων καθώς είναι ήδη γνωστό το πρόγραμμα, τόσο ως προς 

το τι θα παρακολουθήσουν όσο και ως προς το περιεχόμενο και τη δομή των παρουσιάσεων, 

πχ  περιοχές θεματολογίας (επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία), αριθμό δημοσιεύσεων, 

κοινό  template στα slides και έλεγχο του χρόνου των παρουσιάσεων .Το περιεχόμενο να είναι 

περισσότερο προσανατολισμένο σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή κλινική 



πρακτική  του ρευματολόγο στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον. Το Δ.Σ. διαφωνεί και 

αποφασίστηκε να συνταχθεί σχετική επιστολή.  

 

11. Σχετικά με την επιστολή από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), που αφορά 
σε πρόταση συνεργασίας για την εκπαίδευση Γενικών – Οικογενειακών Ιατρών με την 
διοργάνωση ενός από κοινού Σεμιναρίου για ρευματολογικές παθήσεις και αυτοάνοσα 
νοσήματα στην Π.Φ.Y. αποφασίστηκε να απαντηθεί ότι το Δ.Σ. είναι θετικό στο να συμμετέχει σε 
δικό τους Σεμινάριο/Συνέδριο, καθώς η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ έχει συγκεκριμένο αριθμό συνεδρίων που 
διεξάγει ετησίως.  

 

12. Για το αίτημα για παροχή οικονομικής υποστήριξης στο 7th Medical Students’ Conference 
(M.S.C.). Διεξαγωγή: 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2023 στην Αλεξανδρούπολη αποφασίστηκε να 
δοθεί το ποσόν των 600 ευρώ. 
 

13. Αποφασίστηκε να γίνει η αναμόρφωση ιστοσελίδας της www.ere.gr σύμφωνα με το υπάρχον 
«ψηφιακό περιβάλλον» και για την αντίστοιχη www.tosomasoumilaei.gr θα εξεταστούν 
οικονομικές προτάσεις από γραφεία που ασχολούνται με τα social media. 

 

14. Εγκρίθηκε η αίτηση της κας Αικατερίνης Μπαρτσέα για την ένταξή της στα Τακτικά Μέλη, όντας 
Επικουρικό Μέλος μέχρι τώρα. 
 

 
15. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1) Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την πιθανή αλλαγή λογιστικού γραφείο θα συζητηθούν προτάσεις 
από τα Μέλη του Δ.Σ. 
2) Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι επικοινωνεί με διάφορους φορείς, ώστε να γίνει μια 
ολοκληρωμένη πρόταση στον ΕΟΦ, σχετικά με την συνταγογράφηση των βιολογικών 
παραγόντων. 
Επίσης  πρότεινε:  
α) να σταλεί επιστολή στις Υ.Π.Ε. για να πληροφορηθούμε για κενές θέσεις στις δημόσιες δομές. 
β)να σταλεί επιστολή στους Δ/ντές των Ρευματολογικών Κλινικών-Τμημάτων για να 
ενημερώσουν τους Επαγγελματίες Υγείας  (όπως Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, 
Εργοθεραπευτές κ.α. συναφείς ειδικότητες) του Τμήματος/Κλινικής τους,  που ασχολούνται  πιο 
ειδικά ή και αποκλειστικά με ρευματολογικούς ασθενείς, εάν επιθυμούν  να λάβουν μέρος στη 
δημιουργία μιας Ελληνικής Ένωσης/Συλλόγου Επαγγελματιών Υγείας στη Ρευματολογία. 
Πρόκειται για μια επιθυμία που εκφράστηκε από την αρμόδια επιτροπή των Health Professionals 
in Rheumatology της EULAR. Tα ονόματα θα αποσταλούν στην  HPR Association-EULAR.  
3) Κατόπιν πρόσκλησης που ήρθε από τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ. προς όλες τις Επιστημονικές 
Εταιρείες σχετικά με τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Εξεταστών Ιατρικών Ειδικοτήτων και 
Ιατρικών Εξειδικεύσεων αποφασίστηκε να προωθηθεί η πρόσκληση σε όλους τους Δ/ντές των 
Κλινικών/Τμημάτων που δίνουν πλήρη Ειδικότητα ή Εξειδίκευση και είναι υπεύθυνοι του 
εκπαιδευτικού προγράμματος Κλινικής/Τμήματος/Εργαστηρίου, ώστε εάν ενδιαφέρονται να 
αποστείλουν στην ΕΡΕ ένα σύντομο βιογραφικό τους και κατόπιν θα προωθηθεί στο Κε.Σ.Υ. 

 

Επόμενη συνεδρίαση Παρασκευή 10/3/2023 ώρα 15.30 

 

 

  

http://www.ere.gr/
http://www.tosomasoumilaei.gr/

