
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

Αθήνα, 26/05/2017 
 
Παρόντες:  κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου 
  και μέσω Skype κ.κ. Δ. Βασιλόπουλος, Σ. Νίκας, Π. Τρόντζας 
 
 

1. Ενημέρωση από την Ταμία για τα τραπεζικά υπόλοιπα 

2. Ενημέρωση από κ. Μπερμπερίδη για τις Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας στη Δράμα        

(συμμετοχή 160 περίπου συνέδρων) 

3. Ενημέρωση από την κα. Καταξάκη για το action plan της Πανελλήνιας Ενημερωτικής 

Εκστρατείας: 

 Ημέρα Σκληροδέρματος θα γίνει street event με εντυποδιανομή στην Αθήνα κ 

στην Θεσσαλονίκη) και θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο ένα σχετικό άρθρο 

από Ρευματολόγο 

 Θα συνεχιστούν οι επαφές με τις Φαρμακευτικές Εταιρείες για ραδιοφωνικά 

μηνύματα, κάποια animation videos (θα έχουν ολοκληρωθεί έως την επόμενη 

συνεδρίαση, ώστε να παρουσιαστούν σε όλα τα Μέλη του Δ.Σ.) τα οποία θα 

«ανέβουν» σε ιατρικά sites, social media 

 Μια εκδήλωση Κοινού στην Αθήνα και μια εκδήλωση για γιατρούς στην 

Θεσσαλονίκη (μετά το Σεπτέμβριο του 2017) 

4. Σχετικά με τα ΜΜΡ 2017, ο κ. Μπερμπερίδης ενημερώνει ότι η επιστημονική αυτή 

εκδήλωση έχει ήδη την έγκριση του ΕΟΦ. 

5. Ενημέρωση από τον κ. Μπερμπερίδη για τη συνάντηση που είχε με τον Αντιπρόεδρο 

του ΕΟΠΥΥ, κ. Π. Γεωργακόπουλο, για τις θέσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σχετικά με τη νέα 

εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων 1Α από τα φαρμακεία 

ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτικές Κλινικές. Κατόπιν επικοινωνίας που είχε ο κ. Μπερμπερίδης με τον 

Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Γιαννόπουλο, εστάλη επιστολή παρέμβασης από τον κ. Γενικό στον 

κ. Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Αναμένεται η τελική απόφαση του Αντιπροέδρου του 

ΕΟΠΥΥ. 

6. Ο κ. Μπερμπερίδης ενημερώνει για τη συνάντηση που είχε με τους Προέδρους των 

άλλων Επιστημονικών Εταιρειών, η οποία έγινε στις 12 Μαΐου, με αφορμή την επιστολή 

του Προέδρου του ΚΕΣΥ κ. Μάρκου προς όλες τις Ε.Ε. Ομόφωνα αποφασίζεται να 

ζητηθούν αρχικά διευκρινήσεις από το ΚΕΣΥ, σχετικά με την διοργάνωση και συμμετοχή 

στα συνέδρια. Ο κ. Μπερμπερίδης θα ετοιμάσει ένα σχέδιο επιστολής και θα το στείλει 

στα μέλη του Δ.Σ. 



7. Ενημέρωση από την κα. Καταξάκη για τη «2η Σύσκεψη για το Σχέδιο Νόμου που αφορά 

την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» που διοργανώθηκε από τον ΙΣΑ. Όλοι οι 

παρευρισκόμενοι θεωρούν ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπει το 

Σ/Ν και καλούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους.  

Για το λόγο αυτό αποφασίζεται να σταλεί το Σ/Ν με mail στα μέλη του Δ.Σ., ώστε να 

γίνουν κάποιες προτάσεις ως ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και να σταλούν πριν την επόμενη (3η) 

συνάντηση του ΙΣΑ 

8. Παρουσιάζονται οι υποψηφιότητες των Μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, για συμμετοχή στο ACR 

2017, αιτούντες είναι: οι κ.κ. Μ. Ζακαλκά, Ε. Θεοδώρου, Χ. Κατσιάρη, Μ. Κώνστα, Ν. 

Μαρκέτος, Σ. Νίκας, Θ. Τεμεκονίδης. Αποφασίζεται να συμμετάσχουν οι εξής 4: Σ. 

Νίκας, Ν. Μαρκέτος, Ε. Θεοδώρου και Μ. Ζακαλκά. Επίσης για το 18th EULAR 

Postgraduate Course εγκρίνονται οι αιτήσεις των κ.κ. Α. Βενετσανοπούλου 

(Π.Φυσιολογία, Λαϊκό), Κ. Ζουπίδου (ΚΑΤ), Μ. Κωστόπουλου (ΓΝ Αγ. Παύλος – 

Θεσσαλονίκη). 

9. Σχετικά με την Προκήρυξη Ερευνητικών Πρωτοκόλλων και Υποτροφιών 2017-2018 ο κ. 

Βασιλόπουλος έχει ήδη στείλει τις δικές του προτάσεις, όπου σε συνεργασία με τον κ. 

Μπερμπερίδη θα ολοκληρωθούν άμεσα. Βασική προϋπόθεση για όσα πρωτόκολλα 

εγκριθούν, μετά την κρίση, να δημοσιεύσουν άρθρο, σύμφωνα με τις οδηγίες για 

συγγραφείς που θέτει η Σ.Ε. του Mediterranean Journal of Rheumatology. H έγκριση 

έστω και μίας εργασίας από κάθε ομάδα (study group) δεν αποτελεί προϋπόθεση. 

10. Η συνάντηση της κ. Παππά (ΕΛΕΑΝΑ) με  το Δ.Σ. αναβλήθηκε, καθώς απουσιάζουν 3 

Μέλη του Δ.Σ. (δυσκολία επικοινωνίας μέσω SKYPE). Αποφασίζεται να γίνει μια 

«άτυπη» συνάντηση Προέδρου και Γεν. Γραμματέως με την κ. Παππά (ΕΛΕΑΝΑ) και 

κατόπιν να συναντηθεί και με τα άλλα Μέλη του Δ.Σ., όπου θα τεθούν οι τρόποι και οι 

κανόνες συνεργασίας. 

11. Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για τα ζητήματα εκπαίδευσης στην ειδικότητα της 

Ρευματολογίας, δεν υπάρχει κάποιο νεώτερο από την πλευρά των Μελών. 

12. Σχετικά με το αίτημα του κ. Ε. Πέλεχα (μέλους της Τριμελούς Επιτροπής των 

Ειδικευομένων Ρευματολογίας) αποφασίζεται να του αποσταλεί η λίστα με τις 

αναρτημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Ειδικευομένων Ιατρών από τη γραμματεία, 

ώστε να επικοινωνήσει μαζί τους ο ίδιος για θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση 

στη Ρευματολογία. 

13. Εγκρίνεται η αίτηση της κ. Παπαγεωργίου Παρασκευής να γίνει Τακτικό Μέλος (πρώην 

Επικουρικό Μέλος). 

 



ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

 

α) Για το πρόβλημα πρόσβασης στα επιστημονικά περιοδικά μέσω της ιστοσελίδας της 

ΕΡΕ, επικοινώνησε η κ. Καταξάκη με τον κ. Παπακωνσταντίνου (υπεύθυνο της Interoptics) 

και την ενημέρωσε ότι θα λυθεί εντός των ημερών. Πιθανό πρόβλημα να υπάρχει λόγω 

των πιστοποιήσεων που απαιτεί η Google Chrome. 


