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4η  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015-2016 

 
Το ΔΣ μαζί με τα ψηφοδέλτια για τις προσεχείς εκλογές (11-12-2016) για την ανά-
δειξη νέων οργάνων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ περιόδου 2017-2018 σας αποστέλλει την      
4η και τελευταία εγκύκλιο με αδρό απολογισμό πεπραγμένων. 

Το ΔΣ πραγματοποίησε  συνολικά 18 τακτικές συνεδριάσεις. 
 

Έκθεση πεπραγμένων: 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 Οι Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας διοργανώθηκαν το 2015  στο Ρέθυμνο 
(Αquila Rithymna, 23-26 Απριλίου) και το 2016 στην Κέρκυρα (Corfu and Dassia 
Chandris Hotels, 26-29 Μαΐου).  Συμμετείχαν 212 και 202 σύνεδροι αντίστοιχα. Οι 
Εαρινές Ημέρες είχαν εφαρμοσμένο κλινικό χαρακτήρα ενώ δόθηκαν ευκαιρίες 
σε νεότερους συναδέλφους να κάνουν παρουσιάσεις. Τέλος συνεχίστηκε και   
επεκτάθηκε η συζήτηση περιστατικών από όλες τις κλινικές την τελευταία ημέρα 
των συμποσίων. 

 Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (21η Σειρά) 2015 διεξήχθη-
σαν στη Θεσσαλονίκη (Electra Palace, 10-13 Δεκεμβρίου). Συμμετείχαν 195 σύ-
νεδροι. Η εκδήλωση είχε αποκλειστικό χαρακτήρα μαθημάτων χωρίς δορυφορι-
κές  εκδηλώσεις. Εφαρμόστηκαν ηλεκτρονικές καινοτομίες, όπως η δυνατότητα 
παρακολούθησης από μακριά (livestreaming) και η διαδραστική συμμετοχή όσων 
παραβρέθηκαν στις συνεδρίες μέσω διαδικτύου με τη χρήση laptops ή 
smartphones. 

 Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ χορήγησε την Αιγίδα της σε όλες τις επιστημονικές εκ-
δηλώσεις που ζητήθηκε από διοργανωτές άλλους επιστημονικούς φορείς της   
ρευματολογικής κοινότητας. Αντίθετα δεν χορήγησε καμία αιγίδα για εκδηλώσεις 
φαρμακευτικών εταιριών. 

 Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας διοργανώνεται σε λίγες ημέρες 
στην Αθήνα (Hilton, 8-11 Δεκεμβρίου 2016). Στο συνέδριο το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
εξασφάλισε: 

 Τη δωρεάν εγγραφή  των ειδικευομένων ιατρών. 
 Την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των ειδικευόμενων ρευματολόγων 

της επαρχίας, οι οποίοι δεν θα εξασφαλίσουν χορηγό. 
 Την έγκριση από τον ΕΟΦ της συμμετοχής συνέδρων, κατά εξαίρεση ως 

4η συμμετοχή σε ελληνικό συνέδριο για το 2016. 
 Την απόδοση 20 μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CME-CPD credits) 

από τον ΠΙΣ. 
 Την αιγίδα του ΙΣΑ. 
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Στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας: 
- Συνεχίζεται και ενισχύεται η παράδοση βράβευσης των καλύτερων εργασιών (βραβεία «ΚΕΠΕΤΖΗ», βρα-
βεία ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ «βασικής έρευνας» και «κλινικής έρευνας» και  βραβεία ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ «καλύτερης παρουσία-
σης ερευνητικής εργασίας»). 
- Διατηρείται ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του προγράμματος με δραστικό όμως περιορισμό των διεθνών 
ομιλητών και παράλληλη αξιοποίηση Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν επιδείξει εκπαιδευτικό ή ερευ-
νητικό έργο σε συγκεκριμένους τομείς γνώσης. 
- Εντάχθηκαν στο επιστημονικό πρόγραμμα «Ειδικές Συνεδρίες» περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων με 
προεγγραφές (6 κλινικά φροντιστήρια, 5 συναντήσεις με τον ειδικό,  2 σεμινάρια πρακτικής εκπαίδευσης σε 
τεχνικές απεικόνισης  σε μηχανήματα υπερήχων και εγχύσεων σε προπλάσματα). 
- Περιορίστηκε ο αριθμός των δορυφορικών εκδηλώσεων των φαρμακευτικών εταιρειών και καθιερώθηκε 
ο κανόνας 2+1 (μέχρι 2 ομιλίες και 1 προεδρείο) για οποιονδήποτε σύνεδρο σε αυτές. 
- Πρόκειται να εκδοθεί «Εφημερίδα του Συνεδρίου» με τα highlights του Συνεδρίου. Η εφημερίδα θα έχει τη 
μορφή του Newsletter της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και θα διανεμηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου. 
- Επιπλέον θα εκδοθεί βιβλίο για τις «Αγγειῒτιδες», το οποίο θα διανεμηθεί στους συνέδρους. 

Το ΔΣ της Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. ενέταξε στο Πανελλήνιο Συνέδριο τις παρακάτω επιπλέον Συνεδρίες-Συναντήσεις: 

 Το «1st  Editorial Board Meeting» του περιοδικού της Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. «Mediterranean Journal of Rheuma-
tology – Ελληνική Ρευματολογία»,   με τη συμμετοχή δεκάδων μελών  της Συντακτικής Επιτροπής (διεθνούς 
και ελληνικής). 
 Το «2ο Forum των stakeholders για τις ρευματικές παθήσεις» με τη συμμετοχή των ενώσεων ασθενών, ι-
ατρών, άλλων επαγγελματιών υγείας και εκπροσώπων θεσμικών φορέων. 
 Τη συνεδρία της «Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκστρατείας για τις ρευματικές παθήσεις» με τη συμμετοχή 
ρευματολόγων και ρευματοπαθών. 
 Την «1η Συνάντηση ειδικευομένων στη Ρευματολογία» με τη συμμετοχή των ειδικευομένων σχετικά με τα 
ζητήματα της εκπαίδευσής τους.  
 Τη «2η Σύσκεψη για την εκπαίδευση στην ειδικότητα» με τη συμμετοχή των  Διευθυντών/Υπευθύνων των 
Ρευματολογικών Κέντρων/Κλινικών που εκπαιδεύουν ειδικευόμενους ή έχουν λάβει έγκριση για εκπαίδευση 
στην ειδικότητα της Ρευματολογίας. 
  
2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
Το ΔΣ απάντησε και συμμετείχε σε όλες τις προσκλήσεις από θεσμικούς φορείς:   
- Ετήσιες συνεδριάσεις των Προέδρων των Επιστημονικών Εταιρειών μετά από πρόσκληση της Ιατρικής Ετα-
ιρείας Αθηνών σχετικά με τα ζητήματα. 
- Συνάντηση των επιστημονικών εταιρειών μετά από πρόσκληση του ΚΕΣΥ για τα θέματα της εκπαίδευσης 
στην ειδικότητα. 
- Συνάντηση των επιστημονικών εταιρειών με τον Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας για την οργάνωση της 
συνεργατικής προσπάθειας διαμόρφωσης μητρώων χρόνιων νοσημάτων και ασθενών. 
- Προτάσεις που ζητήθηκαν από το ΚΕΣΥ για την ανανέωση των επιτροπών εξετάσεων στην ειδικότητα (οι 
προτάσεις μας δεν υιοθετήθηκαν στο σύνολο τους). 

Επιπλέον το ΔΣ ζήτησε και συναντήθηκε με εκπρόσωπους της πολιτικής ηγεσίας: 
- Με τον Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας για τα θεσμικά ζητήματα της ειδικότητας (πρωτόκολλα, registries 
κλπ). 
- Με τους Υπουργούς  Υγείας για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. 
- Με την επιτελική ομάδα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση των σχετικών προγραμμάτων.  
 
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
Ι. Το Προεδρείο της Επαγγελματικής Επιτροπής προσπάθησε να προωθήσει τις σχετικές υποθέσεις με  πα-
ρεμβάσεις και προτάσεις (κυρίως  προς τον ΕΟΠΥΥ) ιδιαίτερα για τα ζητήματα των περιορισμών αλλά και των 
αυθαιρεσιών που κάθε τόσο εφαρμόζονται στη συνταγογράφηση θεραπειών και εξετάσεων. Επιπλέον το ΔΣ 
απέστειλε επανειλημμένα τεκμηριωμένες προτάσεις για τα διαγνωστικά πρωτόκολλα (δεν υιοθετήθηκαν πο-
τέ) καθώς και για αναπροσαρμογές των θεραπευτικών πρωτοκόλλων (έγιναν δεκτές). 

Τα προβλήματα πάντως στην καθημερινή άσκηση της ρευματολογίας παραμένουν και οι παρεμβάσεις μας 
σπάνια εισακούονται. 
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ΙΙ. Οργανώθηκε συνάντηση των μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ που συμμετέχουν στις επιτροπές των ΚΕΠΑ σχετικά με 
τα θέματα αναπηρίας. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν με τους εκπρόσωπους των ασθενών στα πλαίσια του 
2oυ Forum. Κατόπιν συστάθηκε 9μελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία διαμόρφωσε τις τελικές θέσεις της 
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, οι οποίες προωθήθηκαν στην επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας (μετέχει η κα Ε. Κασκάνη). Οι 
θέσεις αυτές αντιμετωπίζονται θετικά από τους αρμόδιους φορείς.   

 
4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Συγκλήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 η 1η σύσκεψη των Διευθυντών ή των Υπευθύνων των κλινικών και 
τμημάτων που εκπαιδεύουν ή έχουν λάβει έγκριση για εκπαίδευση στην ειδικότητα της Ρευματολογίας. Στη 
σύσκεψη συζητήθηκαν προτάσεις συνεργασίας και εφαρμογής εθελοντικού rotation των ειδικευομένων στις 
κλινικές. Η Γραμματεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ συγκέντρωσε και ανάρτησε  στο site τα έντυπα καταγραφής δυνατοτή-
των και δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών κέντρων. Μέχρι στιγμής δεν εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον και 
δεν υλοποιήθηκε καμία από τις συμφωνημένες προτάσεις. 

Η 2η Σύσκεψη συγκαλείται στη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου. 

 Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ κλήθηκε από το ΚΕΣΥ να στείλει τις προτάσεις της για την εκπαίδευση στην ειδικότητα και το 
καθεστώς των επιστημονικών εταιρειών. Το ΔΣ έστειλε προσωρινές προτάσεις ενώ ανήρτησε δημόσιο διάλο-
γο των μελών μέσω της «Διαβούλευσης» στο site. Η ανταπόκριση ήταν μικρή παρά την τρίμηνη διάρκεια της 
διαβούλευσης.  
Η επιτροπή συντονισμού του διαλόγου (Μ. Τεκτονίδου, Θ. Δημητρούλας, Ι. Ραφτάκης, Δ. Καρόκης) συγκεν-
τρώνει και  μορφοποιεί τις σχετικές προτάσεις. Το ΔΣ θα αποστείλει στο ΚΕΣΥ τις τελικές θέσεις της εταιρείας 
μέχρι το τέλος του έτους. 

 Συγκαλείται η 1η σύσκεψη ειδικευομένων κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου το Σάββατο Δε-
κεμβρίου (καλύπτονται τα έξοδα όσων ειδικευομένων της επαρχίας δεν εξασφαλίσουν χορηγό). Κατά τη Σύσ-
κεψη θα εκλεγεί για πρώτη φορά 3μελής Επιτροπή Ειδικευομένων με στόχο το συντονισμό και την ενημέρω-
ση των ειδικευομένων και την εκπροσώπηση τους στο ΔΣ και τα άλλα όργανα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για τα σχετικά 
θέματα.    
 
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
Η νέα ιστοσελίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ  www.ere.gr  βγήκε στον αέρα τον Μάρτιο του 2015. Πρόκειται για σύγχρονο 
δυναμικό site το οποίο αποτελεί πλέον το επίκεντρο ενημέρωσης των μελών της εταιρείας και όχι μόνο.   

Μέσω του site αναπτύχθηκε η δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης των μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για σημαντικά 
ζητήματα (έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις για τα ζήτημα της μετάφρασης του Textbook της EULAR, τον κανο-
νισμό χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων και υποτροφιών και για τις θέσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στα ζη-
τήματα της εκπαίδευσης στην ειδικότητα). 

Μέσω του site συνεχίζεται η «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη» η οποία δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
για δωρεάν πρόσβαση σε 7 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 
 
6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Ι. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων 2016 προκηρύχθηκε σύμφωνα με το νέο εσω-
τερικό κανονισμό, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και  Έρευνας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (Συντονιστές 
των Ομάδων Εργασίας). Οι προτάσεις βαθμολογήθηκαν από διεθνείς κριτές και τελικά εγκρίθηκε και προχώ-
ρησε η χρηματοδότηση 17 ερευνητικών πρωτοκόλλων συνολικού ύψους 70.000€.  

ΙΙ. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης υποτροφιών 2016 προκηρύχθηκε επίσης σύμφωνα με το νέο εσωτερικό 
κανονισμό. Εγκρίθηκε και προχώρησε η χρηματοδότηση 8 υποτρόφων σε κέντρα εσωτερικού συνολικού ύ-
ψους 54.000€. Δεν υπήρξε καμία αίτηση για υποτροφία εξωτερικού. 
 
7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
Για πρώτη φορά χρηματοδοτήθηκε η συμμετοχή μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε συνέδρια εξωτερικού αφού εξασ-
φαλίστηκαν σχετικές χορηγίες από φαρμακευτικές εταιρείες. Η προκήρυξη έγινε σύμφωνα με το νέο εσωτε-
ρικό κανονισμό μέσω του site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Ειδικότερα χρηματοδοτήθηκε η συμμετοχή: 
 4 τακτικών μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (νέοι συνάδελφοι) στο ACR 2016. 
 5 επικουρικών μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (ειδικευόμενοι) στο 17th Postgraduate Course of EULAR 2016. 
 

http://www.ere.gr/
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8. ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Η «Ελληνική Ρευματολογία» άλλαξε λαμβάνοντας διεθνή εικόνα ως «Mediterranean Journal Rheumatology - 
Ελληνική Ρευματολογία».  Η έκδοση, υπό τη νέα Διεύθυνση Σύνταξης (Γ. Κήτας, Λ. Σακκάς, Θ. Δημητρούλας,  
Δ. Μπόγδανος), με διεθνή συντακτική επιτροπή και ειδικό προσωπικό, είναι πλέον ηλεκτρονική στο δικό της 
site www.mjr.gr. Το περιοδικό είναι δίγλωσσο (αγγλικά, ελληνικά), εκδίδει 4 τεύχη το χρόνο και supplements. 
Έχει ήδη την υποστήριξη (endorsements) 6 διεθνών  επιστημονικών οργανισμών της περιοχής. Στόχοι η δημι-
ουργία regional board, η σύντομη ένταξη στο Scopus και κατόπιν στο Pubmed. Το περιοδικό αποκτά οικονο-
μική αυτονομία (έσοδα-έξοδα)  από 1-1-2017. 
 
9.  ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 Ανεπιτυχής ήταν η προσπάθεια μετάφρασης στα Ελληνικά του EULAR Textbook on Rheumatic Diseases  
κυρίως για οικονομικούς λόγους. Αντί αυτού το ΔΣ προμηθεύτηκε την αγγλόφωνη έκδοση του 2016 και μοί-
ρασε από ένα τόμο σε κάθε κλινική που εκπαιδεύει ειδικευόμενους.  

 Συνεχίστηκε η έκδοση του Newsletter της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Εκδόθηκαν 4 τεύχη στην τρέχουσα διετία. Υπάρχει 
πάντως ζήτημα έλλειψης ύλης  αφού δεν αποστέλλονται αρκετά άρθρα ή απόψεις από τα μέλη της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ. 

 Οι «Εξελίξεις στην Ρευματολογία», το newsletter επιστημονικής ενημέρωσης, αποστέλλεται πλέον 2 φορές 
την εβδομάδα μέσω του νέου site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με ευθύνη σύνταξης από τον κ. Σ. Νίκα και εποπτεία από 
τους κ.κ.  Κ. Μποκή και Α. Ηλιόπουλο.  
 
10.  ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ   
Συνεχίζοντας το έργο του προηγούμενου ΔΣ και μέσω των ειδικών επιτροπών που συστάθηκαν, εκδόθηκαν 
και προωθήθηκαν τα παρακάτω κείμενα-θέσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ: 

- Θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης (εφαρμόζονται ήδη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση) 
- Διαγνωστικά πρωτόκολλα συνταγοράφησης (δεν υιοθετήθηκαν) 
- Νέες κατευθυντήριες οδηγίες (δημοσιεύθηκαν στο MJR και κατατέθηκαν στο ΚΕΣΥ τον Απρίλιο του 2015) 
για τη θεραπεία του «Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου», του «Συστηματικού Σκληροδέρματος», των 
«Συστηματικών Αγγειιτίδων», της «Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας». 
- Ανακοινώθηκαν και θα παρουσιαστούν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας οι κατευθυντήριες οδη-
γίες για τους «Εμβολιασμούς ασθενών με ρευματικές παθήσεις υπό ανοσοτροποποιητικές θεραπείες». 
- Θέσεις για την ορθή εισαγωγή και χρήση των βιο-ομοειδών βιολογικών παραγόντων (Φεβρουάριος 2015), 
οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρία και την Ελληνική Δερματολογική Εται-
ρεία και στα περισσότερα σημεία τους έχουν γίνει δεκτές και εφαρμόζονται από τον ΕΟΠΥΥ. 
- Προτάσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την αναμόρφωση του κώδικα αναπηρίας για τις ρευματικές παθήσεις, τη 
χρονιότητα και τον εισηγητικό φάκελο αναπηρίας στα ΚΕΠΑ. 
 
11.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Διαμορφώθηκαν μετά από διάλογο και εφαρμόζονται ήδη οι παρακάτω   εσωτερικοί κανονισμοί της εταιρεί-
ας:  
 Χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων  
 Χρηματοδότησης υποτροφιών νέων ρευματολόγων 
 Χρηματοδότησης συμμετοχής μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε συνέδρια εξωτερικού 
 Λειτουργίας και εργασιακών σχέσεων της Γραμματείας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
 
12.  ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Ολοκληρώθηκε η συγγραφή του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ρευματικές Παθήσεις» σε συνεργασία με 
τις Ενώσεις Ασθενών,  εγκρίθηκε από το ΚΕΣΥ (Ιανουάριος 2016) και αναμένει την υπογραφή-υιοθέτηση του 
Υπουργού Υγείας.  

Στα πλαίσια του Σχεδίου διοργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2015 το «1ο Forum» στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με 
τη συμμετοχή ιατρών, ασθενών, άλλων επαγγελματιών υγείας και εκπροσώπων θεσμικών φορέων με σκοπό 
την καταγραφή των προτεραιοτήτων και τη συγκρότηση των υποεπιτροπών των επτά  αξόνων του Σχεδίου 
Δράσης . Έκτοτε δεν προχώρησαν οι επεξεργασίες των υποεπιτροπών. 

Το 2ο Forum διεξάγεται στο Hilton στις 8 Δεκεμβρίου, ως προσυνεδριακή εκδήλωση του Πανελληνίου,  με θέ-
μα τις προτάσεις για την αναδιαμόρφωση του «Υγειονομικού Χάρτη Ρευματολογικών Υπηρεσιών της χώρας». 

http://www.mjr.gr/
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Γενικότερα ενισχύθηκε η συνεργασία με τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Ασθενών με ρευματικές παθήσεις 
που απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο (όργανο συντονισμού και εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης απαρτιζόμε-
νο από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και τους Συλλόγους Ασθενών). Παράλληλα η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ αναγνωρίζει μετά από αίτηση 
του κάθε Σύλλογο Ασθενών που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.  
 
13.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
Στη διετία 2015-2016 η «Πανελλήνια Ενημερωτική Εκστρατεία για τις Ρευματικές Παθήσεις και το ρόλο του 
Ρευματολόγου» της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ανέπτυξε πλειάδα δράσεων:  

 Media plans σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και social media 

 Διαμόρφωση και λειτουργία ιστοσελίδα ενημέρωσης κοινού www.tosomasoumilaei.gr και αντίστοιχου 
facebook 

 Κεντρική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής (Οκτώβριος 2015) 

 Εκδηλώσεις κοινού σε επαρχιακές πόλεις (Κεφαλονιά, Κομοτηνή, Βέροια, Μεσολόγγι, Πύργος, Λάρισα, 
Σύρος) 

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα (ΚΥ Μαρκόπουλου, Νεμέας, Συνέδρια Γενικών Ι-
ατρών, ΓΝ Ιωαννίνων) 

 Επιμορφωτική Ημερίδα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 

 Street events (Σύνταγμα, Κοραή και McArthur στην Αθήνα, Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη) 

 Διαφήμιση σε αστικά λεωφορεία της Αθήνας (Οκτώβριος 2015) 

 Καταχωρήσεις σε μεγάλες εφημερίδες το 2016 (Έθνος, Βήμα, Καθημερινή, Εφημερίδα των Συντακτών) 

 Σεμινάριο δημοσιογράφων το Μάιο του 2016 στο Apollon Καβούρι 

 Συνεντεύξεις τύπου (2015 και 2016) 

 Έκδοση και διανομή στο ευρύ κοινό (μέσω φαρμακείων και Ενώσεων Ασθενών) καρτολίνας ενημέρωσης 
κοινού 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΕΣ-Υπουργείου Υγείας «Υγεία για Όλους» για την υποστήριξη ευπαθών 
ομάδων (ρομά, πρόσφυγες, ανασφάλιστοι) 

 Συνεργασία και στελέχωση με εθελοντές των Ανοιχτών Ιατρείων των «Γιατρών του Κόσμου» 

 Διεξαγωγή 2 κυμάτων ποσοτικής και 1 ποιοτικής έρευνας στο γενικό πληθυσμό (μέσω της εταιρείας δη-
μοσκοπήσεων GPO) για την αναγνωρισιμότητα των ρευματικών παθήσεων και του ρόλου του Ρευματολόγου 

Την ευθύνη διεκπεραίωσης όλων των παραπάνω προγραμμάτων είχε ο «Ανάδοχος» (Convin), ο οποίος επε-
λέγη με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό που διεξήγαγε το προηγούμενο ΔΣ. Η χρηματοδότηση προέκυψε κυρίως 
από χορηγίες που εξασφάλισε ο Ανάδοχος. Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ διέθεσε το 2015 για την καμπάνια το ποσό των 
53.000€, το οποίο αναλογούσε με βάση το καταστατικό στην Επαγγελματική Επιτροπή. Δεν εκταμιεύτηκε κα-
νένα ποσό το 2016 από το αποθεματικό της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την καμπάνια. 
 
14.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 
Ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με γραφείο μελετών (Dextera) και κατατέθηκαν στο Υπουργείο Υγείας δύο 
προγράμματα για χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ. Αφορούν:  
Ι. «Στοχευμένες παρεμβάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας για την υποστήριξη ασθενών ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων με ρευματικές παθήσεις». Το πρόγραμμα αναφέρεται σε πιλοτικό δίκτυο δράσεων στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδος.  
ΙΙ. «Ανάπτυξη συστήματος αναφοράς των ρευματικών παθήσεων ως μέτρο ελέγχου και διαχείρισης των υπη-
ρεσιών υγείας». Το πρόγραμμα αφορά κυρίως την ανάπτυξη Registries ασθενών και ασθενειών.    

Έχουν γίνει επανειλημμένες συναντήσεις αλλά ακόμα το Υπουργείο  Υγείας δεν έχει προχωρήσει τις διαδικα-
σίες του νέου ΕΣΠΑ.  
 
15.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Στη διάρκεια της διετίας δόθηκε έμφαση στη λειτουργία των διαρκών επιτροπών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Συστάθηκαν 
όμως και λειτούργησαν ad hoc επιτροπές για επί μέρους θέματα που προέκυψαν. 

Σε γενικές γραμμές οι επιτροπές λειτούργησαν αποτελεσματικά και απέδωσαν το έργο που τους ανατέθηκε. 
Ευχαριστίες οφείλονται στα μέλη  των επιτροπών (όλα τα ονόματα είναι αναρτημένα στο site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ). 
 
16.  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
Το ΔΣ όρισε τη διεθνή εκπροσώπηση της εταιρείας, ως εξής: 

http://www.tosomasoumilaei.gr/
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- UEMS: Αχ. Γεωργιάδης με αναπληρωματικό τον Δ. Καρόκη 
- General Assembly EULAR:  2015 ο τ. Πρόεδρος Σ. Ασλανίδης, 2016 ο πρόεδρος Π. Τρόντζας 
- EULAR Standing Committees:  Δ. Βασιλόπουλος (Education and Training), Δ. Δαούσης (Investigative Rheu-
matology), Γ. Κατσιφής (Clinical Affairs), Μ. Τεκτονίδου (Epidemiology and Health Services Research), Ι. Ραφ-
τάκης (Musculoskeletal Imaging),  Μ. Τραχανά (Paediatric Rheumatology). 
 
17.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Τα οικονομικά της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ δεν διέρχονται την καλύτερη περίοδο. Αιτίες αποτελούν η μείωση των εσόδων 
από χορηγίες (λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και θεσμικών περιορισμών), η μη καταβολή των 
οφειλομένων (έσοδα Πανελληνίου Συνεδρίου 2012) από τον διοργανωτή Themateam (η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ έχει 
προσφύγει δικαστικά εναντίον του)  αλλά και η υποχρέωση από το καταστατικό να ξοδεύονται όλα τα διαθέ-
σιμα από την προηγούμενη  διετία για τη χρηματοδότηση της έρευνας, των υποτροφιών και των θεμάτων της 
επαγγελματικής επιτροπής. Έτσι το αποθεματικό μειώνεται ραγδαία λόγω της καταστατικής υποχρέωσης της 
εξυπηρέτησης των λειτουργικών εξόδων και είναι σχεδόν βέβαιη η εξάντληση του σε λίγα χρόνια.  

Το απερχόμενο ΔΣ έκανε τις παρακάτω διαχειριστικές ενέργειες: 
 Συνέχισε την προσπάθεια του προηγούμενου ΔΣ για μείωση και εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπα-
νών της εταιρείας. 
 Προσέλκυσε έσοδα από χορηγίες και δωρεές φαρμακευτικών   εταιρειών όχι μόνο για τη διεξαγωγή των 
επιστημονικών εκδηλώσεων αλλά και για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, έρευνας, υ-
ποτροφιών και  παρακολούθησης συνεδρίων εξωτερικού. 
 Εκσυγχρόνισε το σύστημα πληρωμών μέσω e-banking και ανάθεσης διαχείρισης των οικονομικών θεμά-
των σε σύγχρονο λογιστικό γραφείο (Σερέτης και συνεργάτες). 
 Εξασφάλισε από τους κινδύνους της οικονομικής κρίσης μεγάλου μέρους του αποθεματικού της εταιρείας 
μέσω τοποθέτησης του σε Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων λίγο πριν την επιβολή των 
capital controls στη χώρα. 
 
 
Η αποτίμηση των ενεργειών, πρωτοβουλιών και δράσεων του παρόντος ΔΣ εναπόκειται στα μέλη της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ. Η συνέχιση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση του παραπάνω σχεδιασμού αναμόρφωσης και εκσυγχρονισ-
μού της εταιρείας επαφίεται στο επόμενο ΔΣ της περιόδου 2017-2018.   

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 
    

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

   Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας 
        

               
          Π. Τρόντζας            Ε. Καταξάκη 
 


