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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) 

Έτος Ιδρύσεως 1960 

 

15 Δεκεμβρίου 2015 
ΑΠ: 511 

 

Προς την κα Ευγενία Θάνου  

Γεν. Δ/ντρια των «ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»  

 

Θέμα: «Στελέχωση με εθελοντές Ρευματολόγους των Ανοιχτών       

Πολυϊατρείων των Γιατρών του Κόσμου» 
 

Αγαπητή κυρία Θάνου 

Η «Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευ-

ματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ)», η οποία είναι η θεσμική επιστη-

μονική εταιρεία της Ρευματολογίας στην Ελλάδα, απεύθυνε δημόσια 

πρόσκληση στα μέλη της για τη στελέχωση των Ανοιχτών Πολυϊατρεί-

ων των Γιατρών του Κόσμου σε Αθήνα, Πέραμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, 

Πάτρα, Καβάλα και Πειραιά. 

Στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η χώρα μας μεγάλο μέρος των 

υγειονομικών αναγκών των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού καλύπτε-

ται από την εθελοντική λειτουργία και προσφορά, ιδιαίτερα από οργα-

νώσεις όπως η δική σας με αναγνωρισμένη προσφορά και δράση.  

Η ανταπόκριση δεν ήταν ιδιαίτερα θεαματική, ωστόσο σας αποστέλλο-

υμε λίστα 12 ειδικευμένων Ρευματολόγων, οι οποίοι στελεχώνοντας τις 

υπηρεσίες σας θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των Ρευματοπα-

θών που απευθύνονται στα Ανοιχτά Ιατρεία της οργάνωσης σας. 

Σας υποβάλουμε τα ατομικά στοιχεία των εθελοντών Ρευματολόγων 

καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο απασχόλησης (απασχόληση 3-4  

ωρών για μία ημέρα  κάθε 1 ή 2 εβδομάδες). Ελπίζουμε στο τελικό 

πρόγραμμα που θα σχεδιάσουν οι υπηρεσίες σας να γίνει δυνατή η     

ένταξη των συγκεκριμένων Ρευματολόγων. 

Η επικοινωνία μαζί τους μπορεί να γίνει απευθείας από τις υπηρεσίες 

σας ή/και μέσω της δικής μας Γραμματείας. 

Ελπίζουμε σε αποδοχή της προσφοράς μας και προσβλέπουμε σε μελ-

λοντικές συνεργασίες. 

  

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

 

   Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 

 

                 

 

Π. Τρόντζας    Ε. Καταξάκη 

Διοικητικό Συμβούλιο 

2015-2016 
 

 

Πρόεδρος 

Παναγιώτης Τρόντζας 

panatron@otenet.gr  

 

Αντιπρόεδρος 

Χαράλαμπος Μπερμπερίδης 

berbbab@hol.gr  

 

Γενική Γραμματέας 

Ευαγγελία Καταξάκη 

kataxaki@otenet.gr  

 

Ταμίας 

Σταυρούλα Δικαίου 

stavrouladikeou@windowslive.com  

 

Ειδικός Γραμματέας 

Σπύρος Νίκας 

snnikas@yahoo.com  

 

Σύμβουλος 

Σπύρος Ασλανίδης 

saslan@med.auth.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραμματεία 

Νίκη Βελιαρούτη 

Ευαγγελία Ορφανίδη 
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