
 

Λ. Μεσογείων 387, 153 43 Αγία Παρασκευή-Αθήνα  

Τηλ./Fax.: 210 6545243 , Ε-mail: mail@ere.gr Web: www.ere-epere.gr 

1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) 

Έτος Ιδρύσεως 1960 

 

 
 

Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2015 

 

 

 

 

 

 

Προς όλα τα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

Θέμα: Εθελοντική στελέχωση με Ρευματολόγους των Ανοιχτών   

Πολυϊατρείων των «Γιατρών του Κόσμου» 

 

Συνάδελφοι 

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 Κοινωνικών Ιατρείων 

διαφόρων οργανισμών. Σε αυτά έχουν ελεύθερη πρόσβαση ανασφάλισ-

τοι και οικονομικά αδύναμοι Έλληνες ασθενείς, καθώς και πρόσφυγες ή 

μετανάστες. 

Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στα πλαίσια του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» και της 

«Πανελλήνιας  Ενημερωτικής  Εκστρατείας για  τις Ρευματικές Παθή-

σεις» συνεργάζεται με την ανθρωπιστική Μ.Κ.Ο. «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ - Doctors of the World». Με σύνθημα «όπου υπάρχουν    

άνθρωποι» η οργάνωση προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όσους έχουν 

ανάγκη χωρίς διακρίσεις. 

Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ πρόκειται σε πρώτη φάση να καλύψει τα «Ανοιχτά Πο-

λυϊατρεία» των Γιατρών του Κόσμου με Ρευματολόγους.  

Αργότερα και εφόσον εξασφαλιστεί χρηματοδότηση προβλέπεται η   

οργάνωση κινητών μονάδων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγ-

κών των Ρευματοπαθών που ζουν σε δυσπρόσιτες νησιωτικές ή ορεινές 

περιοχές. 

Στην παρούσα φάση καλούνται οι Ρευματολόγοι μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

να παράσχουν εθελοντικά υπηρεσίες στα «Ανοιχτά Πολυϊατρεία των 

Γιατρών του Κόσμου», τα οποία λειτουργούν ως Ιατρεία Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας, στις παρακάτω περιοχές: 

 Αθήνα –Πλατεία Κουμουνδούρου (Σαπφούς 12) 

 Πέραμα (Αριστείδου 5 και Ξενοφώντος) 

 Θεσσαλονίκη (Ίωνος Δραγούμη 65) 

 Χανιά (Μπόνιαλη 11) 

 Πάτρα (Καποδιστρίου 92) 

 Καβάλα (Καράνου 13) 

 Πειραιάς (θα λειτουργήσει σύντομα) 

 

 

 

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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Καλούνται όσοι Ρευματολόγοι μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ είναι πρόθυμοι να 

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε κάποια από τα παραπάνω 

ιατρεία να επικοινωνήσουν (τηλεφωνικά ή με mail) με τη Γραμματεία 

της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, δηλώνοντας και το διαθέσιμο ωράριο τους καθώς και 

το διάστημα που επιθυμούν να απασχοληθούν (έναρξη του προγράμμα-

τος το Νοέμβριο του 2015).  

Προτείνεται απασχόληση 3-4 ωρών (κυρίως πρωί) για μία ημέρα  κάθε 

1 ή 2 εβδομάδες για 6-12 μήνες (εκτός διακοπών). 

Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με τη Διοίκηση 

των Γιατρών του Κόσμου ανάλογα με την προσφορά εθελοντών αλλά 

και τη διαθεσιμότητα των χώρων στα Ανοιχτά Ιατρεία, όπου ήδη εργά-

ζεται εθελοντικά μεγάλος αριθμός Ιατρών άλλων ειδικοτήτων. 

Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ παροτρύνει τους συναδέλφους που μπορούν να 

στηρίξουν το πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο εκτός από την αυτονόητη 

κοινωνική προσφορά ανοίγουμε και κάνουμε γνωστή την ειδικότητα της 

Ρευματολογίας σε ευρύτερα κοινωνικά πεδία. 

 

Προθεσμία υποβολής διαθεσιμότητας εθελοντών 

25  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

 

 

Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας  

 

                
 

 

  Π. Τρόντζας    Ε. Καταξάκη 

 


