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1. Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Δημήτριος 

Βασιλόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία Καταξάκη, Γενικός Γραμματέας: 
Κωνσταντίνος Γεωργανάς, Ειδ. Γραμματέας: Χαράλαμπος Παπαγόρας, Ταμίας: 
Αικατερίνη Ματσούκα, Σύμβουλος: Χαράλαμπος Μπερμπερίδης. Για τις άλλες 
Επιτροπές εκλέχθηκαν στην Επιτροπή Βορείου Ελλάδος: Πρόεδρος: Γεώργιος 
Δημητριάδης, Γραμματέας: Θεμιστοκλής Τεμεκονίδης, Σύμβουλος: Γεώργιος 
Παπαδημητρίου. Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής: Γεώργιος Καρανικόλας, Δημήτριος 
Κασίμος και Δημήτριος Καρόκης. Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος 
(ΕΠΕΡΕ): Γκίκας Κατσιφής, Ευαγγελία Κασκάνη, Αικατερίνη Σφυρόερα και 
Αναπληρωματικά Μέλη: Άννα Κανδύλη, Δημήτριος Γουλές, Νικόλαος Φραγκάκης. 

2. Υπογράφηκε το Πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης κινητών περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρείας, μεταξύ του απερχόμενου Προέδρου κ. Χ. Μπερμπερίδη και 
του νέου Προέδρου κ. Δ. Βασιλόπουλου. 

 
3. Ο Πρόεδρος τοποθετήθηκε σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τους στόχους της διετίας: 

 Περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση Επιστημονικών Εκδηλώσεων, ώστε να 
αποτελούν εκδηλώσεις αναφοράς.  

 Στόχευση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ), με συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις Παθολόγων και Γενικών Ιατρών. 

 Επαφή με τους εκπροσώπους Επαγγελματιών Υγείας, όπως νοσηλευτών, 
εργοθεραπευτών, φυσικοθεραπευτών κ.α., με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης 
τους στις ρευματικές παθήσεις. 

 Προσέλκυση στην ειδικότητα της Ρευματολογίας νέων ιατρών και μάλιστα των 
καλύτερων μεταξύ των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών, μέσω διενέργειας εκδηλώσεων  
τύπου «ημέρες καριέρας», συμμετοχής φοιτητών σε επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως οι 
Εαρινές Ημέρες. Επιπλέον, χαρτογράφηση επιδημιολογίας ρευματικών παθήσεων στη 
χώρα, αναγνώριση διαχρονικών τάσεων και πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών σε ειδικούς 
Ρευματολόγους, ώστε να υπάρχει τεκμηρίωση για το πλήθος των θέσεων ειδικευόμενων 
και ειδικών Ρευματολόγων στο δημόσιο σύστημα υγείας.  
 

4. Άλλοι στόχοι επίσης περιλαμβάνουν: 

 Την αύξηση των εσόδων, μέσω αναζήτησης περισσότερων χορηγιών.  

 Την επέκταση των συνεργατικών πρωτοκόλλων (study groups), με προτεραιότητα 
στην προσθήκη πρωτοκόλλου για τις Σπονδυλοαρθρίτιδες στα ήδη υπάρχοντα.  

 Την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας μέσω υποτροφιών, με περισσότερη 
έμφαση στη βασική και όχι μόνο στην κλινική έρευνα.  

 Την ενημέρωση των ασθενών και της κοινωνίας (εκδηλώσεις σε Κέντρα Υγείας, 
έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων/εντύπων για το κοινό για τις ΡΑ, ΑΣ, ΨΑ, ΟΑ). Θα 
οριστεί ομάδα εργασίας.  

 Ανανέωση του site «tosomasoumilaei.gr».  

 Οι στόχοι των επαγγελματικών θεμάτων είναι σημαντικοί, αποτελούν 
προτεραιότητα της ΕΠΕΡΕ και θα εξετάζονται σε συνεργασία με αυτήν.  



 
5. Ο Πρόεδρος διευκρίνισε τις αρμοδιότητες που θα έχουν τα Μέλη του ΔΣ: η 

Αντιπρόεδρος θα έχει την ευθύνη της Καμπάνιας, ο Γεν. Γραμματέας θα συντονίζει τις 
δράσεις της ΕΠΕΡΕ, η Ταμίας θα έχει την ευθύνη των οικονομικών θεμάτων, ο Ειδ. 
Γραμματέας θα έχει την ευθύνη της επικαιροποίησης της ιστοσελίδας και των 
εξελίξεων στη Ρευματολογία που στέλνονται στα Μέλη, ενώ ο Σύμβουλος θα έχει 
συμβουλευτικό ρόλο. 

6. Καλωσόρισμα του νέου Προεδρείου της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων. Ο κ. 
Γκίκας Κατσιφής ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι σε συζήτηση και ψηφοφορία που έγινε 
μεταξύ των 3 πρώτων σε ψήφους, αποφασίστηκε ότι Πρόεδρος της ΕΠΕΡΕ θα είναι η 
κα Σφυρόερα, Γραμματέας η κα Κασκάνη και Σύμβουλος ο κ. Κατσιφής. Ένας πρώτος 
προγραμματισμός των δράσεων της Επιτροπής, που συζητήθηκε στη σύσκεψη της 
ΕΠΕΡΕ που έγινε σήμερα 11-1-2019 στις 18.30, έχει ως εξής : 

 Απλοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας κατάθεσης του ηλεκτρονικού 
εισηγητικού φακέλου ΚΕΠΑ. 

 Να γίνει από τον Πρόεδρο της ΕΡΕ και την Πρόεδρο της ΕΠΕΡΕ μια εκ νέου 
επικοινωνία με τους Φορείς/Οργανισμούς, στους οποίους είχαν σταλεί επιστολές από 
την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και τον προηγούμενο χρόνο για θέματα όπως:  

i. η διεύρυνση των ορίων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εξετάσεων και παροχών 
(ακτινογραφίες, ΗΚΓ, ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, λειτουργικές αναπνευστικές 
δοκιμασίες, λουτροθεραπεία κ.ά.) 

ii. η προσθήκη νέων εξετάσεων (π.χ ορισμένα αυτοαντισώματα) 
iii. η διενέργεια/επάρκεια μυοσκελετικού υπερήχου 
iv. η βελτίωση της συμβατότητας μεταξύ των διαγνωστικών και θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων στην ΗΔΙΚΑ 
v. η κατάργηση της νοσοκομειακής  γνωμάτευσης για τη συνταγογράφηση φαρμάκων 

υψηλού κόστους 
 

 Εκπροσώπηση στην UEMS από τον κ. Γκίκα Κατσιφή 

 Το προεδρείο της ΕΠΕΡΕ ενημέρωσε ότι αποφάσισε ομόφωνα να επιστρέψει στην 
ΕΡΕ το οικονομικό ποσοστό που δικαιούται (το οποίο σύμφωνα με το Νέο Καταστατικό 
θα είναι από 0 έως 30%) για την επιδίωξη των κοινών σκοπών. 

 Διατήρηση της Επιτροπής ΕΠΑ περί αναπηρίας. 
 

7. Έγινε ενημέρωση για τα τραπεζικά υπόλοιπα, όπου υπήρξε προβληματισμός για τη 
συνεχή μείωση του αποθεματικού (κυρίως λόγω φόρων). Μια λύση είναι να 
αυξηθούν τα έσοδα και όπως ανέφερε η Ταμίας κα. Ματσούκα, να γίνει 
συνεννόηση με το λογιστή της Εταιρείας για εξεύρεση νόμιμων τρόπων μείωσης 
των φόρων. Ο λογιστής καλείται να παρουσιάσει τα οικονομικά στοιχεία στην 
επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.   

 
8. Επιστημονικές εκδηλώσεις 2019: Εαρινές Ημέρες στην Καλαμάτα από 31 Μαΐου 

έως 2 Ιουνίου (θα είναι Περιφερειακό Συνέδριο, με μειωμένο ποσό εσόδων από τις 
Εταιρείες, δεν θα υπάρχουν Δορυφορικά Συμπόσια). Τα Μετεκπαιδευτικά 
Μαθήματα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από τις 6 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2019.  

 
9. ‘Εγιναν προτάσεις για τη σύνθεση των Ειδικών Επιτροπών (MJR, newsletter, 

βιοομοειδών, διαγνωστικών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων και λοιπών). Οι νέες 
συνθέσεις θα ανακοινωθούν μετά από τις απαντήσεις των προτεινομένων μελών.  

 



10. Η κα. Καταξάκη ενημέρωσε το Δ.Σ. για την Πανελλήνια Ενημερωτική Εκστρατεία, 
(κάνοντας απολογισμό της διετίας 2017-2018 και για τον προγραμματισμό του 2019 
που περιλαμβάνει εκδηλώσεις στην ΠΦΥ και για το Κοινό στην Περιφέρεια, όπως 
Κιλκίς, Μυτιλήνη, Χίο, που δεν έχουν νοσοκομειακό ρευματολογικό τμήμα). Η 
εκστρατεία ενημέρωσης κοινού δεν θα χρησιμοποιήσει καθόλου χρήματα από το 
ταμείο της Εταιρείας, αλλά μόνο έσοδα από χορηγίες. Ο προγραμματισμός πρέπει 
να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ώστε να παρουσιαστεί στις 
Φαρμακευτικές Εταιρείες. Οι εκδηλώσεις θα γίνονται με τη βοήθεια τοπικών ιατρών 
ρευματολόγων.  

 
11. Το “3ο Forum των Stakeholders” με θέμα: «Ρευματικές Παθήσεις και Εργασία», με 

συμμετοχή ιατρών, συλλόγων ασθενών και φορέων, έγινε με επιτυχία στα πλαίσια 
του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας στην Αθήνα στις 8/12/2018. Η κα. 
Σταυρούλα Δικαίου παρουσίασε στοιχεία των συλλόγων ασθενών, σύμφωνα με τα 
οποία αυξήθηκε η επισκεψιμότητα κατά την τελευταία 5ετία (ως αποτέλεσμα της 
καμπάνιας). Τίθενται τρείς στόχοι: α) επικαιροποίηση των υπαρχόντων στοιχείων 
(με δημιουργία προτύπου, στο οποίο θα συμπληρώνονται στοιχεία), β) διενέργεια 
μελέτης για την επίδραση των ρευματοπαθειών στην εργασία, τη λήψη επιδομάτων, 
τα ποσοστά αναπηρίας και την επίδραση των θεραπειών σε αυτά, γ) παρεμβάσεις 
που μπορεί να γίνουν σε διάφορους χώρους εργασίας. Ο κ. Βασιλόπουλος πρότεινε 
να τεθούν κριτήρια, ώστε να γίνει σωστή επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.  

 
12. Θα σταλούν ενημερωτικές επιστολές σχετικά με τη σύνθεση του νέου ΔΣ της ΕΡΕ-

ΕΠΕΡΕ προς ΔΣ Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών, Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, 
Διευθυντές Ρευματολογικών Κλινικών και Κλινικών που εκπαιδεύουν 
Ρευματολόγους, Πανεπιστημιακούς με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία», 
Ενώσεις Ασθενών, Φαρμακευτικές Εταιρείες, EULAR.   

 
13. Έγινε ενημέρωση για θέματα της EULAR (Πρόταση για υποψηφίους για Επιτροπές 

EULAR, Συνάντηση Προέδρων Ρευματολογικών Εταιρειών, Παρίσι 03/2019). 
Συμφωνήθηκε ομόφωνα η υποστήριξη από το Δ.Σ. της υποψηφιότητας στην EULAR 
του κ. Αθανασίου Τζιούφα για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνητικής 
Ρευματολογίας (Standing Committee on Investigative Rheumatology) της EULAR και 
της κ. Annamaria Iagnocco για τη θέση της Προέδρου της EULAR. 

 
14. Σχετικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, «General Data 

Protection Regulation» (GDPR), για τον οποίο έχουν απαντήσει μέχρι τώρα μόνο 284 
μέλη της Εταιρείας, αποφασίστηκε να σταλεί ξανά για τρίτη φορά το έντυπο 
συγκατάθεσης σε όσα μέλη δεν το έχουν υπογράψει. 

 
15. Αποφασίστηκε να χορηγηθεί η αιγίδα σε σειρά διαδραστικών σεμιναρίων για νέους 

ρευματολόγους, την οποία αιτήθηκε ο κ. Γ. Κήτας.  
 
 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ : 
Προγραμματισμός επόμενων συνεδριάσεων ΔΣ 2019:  
21/2 Πέμπτη, 21/3 Πέμπτη, 16/4 Τρίτη, 24/5 Παρασκευή, 21/6 Παρασκευή,  
6/9 Παρασκευή, 18/10 Παρασκευή, 22/11 Παρασκευή, 13/12 Παρασκευή. 

 


