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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) 

 
Έτος Ιδρύσεως 1960 

 

Αθήνα, 08/09/2020 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Δ.Σ. προσκαλεί τα Τακτικά 

και Επικουρικά μέλη σε Τακτική Εκλογικο-απολογιστική Γενική 

Συνέλευση, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία της ΕΡΕ-

ΕΠΕΡΕ. 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το 

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στο Hilton Athens Hotel 

(Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα 115 28), με τα παρακάτω θέματα 

Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Έκθεση πεπραγμένων (διετίας 2019-2020) 

2. Οικονομικός απολογισμός 

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 

4. Εκλογή Τακτικών και Επικουρικών μελών 

5. Άλλα θέματα 

6. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. (για τη 

διετία 2021-2022), δηλαδή: Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Ειδ. 

Γραμματέα, Σύμβουλο. 

7. Εκλογές για την ανάδειξη της Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

8. Εκλογές για την ανάδειξη του Προεδρείου της Επιτροπής 

Επαγγελματικών Υποθέσεων. 

9. Εκλογές για την ανάδειξη του Προεδρείου της Επιτροπής Βορείου 

Ελλάδος. 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν 

υποψηφιότητα υποχρεούνται να αποστείλουν έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. για 

τη θέση που προτιμούν μέχρι και δύο (2) μήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

Επομένως θα γίνουν δεκτές οι υποψηφιότητες που θα αποσταλούν στα γραφεία 

της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (με fax, e-mail ή συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή courier) 

εγκαίρως, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020. 
 

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Τακτικά μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ να καταθέσουν 

στη Γραμματεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ υποψηφιότητα για τις παρακάτω θέσεις:  

 

I. Για το ΔΣ: 
 - Αντιπρόεδρος 

 - Γενικός Γραμματέας 

 - Ταμίας 

 - Ειδικός Γραμματέας 

 - Σύμβουλος 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

2019-2020 

 

 

Πρόεδρος 

Δημήτριος Βασιλόπουλος 

dvassilop@med.uoa.gr 

 

Αντιπρόεδρος 

Ευαγγελία Καταξάκη 

kataxaki@otenet.gr 

 

Γενικός Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Γεωργανάς 

cgeorganas@hotmail.gr 

 

Ειδικός Γραμματέας 

Χαράλαμπος Παπαγόρας 

charispapagoras@yahoo.com 

 

Ταμίας 

Αικατερίνη Ματσούκα 

katmats@otenet.gr 

 

Σύμβουλος 

Χαράλαμπος Μπερμπερίδης 

berbbab@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραμματεία 

Νίκη Βελιαρούτη 

Ευαγγελία Ορφανίδη 
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II. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή  

 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη). 

III. Για το Προεδρείο της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων               

(3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη).  

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο τακτικά και τα δύο αναπληρωματικά μέλη του 

Προεδρείου της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων πρέπει να είναι 

Ρευματολόγοι που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ενώ το ένα τακτικό και 

το ένα αναπληρωματικό μέλος πρέπει να είναι Ρευματολόγοι που 

υπηρετούν σε Δημόσιο Νοσοκομείο. 

IV. Για το Προεδρείο της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος  

 (Πρόεδρο, Γραμματέα, Σύμβουλο και τους αναπληρωτές τους) 

 

Η κήρυξη πανδημίας και η λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία της 

δημόσιας υγείας συνιστούν κατάσταση ανώτερης βίας, η διάρκεια της οποίας 

αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστή. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 

της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (μετά από σχετικό ερώτημα του ΔΣ), ήταν ότι το ισχύον 

Καταστατικό δεν προβλέπει την παράταση της θητείας του παρόντος ΔΣ για 

κανένα λόγο. Περαιτέρω, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη παράτασης στον 

Αστικό Κώδικα ούτε σε άλλο νόμο. 

Λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην γίνει δυνατή η ψηφοφορία 

με φυσική παρουσία, λόγω κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού, και 

δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό η παράταση της θητείας 

του παρόντος ΔΣ πέραν του τέλους του τρέχοντος έτους, η ψηφοφορία θα 

γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής (σύστημα 

«ΖΕΥΣ») που εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 6 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας. Το ειδικό αυτό 

πληροφοριακό σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και σε εκλογές 

άλλων Επιστημονικών Ενώσεων.  

Με την ηλεκτρονική διενέργεια των αρχαιρεσιών θα εξασφαλιστεί: α) η 

δυνατότητα πρόσβασης όλων των μελών σε αυτήν, β) η άσκηση των 

δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι για κάθε μέλος και γ) η καθολικότητα 

και μυστικότητα της ψήφου.  

Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα 

σας κοινοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση.  

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή λόγω της πανδημίας COVID-19 

η δια ζώσης Γενική Συνέλευση, τα απολογιστικά στοιχεία πεπραγμένων 

της θητείας του παρόντος ΔΣ καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής θα γνωστοποιηθούν ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη, μέσω e-mail. 

Με την ευκαιρία, σας υπενθυμίζουμε ότι το 27
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ρευματολογίας, θα διεξαχθεί από 10 έως 13 Δεκεμβρίου 2020 στην Αθήνα, 

στο ξενοδοχείο Hilton. 

 

Με τιμή, 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

    Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                
     Δημήτριος Βασιλόπουλος       Κωνσταντίνος Γεωργανάς 


