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Έτος Ιδρύσεως 1960 

 
Αθήνα, 25/11/2019 

Προς τα Τακτικά και Επικουρικά μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

 

Θέμα: «Συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ» 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ενθαρρύνοντας τη συνεργασία των Ελλήνων 

Ρευματολόγων με σκοπό την έρευνα και την παραγωγή νέας επιστημονικής 

γνώσης, έχει καθιερώσει τις Ομάδες Εργασίας, καθεμιά από τις οποίες εστιάζει 

σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο (http://www.ere.gr/1155). Παράλληλα, 

μέσω του Forum στην ιστοσελίδα της έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την 

επικοινωνία μεταξύ των μελών των ομάδων αυτών. Τέλος, τα ερευνητικά 

πρωτόκολλα που κατατίθενται προς χρηματοδότηση από την ΕΡΕ, οφείλουν 

προηγουμένως να αναρτώνται στο Forum και να κατατίθενται στους επικεφαλής 

των Ομάδων Εργασίας. 

 Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να 

προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να συμμετάσχουν σε συνεργατικές 

πρωτοβουλίες οι οποίες κατά τεκμήριο παράγουν πληρέστερα και αρτιότερα 

επιστημονικά δεδομένα. Πολλές επιστημονικές εργασίες που οργανώθηκαν 

μέσω των Ομάδων Εργασίας έχουν ήδη δημοσιευθεί σε επιστημονικά 

περιοδικά. 

 Ενόψει των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, όπου θα υπάρξει η 

δυνατότητα συναντήσεων και άμεσης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ μας, 

υπενθυμίζουμε στα μέλη μας, και ιδιαίτερα τα νεότερα,  ότι οι Ομάδες Εργασίας 

παραμένουν ενεργές και τους καλούμε να εγγραφούν σε όσες ομάδες τους 

ενδιαφέρει το επιστημονικό τους πεδίο. 

 Για την εγγραφή σας σε μια ή περισσότερες Ομάδες Εργασίας, για την 

απόκτηση διαπιστευτηρίων (username, password) για την είσοδο στο Forum ή 

την ανάκτηση όσων έχουν απολεσθεί, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία μπορείτε να στείλετε email στη γραμματεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, 

mail@ere.gr. 

Με τιμή, 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 

          
              Δ. Βασιλόπουλος     Κ. Γεωργανάς 
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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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