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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 

Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ενθαρρύνει την παρακολούθηση καθώς και την παρουσίαση 
επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια τόσο κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης στη Ρευματολογία (ειδικότητα), όσο και μετά τη λήψη της 
ειδικότητας. Επιπλέον είναι επιθυμητή, κυρίως για τους νεότερους Ρευματολόγους, 
η συμμετοχή σε σειρές Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, Σεμιναρίων, Σχολείων, 
Workshops κλπ στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις Ρευματικές Παθήσεις. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός θεσπίζει το πλαίσιο και τους όρους χρηματοδότησης της 
συμμετοχής των μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στις παραπάνω εκδηλώσεις, με ευθύνη του 
Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει: 

1. Από τα κονδύλια που διατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας κάθε ΔΣ για τη 
χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

2. Από δωρεές  Φαρμακευτικών Εταιρειών ειδικά για αυτόν το σκοπό (με ειδικούς 
κάθε φορά όρους χρηματοδότησης). 

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την παρακολούθηση συνεδρίων είναι 
συμπληρωματικό, δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών και δεν 
υποκαθιστά τους συνήθεις τρόπους χρηματοδότησης για την παρακολούθηση 
συνεδρίων. Συστήνεται, ιδιαίτερα στους νεότερους συναδέλφους και ερευνητές, να 
επιζητούν και άλλους τρόπους χρηματοδότησης (travel grants, απαλλαγή από τα 
έξοδα εγγραφής του συνεδρίου κλπ). Η μετάβαση θα γίνεται με εισιτήρια 
οικονομικής θέσης ενώ θα ισχύουν τα εκάστοτε όρια του ΕΟΦ για τα έξοδα 
διαμονής και διατροφής. Απαραίτητη είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας 
για τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. 

Ενημέρωση για τις δυνατότητες οικονομικής υποστήριξης θα γίνεται από το ΔΣ στις 
αρχές κάθε έτους μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας (www.ere.gr). Στο πρόγραμμα 
μπορεί να περιλαμβάνεται ειδική πρόσκληση για την παρακολούθηση επιλεγμένων 
συνεδρίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος 
μέσω του αναρτημένου ειδικού εντύπου, όπου θα περιγράφονται οι λόγοι για τους 
οποίους ζητείται η χρηματοδότηση συμμετοχής στο συνέδριο.  

Η επιλογή θα γίνεται με ευθύνη και απόφαση του ΔΣ μετά από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Η συνολική διαδικασία θα 
ολοκληρώνεται στο τέλος του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, οπότε 
θα ανακοινώνονται στο site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ οι σχετικές αποφάσεις.  

Κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων, εφόσον δεν είναι εφικτή η 
χρηματοδότηση τους από άλλες πηγές, είναι κατά σειρά βαρύτητας τα παρακάτω: 

1. Οι επιλεγόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μέλη, τακτικά η επικουρικά, της 
Εταιρείας. Πρέπει επίσης να έχουν ενεργό συμμετοχή στις επιστημονικές και λοιπές 
εκδηλώσεις της Εταιρείας.  
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2. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη που παρουσιάζουν προφορικές ή αναρτημένες 
ανακοινώσεις (posters) καθώς και σε όσους συμμετέχουν ενεργά στο επιστημονικό 
πρόγραμμα του συνεδρίου (ομιλητές, προεδρεία κλπ). 

3. Επί πλέον μπορούν να χρηματοδοτηθούν όσοι εκπονούν ή επιβλέπουν 
διδακτορικές διατριβές ή μεταπτυχιακές εργασίες, ιδίως όταν το συνέδριο είναι 
συναφές με το θέμα της εργασίας που εκπονούν. 

4. Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση παρακολούθησης συνεδρίων είναι και τα μέλη της 
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ που παρουσιάζουν ειδικά ενδιαφέροντα και δράση σε επί μέρους τομείς 
της ειδικότητας. 

5. Προτιμώνται τα μέλη που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας 
στο παρελθόν. 

Η επιλογή ξενοδοχείων διαμονής και αεροπορικών πτήσεων γίνεται με ευθύνη της 
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, ενώ η χρηματοδότηση εκτελείται μέσω των συνεργαζόμενων με την 
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ τουριστικών γραφείων αποκλειόμενης οποιασδήποτε εκταμίευσης 
ποσών απευθείας στους επιλεγέντες συνέδρους. 

Οι σύνεδροι που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι, 
εφόσον τους ζητηθεί από το ΔΣ, να συμμετάσχουν σε επιστημονικές συναντήσεις 
που διοργανώνει η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, μεταφέροντας τις γνώσεις και τις επιστημονικές 
εμπειρίες που απέκτησαν κατά την παρακολούθηση του συνεδρίου. 

 

 


