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Δελτίο Τύπου 

 
 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020 
 

 

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας 

Διαδικτυακή διοργάνωση από την Convin 

 

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων 

Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) διοργάνωσε φέτος με την υποστήριξη της CONVIN, το 27ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας,  10-13 Δεκεμβρίου 2020, σε διαδικτυακή 

μορφή. Οι περισσότεροι από τους 650 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν τα τελευταία δεδομένα που αφορούν τις ρευματικές – 

μυοσκελετικές παθήσεις στην αυγή της νέας δεκαετίας (2020-30). 

Στο Συνέδριο, το οποίο συνέπεσε με τα 60α γενέθλια της Ε.Ρ.Ε-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε, 

παρουσιάστηκαν πλήθος επιστημονικών εργασιών και συζητήθηκαν τα πιο επίκαιρα 

και ενδιαφέροντα θέματα του κλάδου. Το Πρόγραμμα περιλάμβανε, εκτός από τον 

εορτασμό των 60 χρόνων από την ίδρυση της ΕΡΕ, την Προσυνεδριακή Εκδήλωση με 

την συμμετοχή ασθενών (4ο Forum των Stakeholders), Συνέντευξη Τύπου, 

Συναντήσεις με τον Ειδικό (Meet the Expert), Στρογγυλά Τραπέζια, Ειδικές Διαλέξεις, 

Κλινικά Φροντιστήρια καθώς και Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις.  

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, πάντα ανοιχτή σε καινοτόμες ιδέες και θέλοντας 

να προβάλλει τη συνεισφορά των χορηγών της, προχώρησε σε συνεργασία με την 

Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου, CONVIN, στη δημιουργία 3D έκθεσης, 

επιδιώκοντας να δώσει μία νότα κίνησης και ζωής στο φετινό διαδικτυακό συνέδριο. Οι 

σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο διαδικτυακό χώρο, να ενημερωθούν 
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από τα περίπτερα των χορηγών/ εκθετών καθώς και να συνομιλήσουν απευθείας 

μέσω μηνυμάτων ή βιντεοκλήσεων με τους εκπροσώπους των εταιρειών.  

Η CONVIN, ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις ενός τέτοιου 

συνεδρίου, προσφέροντας στους συνέδρους μία απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα 

διεξαγωγή. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν Δελτίο Τύπου, παρακαλούμε καλέστε: Κα 
Εύη Ξυλά, τηλ.210 68.33.600, email: exyla@convin.gr 
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