
 

 
Τηλ.: 698 1000 660 - E-mail: info@hrs-fps.gr - Website: www.hrs-fps.gr 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
HELLENIC RHINOLOGIC SOCIETY FACIAL PLASTIC SURGERY 

 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Πρόεδρος 
Τ. Τερζής 
 
Αντιπρόεδρος 
Χ. Γεωργάλας 
 
Γεν. Γραμματέας 
Π. Κάρκος 
 
Ταμίας 
Γ. Μοιρέας 
 
Ειδ. Γραμματέας 
Α. Χρυσοβέργης 
 
Μέλος 
Γ. Χατζίκας 
 
 
EXECUTIVE BOARD 
 
President 
T. Terzis 
 
Vice President 
C. Georgalas 
 
Secretary Gen. 
P. Karkos 
 
Treasurer 
G. Moireas 
 
Secretary 
A. Chrysovergis 
 
Member 
G. Chatzikas 
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Προς:  Πρόεδρο και ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και 

Ρογχοπαθειών 

 

Κοινοποίηση:  Πρόεδρο και ΔΣ Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και 

Τραχήλου 

   Πρόεδρο και ΔΣ Ένωσης Ελλήνων ΩΡΛ Ελευθέρων Επαγγελματιών 

 

 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Σε απάντηση της από 11/10/22 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

1. Στο πλαίσιο εξωστρέφειας και επιστημονικής συνεργασίας, στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ρινολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν 

συνάδελφοι ιατροί διαφόρων άλλων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Αλλεργιολόγοι.  

 

2. Στη φάση σχεδιασμού του Προγράμματος, τον Μάρτιο 2022, δηλαδή πριν από 7 μήνες, 

μεταξύ άλλων Προέδρων Επιστημονικών Εταιρειών, είχαμε προσκαλέσει και την Πρόεδρο 

της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ) κυρία Ζωή 

Δεμέστιχα, προκειμένου να συμμετάσχει με την ιδιότητά της αυτή στο προεδρείο 

τράπεζας και να απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή έναρξης. Η κυρία Δεμέστιχα 

αποδέχθηκε την πρόταση.  Όταν πληροφορηθήκαμε την πρόσφατη προφυγή της ΕΕΑΚΑ 

στο ΣΤΕ, για προφανείς συμβολικούς λόγους, αποσύραμε την πρόταση αυτή, και 

αφαιρέθηκε το όνομα της κυρίας Δεμέστιχα από το πρόγραμμα.  

 
3. Ο κύριος Κ. Πεταλάς είχει επίσης δεχθεί την πρόσκληση, παρά τη συμμετοχή του στο ΔΣ 

της ΕΕΑΚΑ και παρά τις πιέσεις που υφίστατο σχετικά. Μετά από πρόσφατη επικοινωνία 

μαζί του, για να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση, με ευγενικό μήνυμα, απέσυρε 
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οικειοθελώς τη συμμετοχή του και αντικαταστάθηκε από άλλον ομιλητή στην αντίστοιχη 

τράπεζα.  

 

4. Οι υπόλοιποι Αλλεργιολόγοι, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προσκλήθηκαν με την 

επιστημονική, και όχι την όποια συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Η ευγενική αποδοχή από 

μέρους τους της τιμητικής πρόσκλησης, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως ένδειξη επιθετικής 

ή υποτιμητικής διάθεσης. Επιπλέον, για τον αντικειμενικό παρατηρητή, δείχνει εμμέσως 

πλην σαφώς την άποψή τους, σε προσωπικό επίπεδο, για την εκκρεμή προσφυγή. 

Πράγματι, όλοι οι συμμετέχοντες Αλλεργιολόγοι εξέφρασαν τη λύπη και την «κόπωσή» 

τους από τη συνεχιζόμενη αντιδικία.  

 

5. Ανεξάρτητα από το επιστημονικό μέρος, στο οποίο αναφερόμαστε παραπάνω, το ΔΣ της 

Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας -ΠΧΠ συντάσσεται πλήρως μαζί σας και με όλους τους 

Ωτορινολαρυγγολόγους, όπως έκανε και στο παρελθόν, στη δικαστική αντιπαράθεση, και 

συμμετέχει με κάθε μέσο στην υποστήριξη της θέσης των συναδέλφων που θίγονται από 

τη συγκεκριμένη προσφυγή. Μετά από συνεννόηση μαζί σας, ήδη έχουμε καταβάλει το 

ποσό που μας αντιστοιχεί για την πρώτη φάση της νομικής διαδικασίας, και θα κάνουμε 

το ίδιο και στην επόμενη φάση.  

 

6. Προσπάθειες του Προέδρου μας, μέσω προσωπικών επαφών, πριν 7 μήνες αλλά και 

πρόσφατα, για απόσυρση της προσφυγής της ΕΕΑΚΑ, δεν απέδωσαν, με την αιτιολόγηση 

ότι όλη η διαδικασία είχε ήδη δρομολογηθεί.  

 

7. Λυπούμαστε που άδικα θεωρήσατε «υποβαθμισμένη» την τράπεζά σας την Παρασκευή 

18/11/11 το μεσημέρι. Σας ενημερώνουμε ότι οι Αίθουσες Α και Β είναι αντίστοιχες, η μία 

δίπλα στην άλλη, με παρόμοια χωρητικότητα (η Α=300 και η Β=250), ενώ η συνεδρία μετά 

το μεσημεριανό διάλειμμα (Αλλεργία Α, της ΕΕΩΑΑΡ) θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον 

ισοδύναμη, αν όχι καλύτερη, ως προς την ώρα, με την ακριβώς επόμενη, που συμμετέχουν 

Αλλεργιολόγοι (Αλλεργία Β, στη διπλανή αίθουσα).  

 

8. Τέλος, ποτέ δεν είχαμε αντίρρηση να συζητήσουμε επιθυμίες ή ιδέες για το πρόγραμμα, 

το οποίο στήθηκε πάνω σε προτάσεις και επιθυμίες επιστημονικών εταιρειών, κλινικών, 

τμημάτων, αλλά και ατόμων. Εξάλλου, στην πρώτη φάση του σχεδιασμού, η ΕΕΩΑΑΡ ήταν 

η πρώτη επιστημονική εταιρεία που ρωτήθηκε σχετικά (δείτε αλληλογραφία Μαρτίου 
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2022). Όμως, ελπίζουμε να είναι κατανοητό ότι, λιγότερο από ένα μήνα πριν το συνέδριο 

και περίπου δύο μήνες μετά την αποστολή των προσκλήσεων στους ομιλητές και την 

επιβεβαίωση των συμμετοχών, η δυνατότητα για αλλαγές είναι περιορισμένη. 

 

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος 
 

 
Τιμολέων Τερζής 

 

 
 
 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 

 
Πέτρος Κάρκος 

 

 

 

 


