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Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής  
& Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

3o Πανελλήνιο Συνέδριο

Χορηγούνται 21 Μόρια 
Συνεχιζόμενης Ιατρικής 

Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits)  
από τον Πανελλήνιο  

Ιατρικό Σύλλογο

Á  Ανακοίνωση



 Πρόεδρος Γεώργιος Π. Χρούσος

 Αντιπρόεδρος Μαρία Θεοδωρίδου

 Γενικός Γραμματέας Ευαγγελία Χαρμανδάρη

 Ειδικός Γραμματέας Χαράλαμπος Κατσαρδής

 Ταμίας Αθανάσιος Μίχος

 Μέλη  Βασιλική Γέμου - Engesaeth 

Ιωάννα Παυλοπούλου

 Πρόεδρος Γεώργιος Π. Χρούσος

 Αντιπρόεδρος Βασιλική Γκρέκα - Σπηλιώτη

 Γενικός Γραμματέας Ευαγγελία Χαρμανδάρη

 Ταμίας Χριστίνα Κανακά - Gantenbein

 Μέλη  Ασημίνα Γαλλή - Τσινοπούλου 

Μαρία Καράντζα - Χαρώνη 

Μαρία - Αλεξάνδρα Μαγιάκου

Την Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζουν  
τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Εταιρειών

Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων

Ελληνική Εταιρεία  
Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

Οργανωτική Επιτροπή



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μέσα στη γενική δυσθυμία και αβεβαιότητα των τελευταίων χρόνων, με την κρίση - 
όχι μόνο την οικονομική και το μεταναστευτικό, αλλά και την ηθική - να σοβεί τόσο στη 
χώρα μας όσο και διεθνώς, η Ιατρική επιστήμη και, ειδικότερα, οι ραγδαίες εξελίξεις 
που συντελούνται στην Παιδιατρική, αποτελούν μια από τις λίγες σταθερές κι’ ένα 
φάρο ελπίδας κι’ αισιοδοξίας για το μέλλον.

Στον αγώνα μας για την καθημερινή επιβίωση, συχνά ξεχνάμε ή, έστω, δεν δίνουμε 
την απαραίτητη σημασία στα επιτεύγματα εκείνα που βελτιώνουν την ανθρώπινη 
φύση, προάγουν την αρετή και δείχνουν έναν καλύτερο, ομαλότερο και φωτεινότερο 
δρόμο για το αύριο. Δεδομένου ότι η καλύτερη επένδυση μιας κοινωνίας είναι στα 
παιδιά της, και δεδομένου ότι η τύχη της εξαρτάται απο την ψυχοσωματική υγεία 
των ενηλίκων πολιτών της, δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι ο παιδίατρος επιτελεί 
άκρως κοινωνικό και λειτουργηματικό έργο.

Πράγματι, εμείς ως παιδίατροι, έχουμε το προνόμιο και, ταυτόχρονα, το καθήκον να 
αφουγκραζόμαστε και να ψηλαφούμε διαρκώς αυτό το αύριο, θωρακίζοντας την 
συνολική υγεία των παιδιών μας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια καλή, 
απαλλαγμένη από οργανικά και ψυχικά προβλήματα, ενήλικη ζωή.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχει στραμμένο το βλέμμα του το Ελληνικό Κολλέγιο 
Παιδιάτρων από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, στοχεύοντας στην περαιτέρω 
προάσπιση της Υγείας των Ελληνόπουλων μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης του 
έμψυχου παιδιατρικού και παραπαιδιατρικού δυναμικού της χώρας μας.

Με γνώμονα τα νέα δεδομένα, και με κύριο μέλημα τις ανάγκες των Ελλήνων 
Παιδιάτρων και των άλλων φροντιστών της υγείας των παιδιών και των εφήβων μας, 
το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων διοργανώνει το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριό του, 
στις 2-4 Φεβρουαρίου, του 2018 στην Αίγλη του Ζαππείου στην Αθήνα. Στόχος 
του είναι οι νέες γνώσεις να γίνουν κτήμα τόσο του ειδικευομένου όσο και του ειδικού 
Παιδιάτρου. Ο κατ’ εξοχήν σκοπός του Κολλεγίου είναι η ουσιαστική συνδρομή προς 
το σύγχρονο παιδίατρο στο δύσκολο έργο του, που εγγυάται τη συνεχή βελτίωση της 
υγείας του Ελληνόπουλου.

Με τις σκέψεις αυτές, και με την πεποίθηση ότι θα αγκαλιάσετε το ίδιο ζεστά την 
προσπάθεια και φέτος, σας προσκαλούμε σε μια εποικοδομητική και χρήσιμη για 
όλους μας ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την Παιδιατρική στην Ελλάδα σήμερα, 
μέσα από το Συνέδριό μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος
Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων

Χαιρετισμός



ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων θα πραγματοποιηθεί 
στις 2 - 4 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου.

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι 
απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε 
να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τις συνεδριακές αίθουσες. Η συνολική ώρα 
παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική 
προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. 
και του Ε.Ο.Φ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με 21 Μόρια Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος 
φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S. 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα 
παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Ιατρός) ο οποίος έχει 
παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά 
συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δε μοριοδοτούνται. 
Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών 
γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για Φαρμακευτικές Εταιρίες & Εταιρίες 
Ιατρικών μηχανημάτων.

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Ειδικευμένοι 25,00 €
Ειδικευόμενοι ΔΩΡΕΑΝ
Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Ποδολόγοι, Φυσικοθεραπευτές κλπ) ΔΩΡΕΑΝ
Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ



Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Συνεδριακό υλικό
•  Βεβαίωση και Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια (εφόσον έχει καλυφθεί  

ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης) 
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: 8 Ιανουαρίου 2018
Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, Free Spirit, 
στη διεύθυνση: ckotridou@free-spirit.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•  Η περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200 λέξεις.
•  Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
•  Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά 

γράμματα, πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως  
και το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει  
να είναι υπογραμμισμένο (π.χ. Παπαδόπουλος Γεώργιος).

•  Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο 
προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη 
στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
•  Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του συγγραφέα υπεύθυνου για την 

αλληλογραφία και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες υποβολής περίληψης.
•  Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή 

μέλους της συγγραφικής ομάδας. Κάθε συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μόνο 
μια εργασία αλλά δικαιούται να συμμετέχει σε περισσότερες.

•  Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, 
δε θα γίνονται δεκτές.

•  Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί 
επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία 
συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε 
όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, www.
free-spirit.gr).

•   Αλλαγές - διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους 
στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

•  Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στο Τελικό Πρόγραμμα 
του Συνεδρίου με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς 
περαιτέρω επεξεργασία.



Οργάνωση - Γραμματεία

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: ckotridou@free-spirit.gr
Web site: www.free-spirit.gr


