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Οργανωτική Επιτροπή

 Πρόεδρος: Χρούσος Γεώργιος

 Αντιπρόεδρος: Θεοδωρίδου Μαρία

 Γενική Γραμματέας: Χαρμανδάρη Ευαγγελία

 Ειδικός Γραμματέας: Μίχος Αθανάσιος

 Ταμίας: Κανακά-Gantenbein Χριστίνα

 Μέλη:  Παυλοπούλου Ιωάννα,  

Σιαχανίδου Τάνια

Την Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζουν  
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπεύθυνος Επιστημονικού Προγράμματος

Κατσαρδής Χαράλαμπος
Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων



Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Δεκατρία χρόνια πέρασαν από την ημέρα που το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων 
διοργάνωσε το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριό του, έχοντας σαν στόχους την ενίσχυση 
του δύσκολου όσο και απαιτητικού έργου της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης των 
συναδέλφων μας και την προάσπιση και - ει δυνατόν - βελτίωση των δεικτών υγείας 
των Ελληνόπουλων, του ζωντανού «σήμερα» και «αύριο» της χώρας.

Στην πορεία αυτών των δεκατριών χρόνων - τα περισσότερα από τα οποία 
συνέπεσαν με την παρατεταμένη οικονομική κρίση που ακόμα ταλανίζει όχι μόνο 
την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο - καταβάλαμε προσπάθειες προς αρκετές 
κατευθύνσεις, συναντήσαμε δυσκολίες κι εμπόδια, ωστόσο βρήκαμε σημαντική 
στήριξη στο εγχείρημά μας από τους περισσότερους συναδέλφους. Δηλαδή από 
όλες και όλους εκείνους που κατανοούν ότι η συνεργασία και η ενότητα έχουν 
πολύ μεγαλύτερη δύναμη από την ατομική και - ενίοτε - εσωστρεφή λειτουργία μιας 
κοινωνικής ιατρικής μονάδας όπως η δική μας.

Και βέβαια, υπάρχει πάντοτε στο οπτικό μας πεδίο η εικόνα των παιδιών μας. Της 
νέας γενιάς, στην οποία οφείλουμε ένα καλύτερο αύριο και της οποίας την υγεία 
πρέπει - σήμερα περισσότερο από ποτέ τα προηγούμενα χρόνια - να θωρακίσουμε, 
προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια καλή, απαλλαγμένη από 
οργανικά και ψυχικά προβλήματα, ενήλικη ζωή.

Με ακλόνητη πίστη στους αρχικούς μας στόχους, και με απόλυτη επίγνωση της 
συμβολής σας στο έργο μας, πραγματοποιούμε κι εφέτος το Συνέδριο του Ελληνικού 
Κολλεγίου Παιδιάτρων στην Πορταριά. 

Γνωρίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή σας είναι το καλύτερο εχέγγυο για την 
πραγμάτωση των σκοπών μας, σας προσκαλούμε σε μια ακόμη πιο επιτυχημένη 
εκδήλωση, προκειμένου ν΄ ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις, προβληματισμούς και 
γνώσεις γύρω από το παρόν και το μέλλον της Παιδιατρικής στη χώρα μας και να 
βάλουμε, όλοι μαζί, ένα επιπλέον λιθαράκι στην προάσπιση της υγείας των παιδιών 
μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος
Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων

Χαιρετισμός



ΤΟΠΟΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων θα 
πραγματοποιηθεί στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2019 στην Πορταριά Πηλίου, 
στο ξενοδοχείο Portaria Hotel. 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 στη συνεδριακή αίθουσα 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 τη συνεδριακή αίθουσα.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει μοριοδοτηθεί με είκοσι (20)
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
(ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού 
με μοριοδότηση (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου) 
έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών 
του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές 
διαλέξεις δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα 
γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις 
κονκάρδες των Συνέδρων.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Kατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και  
άλλων προϊόντων.

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ειδικευμένοι Ιατροί 200,00 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί 50,00 €
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας - Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ

Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Συνεδριακό υλικό
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες
•  Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί 

ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί το Κλινικό Φροντιστήριο 
«Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση: Γιατί πρέπει να το μάθω αυτό; Για να μην 
νιώσω αμήχανος και ανασφαλής μπρος στο αδόκητο συμβάν». Η συμμετοχή 
στο φροντιστήριο είναι δωρεάν και ο χρόνος παρακολούθησης προσμετράται 
στον απαιτούμενο χρόνο για τη μοριοδότηση.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά 
σειρά προτεραιότητας.

Γενικές Πληροφορίες



ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού 
Κολλεγίου Παιδιάτρων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
εργασίες για Προφορική Ανακοίνωση.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι η 30η Ιουνίου 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του 
Συνεδρίου (vfelekou@free-spirit.gr) και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα 
ακόλουθα στοιχεία:
•  Υπεύθυνος επικοινωνίας
•  Email
•  Κινητό Τηλέφωνο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•  Το κείμενο της περίληψης να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην ξεπερνά 

τις 200 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11pt, 
μορφοποίηση σε μονό διάστημα και σε πλήρη στοίχιση (justified)

•  Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα (bold) 
γράμματα και όσο το δυνατόν πιο σύντομος

•  Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, πρώτα 
να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως. Το όνομα του 
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι υπογραμμισμένο

•  Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας 
προέλευσης (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κλπ.), στο οποίο απασχολούνται οι 
συγγραφείς, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται ο φορέας προέλευσης. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα, ο διαχωρισμός θα γίνεται με 
εκθέτη στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος

•  Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, 
Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα

•  Οι εργασίες θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο 
αρχείο χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να 
τηρηθούν πιστά οι παραπάνω οδηγίες σύνταξης.

ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ ΠΕΡΙΛHΨΕΩΝ
•  Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές
•  Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές
•  Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της περίληψης της εργασίας, θα 

αποσταλεί επιβεβαίωση στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. 
Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ.: 210 6048260, 
vfelekou@free-spirit.gr)

•  Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εργασίας προς κρίση 
είναι η εγγραφή ενός τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας, 
διαφορετικό για κάθε εργασία



Οργάνωση - Γραμματεία

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


