
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

∆ημόσιας  
Υγείας 2022

Eυ ζην:  ο αέναος στόχος της

Δημόσιας Υγείας
Προκλήσεις και προοπτικές

στη μετά Covid-19 εποχή

28 Φεβρουαρίου -

02 Μαρτίου 2022

Ξενοδοχείο
Royal Olympic

Αθήνα

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οργάνωση - Γραµµατεία

W. www.free-spirit.gr
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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η διοργάνωση του –εξ΄ αναβολής- Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας συμπίπτει 
με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την πραγματοποίηση του τελευταίου μας 
Συνεδρίου. Διάστημα μιας κανονικής Ολυμπιάδας, στην τελευταία διετία της οποίας 
βιώνουμε κυριολεκτικά πρωτόγνωρες δομικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, ιδίως σε αυτό 
της Δημόσιας Υγείας.

Η έλευση της πανδημίας και οι συνακόλουθες επιπτώσεις της στην κοινωνία, σε 
συνδυασμό με τις γενικότερες εξελίξεις στην Υγεία, την εργασία και τον σύγχρονο 
τρόπο ζωής, έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της Δημόσιας Υγείας, τόσο στη χώρα μας 
όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και είναι ακριβώς οι αλλαγές αυτές που κάνουν πολλές 
και πολλούς από εμάς ν’ αναρωτιούνται: μέσα σε όλη αυτήν την κοσμογονία, έχει νόημα 
το ευ ζην να τίθεται ως στόχος της Δημόσιας Υγείας;

Η απάντηση είναι σαφής και κατηγορηματική: όχι μόνο έχει νόημα, αλλά σήμερα και στα 
αμέσως επόμενα χρόνια το ευ ζην αποτελεί αδήριτη ανάγκη και παράλληλα ακρογωνιαίο 
λίθο στο οικοδόμημα της Δημόσιας Υγείας. Υπ’ αυτό το πρίσμα, το επικείμενο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 28/2 - 2/3 2022, στο 
ξενοδοχείο Royal Olympic, θα φιλοξενήσει κορυφαίους επιστήμονες του χώρου οι οποίοι 
θα παρουσιάσουν  όλες τις νεότερες εξελίξεις στα πεδία ενδιαφέροντος, φιλοδοξώντας 
να προσθέσουν νέες, ενδιαφέρουσες σελίδες στο ήδη πλούσιο «εγχειρίδιο» Δημόσιας 
Υγείας της χώρας μας.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) και το 
Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής και στηρίζεται –για άλλη μια φορά 
την τελευταία 20ετία- σε όλες και όλους εσάς, τους κοινωνούς και λειτουργούς της 
Δημόσιας Υγείας που ανελλιπώς συμβάλλετε στην προάσπιση και συνεχή αναβάθμιση 
του χώρου μας.

Με την πεποίθηση ότι το 2022 θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους της γκρίζας 
περιόδου που ζούμε και την αυγή μιας νέας, φωτεινής εποχής, σας περιμένουμε όλες 
και όλους στο Συνέδριό μας!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Τζένη Κουρέα - Κρεμαστινού
Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΣΔΥ
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Δημόσιας Υγείας
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Επίτιμη Πρόεδρος Συνεδρίου

Κουρέα-Κρεμαστινού Τζένη

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος

 Ευαγγέλου Ευάγγελος                        

 Λεοντσινίδης Μιχάλης

                        Μπενέτου Βασιλική             

Γελαστοπούλου Ελένη

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος

Λάγγας Δημήτρης

Λιονής Χρήστος

Νάσκα Ανδρονίκη

Σκαναβή Κωνσταντίνα

Σύψα Βάνα

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

Νένα Ευαγγελία

Σακελλάρη Βασιλική

Σουρβίνος Γεώργος

Τσιλίδης Κώστας

 Πρόεδροι: Δαρδαβέσης Θεόδωρος 
  Λάγιου Παγώνα

 Πρόεδροι: Μπαρμπούνη Αναστασία 

  Ντζάνη Ευαγγελία

 Αντιπρόεδρος:  Λάγιου Αρετή 

Μέλη:

Μέλη:

 Πρόεδροι:  Κωνσταντινίδης Θεόδωρος 

  Λάγγας Δημήτρης

Μέλη:

Επιτροπή Κρίσης Εργασιών

 Μαγιορκίνης Γκίκας

 Νοταρά Βενετία

Σακελλάρη Ευανθία

Χάιδιτς Μπεττίνα

Κουρέα-Κρεμαστινού Τζένη Ντζάνη Ευαγγελία

«ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ»

Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

∆ημόσιας  Υγείας 2022
Eυ ζην:  ο αέναος στόχος της Δημόσιας Υγείας
Προκλήσεις και προοπτικές στη μετά Covid-19 εποχή

28 Φεβρουαρίου -

02 Μαρτίου 2022
Ξενοδοχείο

Royal Olympic
Αθήνα

4

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2022 θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, στις 
28  Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα προβλέπονται τα ακόλουθα: 

•  Τα επιστημονικά συνέδρια διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή υπάρχει παράλληλα:

o  φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων (μόνο 
πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο).

o  ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς 
εγγεγραμμένους συνέδρους.

•  Για την είσοδο στο συνεδριακό χώρο απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης του τελευταίου τριμήνου. 

•  Οι διοργανωτές τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων 
στο Συνέδριο ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ιχνηλάτησης επαφών επί 
επιβεβαιωμένου κρούσματος.

• Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων εντός των αιθουσών.

•  Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους 
(υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια), τους συνέδρους και τους ομιλητές.

•  Απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι 
ή προσωπικό υποστήριξης του Συνεδρίου.

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Royal Olympic
Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43, Αθήνα, Τηλ.: 210 9288400
Website: www.royalolympic.com

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση Φαρμακευτικών Εταιριών & 
Εταιριών Ιατρικών μηχανημάτων.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου - Live Streaming

Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται και η 
διαδικτυακή του αναμετάδοση θα είναι σύντομα διαθέσιμη.
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Γενικές Πληροφορίες

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)

Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία 
του Συνεδρίου κατά την προσέλευση στον συνεδριακό χώρο 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. 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.

Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός 
ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού 
προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται. 
Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών 
γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των Συνέδρων 
που συμμετέχουν με φυσική παρουσία και μέσω της πλατφόρμας αναμετάδοσης για 
τους Συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου.

Βεβαιώσεις Συμμετοχής – Πιστοποιητικά Παρακολούθησης 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις βεβαιώσεις 
συμμετοχής και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης μέσω της ιστοσελίδας του 
συνεδρίου. Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

Ασφάλεια

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία 
ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και 
για οιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των 
συμμετεχόντων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ιατροί και Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 50,00 €

Ειδικευόμενοι / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές* 50,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές*  
(μόνο για διαδικτυακή παρακολούθηση)

10,00 €

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
•  Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους Ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο 

απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όλες οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του 
συνεδρίου, η οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμη.

*  Σημείωση: Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να επισυνάπτουν κατάλληλο έγγραφο που θα 
επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Σημείωση: Στις τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ιατροί και Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 70,00 €

Ειδικευόμενοι / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές* 50,00 €

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
•  Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους Ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο 

απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

*  Σημείωση: Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να επισυνάπτουν κατάλληλο έγγραφο που θα 
επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.
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Εργασίες - Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών 
με Θεματολογία Covid-19

Η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας 2022, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες αποκλειστικά με 
θεματολογία σχετική με την Covid-19, οι οποίες θα δημοσιευθούν ως e-poster στην 
ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων με θεματολογία covid-19 είναι η 
Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.

Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, Free Spirit, 
στη διεύθυνση: LParissi@free-spirit.gr

Οι εργασίες οι οποίες είχαν γίνει δεκτές στο Συνέδριο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 
στις 16 - 18 Μαρτίου 2020, παραμένουν στο υπάρχον πρόγραμμα, με τον ίδιο τρόπο 
παρουσίασης (ΠΑ/προφορικές ανακοινώσεις ή RBT/read by title) και οι συγγραφείς 
θα ενημερωθούν εγκαίρως για την νέα ημερομηνία και ώρα παρουσίασης.

Σε περίπτωση που κάποιος συγγραφέας επιθυμεί να αποσύρει ή να κάνει αλλαγές/
διορθώσεις στις ήδη υποβληθείσες εργασίες ισχύει η ανωτέρω προθεσμία (Τετάρτη 
22 Δεκεμβρίου 2021) και θα πρέπει να αποσταλεί εκ νέου η περίληψη η οποία θα 
δημοσιευθεί με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο.

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών

• H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις
•  Ο τύπος της γραμματοσειράς να είναι Arial, τo μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι 

11 cpi και το κείμενο να είναι σε πλήρη στοίχιση (justified)
•  Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο 

το δυνατόν πιο βραχύς
•  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 Νικόλαος

•  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

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

LParissi%40free-spirit.gr
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Εργασίες - Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών 
με Θεματολογία Covid-19

Γενικές Παρατηρήσεις

•  Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή 
μέλους της συγγραφικής ομάδας

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

•  Περιλήψεις χωρίς αποτελέσματα ή με την ένδειξη «τα αποτελέσματα θα 
παρουσιαστούν» δε θα γίνονται δεκτές

• Ανασκοπήσεις και περιλήψεις προγραμμάτων δε θα γίνονται δεκτές 

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

•  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.
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