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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κολλεγίου των Γενικών 
Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) σας προσκαλεί στο Πρώτο του Πανελλήνιο 
Συνέδριο, που θα γίνει στην Πύλο από 18 μέχρι και 20 Μαΐου 2012, 
στο ξενοδοχείο COSTA NAVARINO.

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου έχουν 
καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε μέσα από τα στρογγυλά τρα-
πέζια, τις διαλέξεις, τα κλινικά φροντιστήρια και τα συμπόσια της 
συνάντησης αυτής, να παρουσιαστεί από διακεκριμένους Έλληνες 
και ξένους ομιλητές η νέα γνώση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της 
ιατρικής πράξης που αφορούν όλους μας. Ακόμη, θα δοθεί βήμα 
στους νέους (…και παλιότερους) ερευνητές, να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους σε προφορικές και αναρτημένες 
επιστημονικές ανακοινώσεις και οι καλύτερες θα βραβευθούν με 
αντίστοιχες Τιμητικές ∆ιακρίσεις. Στους συμμετέχοντες θα χορη-
γηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Έμπνευση και 
στόχος μας είναι ένα Συνέδριο που θα αποτελέσει πρόσφορο πεδίο 
γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής ιατρικής γνώσης και εμπειρίας 
μεταξύ των Γενικών Ιατρών από ολόκληρη την Ελλάδα. 

Ξεκινώντας λοιπόν την απαιτητική αυτή προσπάθεια, προσβλέπου-
με στην ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες του Συνεδρίου, στην 
αυστηρή κριτική σας για το αποτέλεσμα και στην κατάθεση των ιδε-
ών σας ώστε το πρώτο αυτό Συνέδριο του Κολλεγίου μας να απο-
τελέσει το θεμέλιο μιας παράδοσης που θα προάγει την Ειδικότητα 
του Γενικού Ιατρού και θα υπηρετεί επάξια την υπόθεση της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα. Τέτοιο που να αξίζει τον 
κόπο όλων μας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Εκ μέρους του ∆. Σ. του Ε.KO.ΓΕΝ.ΙΑ.
Πηγή Περδικάκη
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
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ΠΗΓΗ
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ΣΠΥΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
samarkou@collegegp.gr

ΗΛΙΑΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ivlassis@collegegp.gr

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΑΚΗ
ΜΕΛΟΣ
cspiraki@collegegp.gr

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΡΑΚΙ∆ΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
akorakidou@collegegp.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΑΝ∆ΡΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
afilandras@collegegp.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΛΟΣ
gmichail@collegegp.gr
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ΘΕΜΑΤA ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

• ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ • AΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

• ΑΝΟΙΑ • ΑΣΘΜΑ – Χ.Α.Π.                                           

• ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ • ∆IATPOΦH & ΥΓΕΙΑ                                 

• ∆YΣΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΕΣ •∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙA                                         

• ∆ΙΑΒΗΤΗΣ • ΕΜΒΟΛΙΑ                                                         

• ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ • ΕΠΕΙΓΟYΣA IATPIKH                                

• ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΕΣ • ΙATPIKH THΣ EPΓAΣIAΣ

• ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ • ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ               

• ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ • ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ                           

• ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ - ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ • ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

• ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ • ΟΓKOΛOΓIA

• ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚH • ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

• ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

• ΠPOΛHΠTIKH IATPIKH 

• ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚH •ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

• ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

• ΥΠΕΡΤΑΣΗ • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ • ΩΡΛ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου των 
Γενικών Ιατρών  (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) θα διεξαχθεί από Παρασκευή 
18 έως και Κυριακή 20 Μαΐου 2012, στους συνεδριακούς 
χώρους του ξενοδοχείου COSTA NAVARINO στην Πύλο του 
Νομού Μεσσηνίας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Η Γραμματεία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνε-
δρίου και σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα. 
Η Τεχνική Γραμματεία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Συνεδρίου. Θερμή παράκληση, όλες οι παρουσιάσεις 
και οι ομιλίες να παραδίδονται στους υπεύθυνους τεχνικούς 
τουλάχιστον μία ώρα πριν από την ώρα παρουσίασής τους 
σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
∆ικαίωμα συμμετοχής στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. έχουν οι εγγραφέντες σε αυτό. Το δικαίωμα 
συμμετοχής έχει οριστεί στα 50€ για τα μέλη του Ελληνικού 
Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) και 100€ για τα μη 
μέλη. Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει: τσάντα με συ-
νεδριακό υλικό, καφέ στα διαλείμματα, παρακολούθηση του 
επιστημονικού προγράμματος, CD πρακτικών και παραλαβή 
μοριοδοτημένου πιστοποιητικού παρακολούθησης Σ.Ι.Ε. από 
Π.Ι.Σ. και UEMS. 
Το ∆.Σ. του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.
ΓΕΝ.ΙΑ.) λαμβάνοντας υπ’ όψην τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία προσφέρει την εγγραφή σε όλους τους ειδικευό-
μενους και τους φοιτητές ∆ΩΡΕΑΝ. Επίσης οι Γενικοί Ιατροί 
που θα εγγραφούν στο Συνέδριο δε θα χρειαστεί να κατα-
βάλουν την ετήσια συνδρομή τους στο Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

ΚΟΝΚΑΡ∆ΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ (BADGES)
H κονκάρδα των συνέδρων θα παραδίδεται από τη Γραμμα-
τεία σε όλους τους συνέδρους κατά την εγγραφή και παραλα-
βή του συνεδριακού υλικού. Η κονκάρδα είναι απαραίτητη για 
την είσοδο στους συνεδριακούς χώρους και για την παραλα-
βή του πιστοποιητικού παρακολούθησης την τελευταία ημέρα 
του Συνεδρίου. 

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:
• ∆ιαλέξεις
• Debates
• Κλινικά φροντιστήρια
• Στρογγυλά Τραπέζια
• Ελεύθερες Ανακοινώσεις
• Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E-POSTERS)

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
COSTA NAVARINO
Η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό και δυο διανυκτε-
ρεύσεις κοστίζει 500€ και προσφέρεται σαν πακέτο. Έως δύο 
παιδιά μέχρι δώδεκα ετών που μένουν στο ίδιο δωμάτιο με 
τους γονείς τους, προσφέρονται δωρεάν.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ
Όλες οι ακυρώσεις για να θεωρούνται έγκυρες πρέπει να γίνο-
νται γραπτώς. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης έως 15 
Απριλίου 2012, επιστρέφεται το 50% του συνολικού ποσού.
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης του ξενοδοχείου μετά 
τις 15 Απριλίου 2012 χρεώνεται το 100% του συνολικού κό-
στους του πακέτου συμμετοχής.

ΕΚΘΕΣΗ
Η έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και βιβλίων θα λειτουρ-
γεί παράλληλα με το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου 
στους χώρους του ξενοδοχείου COSTA NAVARINO.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή 
στον δικτυακό τόπο του συμποσίου www.collegegp.gr ακολου-
θώντας τα βήματα συμπλήρωσης της φόρμας περιλήψεων, ως 
συννημένο  αρχείο Microsost Word 2003 (doc) αναφέροντας τα 
προσωπικά στοιχεία του κυρίου συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ, e-mail).
Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας από την 
Γραμματεία του Κολλεγίου θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής. 
Σε περίπτωση που δεν έχετε την σχετική επιβεβαίωση εντός 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής, παρακαλού-
με να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θα βραβευθούν την Κυριακή το μεσημέρι οι τρεις καλύτερες 



προφορικές ανακοινώσεις και θα απονεμηθούν έπαινοι για τις 
τρεις καλύτερες Ανακοινώσεις (Ε-POSTERS). Οι εργασίες που θα 
είναι υποψήφιες για βράβευση πρέπει να προσκομιστούν στην 
Γραμματεία σε πλήρες κείμενο και 3 αντίτυπα σε μέγεθος Α4 την 
πρώτη μέρα έναρξης του Συνεδρίου. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 2012.

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
Ο τίτλος της εργασίας, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 χα-
ρακτήρες, πρέπει να γράφεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και η χώρα να γράφονται 
κάτω από τον τίτλο. Σε κάθε εργασία μπορούν να αναφέρονται έως 
10 συγγραφείς. Τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων 
να γράφονται πρώτα. Να υπογραμμίζεται ο κύριος συγγραφέας 
που θα παρουσιάσει την εργασία. Να μην αναγράφονται οι επιστη-
μονικοί τίτλοι των συγγραφέων. 
Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγ-
γραφείς και χώρο προέλευσης των συγγραφέων. Να υπάρχει μια 
σειρά κενή πριν το κείμενο της περίληψης. 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να ανα-
φέρονται την πρώτη φορά ολογράφως. Μην συμπεριλαμβάνετε 
γραφικά στο κείμενο της περίληψης. 
Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή 
διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ & Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Ελεύθερες Ανακοινώσεις:
∆ιάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά συζήτηση)
Αναρτημένες Ανακοινώσεις:
∆ιάρκεια παρουσίασης: 5 λεπτά.
Στο χώρο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι Αναρτημένες 
Ανακοινώσεις, μόνο σε μορφή E-POSTER (∆ΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ POSTER) και θα αξιολογηθούν από επιτροπή 
αξιολόγησης.
Τα  Ε-POSTERS προς παρουσίαση θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 
στην γραμματεία του συνεδρίου (e-mail: congress@collegegp.gr) 
σε αρχείο power point, σε διαφάνειες διαστάσεων 100 x 120. Στο 
menu του PPT επιλέγετε σχεδίαση (design) διάταξη σελίδας (page 
setup) ρυθμίζετε το πλάτος 100 cm και το ύψος 120 cm. Η παρου-
σίαση μπορεί να είναι μέχρι τρεις διαφάνειες και να περιλαμβάνει 
κείμενα, εικόνες και πίνακες.

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.



EΠΩNYMO: ...............................................................................................................................................

ONOMA: ....................................................................................................................................................

ΔIEYΘYNΣH KATOIKIAΣ: .................................................................................................................... 

THΛEΦΩΝΟ: ............................................................................................................................................

ΚΙΝΗΤΟ: .....................................................................................................................................................

FAX.: ............................................................................................................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔIEYΘYNΣH: .............................................................................................................................................

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ            (Δωρεάν εγγραφή για ειδικευόμενους)

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ               Χρονολογία απόκτησης τίτλου ειδικότητας:..................................

Τα μέλη του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ. που με προτείνουν είναι τα εξής:

1. ................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................

Ο/Η Αιτ... 

(υπογραφή)

Αποστείλατε την αίτησή σας στο e-mail: info@collegegp.gr ή Fax: 211 78 09 007

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 

Σας υποβάλω αίτησή μου προκειμένου να εγγραφώ  μέλος του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.   
Τα στοιχεία μου είναι τα εξής: 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ημερομηνία...............................

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 54, 115 28, Αθήνα
Τ. 211 78 09 001, F. 211 78 09 007
E. info@collegegp.gr, www.collegegp.gr


