


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου 
Ελλάδος (ΠΕΒΕ), έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας ανακοινώσω τη 
διοργάνωση του 52ου Συμποσίου, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, 
στις 7-9 Απριλίου 2023, στο φιλόξενο ξενοδοχείο ‘Νικόπολις’. Το συμπόσιο, 
εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες της χώρας, θα 
πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συνέδρων.

Τα Συμπόσια της ΠΕΒΕ, αποτελούν θεσμό για την Παιδιατρική ενημέρωση και 
σταθερό σημείο συνάντησης των Παιδιάτρων με όλες τις εξειδικεύσεις της 
Παιδιατρικής, που ασχολούνται με την υγεία των νεογνών, των παιδιών και 
των εφήβων. Παραδοσιακά, και για μισό αιώνα περίπου, πραγματοποιούνται 
το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων,

Η φιλοσοφία του 52ου Συμποσίου είναι η αναβάθμιση της παιδιατρικής 
γνώσης και στόχος του η διεπιστημονική συνεργασία και η ενημέρωση του 
παιδιάτρου σε διάφορα θέματα που θα κάνουν την άσκηση της παιδιατρικής 
πιο ασφαλή. Στην προσπάθεια αυτή, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι 
επιστήμονες και καταξιωμένοι εισηγητές θα προσφέρουν την εμπειρία 
και τη γνώση τους για την έρευνα στην παιδιατρική και τις καινούργιες 
διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές. Επίσης, θα αναλυθούν πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες και RCT μελέτες που καθορίζουν ή θα καθορίσουν 
την κλινική πρακτική. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για συζητήσεις και 
γόνιμο διάλογο.

Η παρουσία και η συμμετοχή σας θα ήταν ιδιαιτέρως τιμητική για εμάς.

Σας περιμένουμε.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος της ΠΕΒΕ
Ελισάβετ Διαμαντή
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Την Οργανωτική Επιτροπή του 52ου Συμποσίου απαρτίζουν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Πρόεδρος: Ελισάβετ Διαμαντή
Αντιπρόεδρος: Eμμανουήλ Χατζηπαντελής
Γεν. Γραμματέας: Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη
Ειδ. Γραμματέας: Ελπίδα Χατζηαγόρου
Ταμίας: Στυλιανή Σταμπουλή
Αναπλ. Ταμίας: Παρασκευή Παναγοπούλου
Υπεύθυνος μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Παναγιώτης Μαυρίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι 
Ελισάβετ Διαμαντή
Εμμανουήλ Χατζηπαντελής
Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη

Μέλη 
Ευφροσύνη Αναστασιάδου
Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου
Ανδρέας Γιαννόπουλος
Δημήτριος Ζαφειρίου
Νούλα Καμπουρίδου
Σοφία Καραγιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Κολλιός
Παναγιώτης Μαυρίδης
Παρασκευή Παναγοπούλου
Ευγενία Παπακωνσταντίνου
Ευάγγελος Παύλου
Εμμανουήλ Ροηλίδης
Κοσμάς Σαραφίδης
Μαρία Σδούγκα
Στυλιανή Σταμπουλή
Όλγα Τζέτζη
Χρήστος Τσακαλίδης
Άγγελος Τσαλκίδης
Μαρία Φωτουλάκη
Κατερίνα Χαϊδοπούλου
Ελπίδα Χατζηαγόρου



ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν συμπληρώνοντας την 
ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής πατώντας εδώ.

Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την εγγραφή τους και 
κατά τη διάρκεια του Συμποσίου.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής είναι απαραίτητη η καταβολή 
του αντίστοιχου κόστους και η αποστολή / επισύναψη του αποδεικτικού 
εξόφλησης στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με εγγραφές στο Συμπόσιο 
(μεμονωμένες ή/και ομαδικές), παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεία αποστέλλοντας το αίτημα τους γραπτώς με e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mk-premium.com ώστε να λάβουν 
επιβεβαίωση και οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα κόστη δεν επιδέχονται ΦΠΑ, λόγω ενδοκοινοτικής συναλλαγής.

*Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή/επισύναψη νοσηλευτικής ταυτότητας
**Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή/επισύναψη φοιτητικού πάσου

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Μοριοδότηση CME
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Υλικό Συμποσίου
• Συμμετοχή στις επισιτιστικές υπηρεσίες του Συμποσίου
•  Συμμετοχή στα Φροντιστήρια του Συμποσίου (με σειρά προτεραιότητας) 

και απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμετοχή στο Συμπόσιο.

Κατηγορία εγγραφής Κόστος εγγραφής
Ειδικοί Ιατροί 100,00 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί 50,00 €
Νοσηλευτές* 20,00 €
Φοιτητές ** Δωρεάν

https://webplansapps.gr/premium/view.php?id=146256


Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της εγγραφής σας θα λάβετε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει αυτόματο μήνυμα που θα 
επιβεβαιώνει την ορθή υποβολή της εγγραφής σας.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail, η εγγραφή σας 
δεν υποβλήθηκε επιτυχώς και θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τη Φόρμα 
Εγγραφής ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία (Τηλ: 2310 226 250 /    
2310 219 407, Email: info@mk-premium.com) προς επίλυση του θέματος.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο Συμπόσιο, έχει εξασφαλιστεί 
επαρκής αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο Nikopolis, όπου θα 
πραγματοποιηθεί το Συμπόσιο. 

Ξενοδοχείο Nikopolis *****

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν πρωινό σε μπουφέ 
καθημερινά.

Για την κράτηση δωματίων του ξενοδοχείου θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν 
έγκαιρα με τη γραμματεία του Συνεδρίου για την κράτηση δωματίων 
(Τηλ: 2310 226 250, 2310 219 407, Email: info@mk-premium.com)

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ό ΦΌΡΌΣ ΔΙΑΜΌΝΗΣ
Ο φόρος διαμονής 4 €/διανυκτέρευση καταβάλλεται από το διαμένοντα 
στη reception του ξενοδοχείου κατά την αναχώρησή του.

Τύπος Δωματίου Κόστος

Μονόκλινο 150,00 €



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συμποσίου περιλαμβάνει Προφορικές και 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες ανακοινώσεις.

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του Συμποσίου

Θεματολογία Επιστημονικών Εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανήκουν σε 
μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
(η υποβολή μπορεί να γίνει στην ελληνική γλώσσα)

Θεματικές κατηγορίες για την υποβολή περιλήψεων εργασιών:
 • Αιματολογία - Ογκολογία Α
 • Αναπτυξιακή - Κοινωνική Παιδιατρική ,
 • Εφηβική Ιατρική ,
 •  Ατυχήματα - Δηλητηριάσεις • Παιδοψυχιατρική • Γαστρεντερολογία - 

Ηπατολογία • Γενετική • Μεταβολικά Νοσήματα • Διαγνωστικές μέθοδοι 
& τεχνικές • Γενική Παιδιατρική • Δερματολογία • Αλλεργιολογία 
• Πνευμονολογία • Διατροφή - Θηλασμός • Ενδοκρινολογία • Καρδιολογία 
• Εντατικολογία • Λοιμώξεις - Ανοσολογία - Ρευματολογία • Νεογνολογία 
• Περιγεννητική Ιατρική • Νευρολογία • Νεφρολογία • Συναφείς 
ειδικότητες (Οδοντιατρική - Ορθοπεδική - Ουρολογία - Οφθαλμιατρική 
- Χειρουργική - ΩΡΛ)

• Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων προς κρίση 30/01/2023
• Ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων 15/02/2023

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων εργασιών και υποβολή της 
εργασίας σας εδώ.

Σημείωση:
Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μέσω e-mail χωρίς τη χρήση της 
ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές. Παρακαλούνται 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες 
προετοιμασίας και υποβολής προκειμένου γίνει «ορθή υποβολή» της 
περίληψης.

https://webplansapps.gr/premium/view.php?id=148741


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Ημερομηνία Διεξαγωγής 
07 – 09 Απριλίου 2023

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Nikopolis Hotel 
Ασκληπιού 16-18, Θεσσαλονίκη
2310 401000
www.hotel-nikopolis.com

Γλώσσα Διεξαγωγής
Η γλώσσα διεξαγωγής του Συμποσίου είναι η Ελληνική.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα Covid-19:
H διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τηρηθούν όλα 
τα μέτρα υγιεινής και προστασίας των παρευρισκόμενων με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, για την αποφυγή της μετάδοσης της νόσου Covid-19.

Εμπορική Έκθεση
Θα υπάρχει χώρος έκθεσης των προϊόντων και των ιατρικών μηχανημάτων των εταιρειών-
χορηγών.

Διαμονές 
Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο Συμπόσιο, έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός 
δωματίων στο ξενοδοχείο Nikopolis όπου θα διεξαχθεί το Συμπόσιο.
Για την κράτηση δωματίων του ξενοδοχείου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τη γραμματεία του 
Συνεδρίου για την κράτηση δωματίων (Τηλ: 2310 226 250, 2310 219 407, info@mk-premium.com)

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACME- UEMS, χορηγεί μόρια 
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το 
σύνολο των εργασιών του Συμποσίου.

Οργάνωση
 Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Π.Ε.Β.Ε.)

Γραμματεία Οργάνωσης

Ρήγα Φεραίου & Ανδρέα Ζάκου, Christina Center
1ος όροφος, Γρ. 101, Τ.Κ. 58 256, 3732 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 99812240, Fb: Mk-Premium
Email: info@mk-premium.com
www.mk-premium.com

195 1


