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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμμετάσχετε ενεργά στο συνέδριο 

και θα συμβάλετε στην επιτυχία του, δίνοντας τη 

δυνατότητα σε όλους τους συνέδρους την εποικοδομητική 

ανταλλαγή απόψεων.   

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Μετά την εξαιρετική τιμή που μας έκανε η Γ.Σ. της Ελληνικής 

Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού να μας 

αναθέσει τη διοργάνωση του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

της, με χαρά σας προσκαλούμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο αυτό θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες του 

ξενοδοχείου Grand Hotel Palace από την Παρασκευή 14 έως 

και την Κυριακή 16 Μαΐου 2021. Η θεματολογία του 

Συνεδρίου, με τη μορφή  στρογγύλων τραπεζών, ομιλιών, 

διαλέξεων, δορυφορικών συμποσίων και κλινικών 

φροντιστηρίων, καλύπτει ευρύ φάσμα αντικειμένων, τόσο 

των βασικών επιστημών, όσο και της κλινικής ιατρικής 

πράξης. 

Η  Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου 

συνεχίζοντας την ιστορική της πορεία και τη δημιουργική 
οτης εκπαιδευτική παράδοση διοργανώνει το 8  Πανελλήνιο 

Συνέδριό της με στόχο την επιμόρφωση και την  ενημέρωση 

των ιατρών στις παθήσεις του παχέος εντέρου, καθώς και 

στις τελευταίες εξελίξεις των εγχειρητικών τεχνικών οι 

οποίες παρέχουν αφενός ασφάλεια και αφετέρου ποιότητα 

στη χειρουργική του παχέος εντέρου.

Η οργανωτική επιτροπή του  Συνεδρίου θα καταβάλει κάθε 

προσπάθεια ώστε αυτό να συμβάλει με τη θεματολογία του 

στη σφαιρική ενημέρωση των ιατρών, ενώ φιλοδοξεί να 

φέρει κοντά καταξιωμένους δασκάλους με νεότερους 

συναδέλφους που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε 

εξειδικευμένα θέματα των παθήσεων του παχέος εντέρου 

καθώς και τη χειρουργική τους δεινότητα και δεξιοτεχνία. 

  

Ημερομηνίες Συνεδρίου

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 305, 54628, Θεσσαλονίκη 

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου

14-16 Μαΐου 2021

Grand Hotel 

Τηλέφωνο: 2310 549 000

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα 

διαδικτυακά. Σύμφωνα με τους νέους υγειονομικούς κανόνες για τον 

COVID-19 θα υπάρχει φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού 

συνέδρων εντός της συνεδριακής αιθούσης και ταυτόχρονη διαδικτυακή 

μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους. 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

www.8coloproctology2021.gr

Δικαίωμα συμμετοχής

Κατηγορία   Διαδικτυακή παρακολούθηση

Ειδικοί  150 € 40€

Νοσηλευτές 20 € 20€

Εγγραφές

Προπτυχιακοί Φοιτητές  ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

Ειδικευόμενοι  50 € 30€

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%.

Παρακολούθηση συνεδρίου / Ηλεκτρονικό πρόγραμμα συνεδρίου /  

Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο /  Πιστοποιητικό συμμετοχής

Διαμονή

Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης 

θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν την προεγγραφή τους μέσω του 

Γραφείου Οργάνωσης. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε συνέδρους που δεν 

έχουν κάνει προεγγραφή, εκτός και αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις. Η 

χορήγηση του Προγράμματος και της καρτέλας εισόδου (badge) θα γίνει 

ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση που 

επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων με φυσική παρουσία, το 

συνέδριο δεν αναβάλλεται αλλά πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Για την διαμονή των συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια στο 

ξενοδοχείο Grand Hotel 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Α. Μιχαλόπουλος
Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

 Β. Ν. Παπαδόπουλος  
 Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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4. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστιχο με την 

ακόλουθη σειρά κειμένου: Σκοπός, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα και 

συμπεράσματα.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα με 

Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του 

συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν περίληψη της εργασίας τους. Οι 

ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για το εάν η εργασία τους έγινε 

αποδεκτή καθώς και για την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας 

τους. Η τελική παρουσίαση των ανακοινώσεων που θα γίνουν αποδεκτές θα 

πρέπει να αποσταλεί σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PowerPoint στη 

Γραμματεία του Συνεδρίου, σε χρόνο που θα κοινοποιηθεί στους 

συγγραφείς. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα είναι συνολικής 

διάρκειας έξι (6) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συζήτησης.

Οδηγίες υποβολής περιλήψεων

Μοριοδότηση

Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος 

εντέρου - Πρωκτού, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει  Μόρια 

Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε.–CME–CPD)

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων 

φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού

1.  Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από το 

Γραφείο Οργάνωσης του συνέδριου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ 

(64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του 

Συνεδρίου

Η περίληψη (αυστηρά μέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι με μαύρα 

γράμματα, σε μονό διάστιχο, με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 

11 με την ακόλουθη σειρά:

2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε με πεζά γράμματα το/τα όνομα (τα) 

του/των συγγραφέα (ων) πρώτα το επίθετο και μετά το αρχικό του 

ονόματος και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει 

την εργασία.

3. Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε με πεζά το ίδρυμα ή την 

κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι συγγραφείς.

Έκθεση Προϊόντων

Αποστολή Εργασιών

                          VOYAGER TRAVEL & CONGRESS

                          t. +30 2310 250401, f. +30 2310 250418

                          e-mail:congress-secretary@voyagertravel.gr

Γραφείο Οργάνωσης Συνεδρίου

                          Vas. Irakleiou 26, 546 24, Thessaloniki, GR

                          website:   www.voyagertravel.gr
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