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Σήμερα η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία αριθμεί περισσότερα από 3.500 μέλη-
παιδιάτρους 



Όραμα 

• Η προαγωγή της Παιδιατρικής επιστήμης και η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 
των παιδιάτρων τόσο της χώρας μας όσο και των παιδιάτρων άλλων χωρών. 

• Η ενημέρωση των γονέων, των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού σε 
θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού, με την 
παροχή σωστών κατευθύνσεων για τη σωστή ανατροφή τους.  

Στόχοι 
• Η αναβάθμιση της δραστηριότητας της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και 

της σχέσης της με τους παιδίατρους 
• Η δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό (γονείς-παιδιά) 



Σύνοψη ενεργειών 

Προκήρυξη Βραβείων 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Ιστοσελίδα www.e-child.gr 

Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 
(ετήσιο ) 

Περιοδικό “Παιδιατρική” 

Συνέδριο Υπο-ειδικοτήτων 
(διετές) 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 

Εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς 
και Πρωτοβουλίες 

Συμμετοχή σε Επιτροπές στην Ελλάδα 
και το Εξωτερικό 

Οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης κοινού 

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα 

http://www.e-child.gr/
http://www.e-child.gr/
http://www.e-child.gr/


Ιστοσελίδα Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας 

www.e-child.gr  



• Πλήρως αναβαθμισμένη δομή και περιεχόμενο 

• Στόχος να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τον παιδίατρο, όπως επίσης και 

για τους γονείς. 

• Περιλαμβάνει νέες ενότητες με κατευθυντήριες γραμμές και επίκαιρα θέματα για 

παιδιάτρους, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς. 

• Διαδραστικό μέσο που παρέχει τη δυνατότητα στον Παιδίατρο να θέτει ερωτήματα 

και να λαμβάνει απαντήσεις (επικοινωνία, email, forum κλπ). 

• Ενημέρωση για τις διοργανώσεις που προάγουν τη συνεχή εκπαίδευση του 

Παιδιάτρου 

• Υψηλή επισκεψιμότητα 

 

 

Ιστοσελίδα Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας 



Εφαρμογή Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας για 
“έξυπνα” κινητά τηλέφωνα (smart phones) 

Εφαρμογή “έξυπνων” κινητών τηλεφώνων e-child που επιτρέπει στον παιδίατρο να έχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες που τον αφορούν, όπου και αν βρίσκεται 



Περιοδικό “Παιδιατρική” 

•Η επίσημη έκδοση της Ελληνικής 
Παιδιατρικής Εταιρείας 

•Περιοδικό σε ηλεκτρονική μορφή 
•Εκδίδεται σε 3μηνιαία βάση 
•Αποστέλλεται στους Παιδίατρους μέλη 
της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας 
μέσω email 

•Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού 
Παιδιατρική είναι προσβάσιμη τόσο μέσω 
της ιστοσελίδας, όπως επίσης και μέσω 
της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. 

•Μέσα από τη νέα ιστοσελίδα της ΕΠΕ 
παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε 
όλα τα τεύχη του περιοδικού από το 
2000 και μετά. 



Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 



Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής 

• Χώρος διεξαγωγής: Αθήνα 
• Συχνότητα διεξαγωγής: 2ετές 
• Ημερομηνίες διεξαγωγής: 1ο 10ήμερο Μαρτίου 
• Ιστοσελίδα συνεδρίου: www.pediatric-subspec.gr 
• Ποιοι συμμετέχουν: γιατροί όλων των υποειδικοτήτων της Παιδιατρικής, αλλά 

και όλων των συνεργαζόμενων ειδικοτήτων της Παιδιατρικής (Γενετική, Παιδική 
& Εφηβική Γυναικολογία, Παιδο-ακτινολογία, Παιδο-νευροχειρουργική , Παιδο-
οδοντιατρική,  Παιδο-ορθοπεδική, Παιδο-οφθαλμολογία, Παιδο-ουρολογία, 
Παιδο-χειρουργική, Παιδο-ψυχιατρική, Παιδο-ωτορινολαρυγγολογία). 

• Το φετινό συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής, τέθηκε υπό την αιγίδα της 
Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας (IPA), αναβαθμίστηκε σε Διεθνές Forum με 
τη συμμετοχή περισσότερων από 900 παιδιάτρων από την Ελλάδα και την 
Κύπρο. 
 

 



Βραβεία – Χρηματικά Έπαθλα 

• Βραβείο στη μνήμη του Κ. Χωρέμη  
 Υποψήφιες πρωτότυπες ή ερευνητικές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα, 

αφορούν στο παιδί και δεν έχουν δημοσιευτεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό. 
 συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 Ευρώ 
  
• Βραβείο στη μνήμη του Σ. Δοξιάδη 
 Υποψήφιες ερευνητικές εργασίες κυρίως κοινωνικού περιεχομένου. 
 συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 Ευρώ 

 
• Βραβείο στη μνήμη του Ν. Ματσανιώτη 
 Βράβευση της καλύτερης προφορικής εργασίας που θα παρουσιαστεί στο Πανελλήνιο 

Παιδιατρικό Συνέδριο 
 συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 Ευρώ 
 
Τα βραβεία δίνονται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο διεξαγωγής του Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου 

 



Εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς 

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία συμμετέχει στους διεθνείς κύκλους της 
επιστημονικής δραστηριότητας και είναι ενεργό και ζωτικό μέλος των εξής 
ενώσεων: 
 

•International Pediatric Association (IPA)– Παγκόσμια Παιδιατρική 
Εταιρεία της οποίας έχει αναλάβει την προεδρεία για την περίοδο 2013-2016 
μέσω του Προέδρου της, καθ. Ανδρέα Κωνσταντόπουλου 
•European Paediatric Association (EPA/UNEPSA) – Ευρωπαϊκή 
Παιδιατρική Εταιρεία  
•European Academy of Paediatrics (EAP/CESP) – Ευρωπαϊκή Παιδιατρική 
Ακαδημία 
•Union of Middle Eastern & Mediterranean Paediatric Societies 
(UMEMPS) – Ένωση Παιδιατρικών Εταιρειών Μεσογείου & Μέσης Ανατολής  

 
 
 



Εκπροσώπηση σε Διεθνείς Πρωτοβουλίες 

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία συμμετέχει ενεργά στις εξής πρωτοβουλίες: 
 

• Σε ομάδες εργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 
• Σε πρωτοβουλίες και καμπάνιες ενημέρωσης για την αντιμετώπιση 

πανδημιών που μαστίζουν τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια (Παγκόσμια 
Καμπάνια για την Εκρίζωση Ιλαράς, Ερυθράς & Πολιομυελίτιδας  - 
Campaign for the Elimination of Measles, Rubella & Polio κλπ).  

• Στην κατάρτιση διεθνούς Curriculum εκπαίδευσης των παιδιάτρων σε 
όλη την υφήλιο  

• Σε διάφορες επιτροπές στην Ευρώπη ως Key Opinion Leader (KOL) για 
τα εμβόλια 



Συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες - καμπάνιες 
Καμπάνια για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας 

Ψήφισμα για την προστασία των παιδιών της Συρίας 



Συμμετοχή σε Επιτροπές  
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό 

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία έχει ενεργό ρόλο σε διάφορες επιτροπές, τόσο 
στον Ελληνικό χώρο, όπως επίσης και διεθνώς: 
 

• Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών  
• Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς για προώθηση του 

μητρικού θηλασμού 
• Συμμετοχή στην ενημέρωση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης 
• Συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την οριστικοποίηση 

πλαισίου διεξαγωγής  ιατρικών εκδηλώσεων/συνεδρίων 
• Άμεση συνεργασία με φορείς όπως ΣΦΕΕ, ΕΟΦ κλπ. 
• Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές στην Ευρώπη και Παγκοσμίως ως Key 

Opinion Leader (KOL) για τα εμβόλια 
 

 
 
 



Οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης κοινού 
Καμπάνια Ενημέρωσης Εμβολιασμών 



Ευχαριστούμε 
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