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Σε συνεργασία 
 
• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 
• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 
• Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής 

 
Υπό την αιγίδα 
  
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - ΠΙΣ 
• Υπουργείο Ανάπτυξης 
• Υπουργείο Τουρισμού - Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
• Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - IKY 
• Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
• Περιφέρεια Ηπείρου 
• Περιφέρεια Αττικής 
• Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
• Ελληνικό Συμβούλιο Ιατρικού Τουρισμού - ΕΛΙΤΟΥΡ 
• Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών - GHDI 
 
Χορηγοί Επικοινωνίας 
 
• ΕΡΤ 
• ΕΡΤ Ιωάννινα  
• ΕΡΤ3 
• ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 
• ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
• BCI MEDIA 
• ASTRA TV 

 
       Συμμετέχουσες Επιστημονικές Εταιρείες 
 

• Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού (Πρόεδρος Καθ. Ν. Σαλάκος) 
• Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας (Πρόεδρος Καθ. Ευθ. Δεληγεώρογλου) 
• Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (Πρόεδρος Π. Ζηρογιάννης) 
• Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική (Πρόεδρος Καθ. Μ. Κουτσιλιέρης) 
• My Fertility (Πρόεδρος Αν. Καθ. Μ. Σιμοπούλου) 
• International Fertility Education Initiative (IFEI) (Head and Founder Professor Joyce Harper) 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας: 
Όρια και Επιλογές», που θα γίνει 2-4 Ιουλίου 2021, στο Hotel Du Lac Congress Center στην πόλη των Ιωαννίνων με δια 
ζώσης παρουσία και διαδικτυακά. Εξειδικευμένοι στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή Μαιευτήρες Γυναικολόγοι των 
Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θράκης, Θεσσαλίας και της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής των Αθηνών, 
συνεργάστηκαν στην συλλογική αυτή προσπάθεια διεπιστημονικής συνεργασίας και σύμπραξης του δημοσίου και 
ιδιωτικού φορέα, ευελπιστώντας να αποτελέσει θεσμό και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον. Εστιάζοντας στην 
πρόληψη σε θέματα γονιμότητας, στη γνώση, στην έρευνα, την συνεχιζόμενη μεταπτυχιακή επιμόρφωση των 
ασχολουμένων με την υγεία, ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, βιολόγων και γενετιστών, προσδοκούμε ταυτόχρονα και στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, εφήβων και ενηλίκων. 

 Στόχος του Συνεδρίου είναι να υπογραμμίσουμε την αξία και την σημασία της ενημέρωσης  γύρω από τα  θέματα 
της γονιμότητας, να παρουσιάσουμε τη σημερινή εικόνα, η οποία ξεκάθαρα αναδεικνύει ότι η υπογεννητικότητα μαστίζει 
τη σύγχρονη κοινωνία, και ο βασικός λόγος που την χαρακτηρίζει είναι η έλλειψη γνώσης για τα ζητήματα της γονιμότητας. 
Έχει χαθεί, ήδη, η δυναμική της πρόληψης και εστιάζουμε στη «θεραπεία», καθώς έχει δημιουργηθεί η εσφαλμένη 
αντίληψη πως μέσω της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, όλοι οι φραγμοί που ανυψώνει η υπογονιμότητα, είναι πλέον 
εύκολα προσπελάσιμοι και αντιμετωπίσιμοι. Όραμά μας, όλων εκείνων που υπηρετούμε την ανθρώπινη αναπαραγωγή 
είναι να μιλάμε για υπογονιμότητα μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αδιασάλευτοι ιατρικοί λόγοι. Να εκλείψουν τα 
ζευγάρια εκείνα που λόγω της μη ενημέρωσης των είναι υπογόνιμα και επομένως άτεκνα σε προχωρημένη ηλικία. 

 Θα αναδειχθεί στις επιστημονικές διαλέξεις και συζητήσεις, η ανάγκη της επαγρύπνησης από την νεότητα, ακόμα 
και τη εφηβεία, για την προάσπιση της γονιμότητάς τους με τον σωστό οικογενειακό προγραμματισμό και με την 
επαναφορά του προτύπου δημιουργίας «πυρηνικής» οικογένειας ενωρίς, παράλληλα με την υλοποίηση των 
επαγγελματικών προσδοκιών, με την κατάκτηση της επιστημονικής καταξίωσης και αναγνώρισης, με τις δυσκολίες της 
ζωής, οικονομικές και κοινωνικές, και με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ελεύθερου ανθρώπου που τον διαμορφώνουν ως 
ξεχωριστό μαχητή στην κοινωνία μας, όχι όμως μόνο του και απογοητευμένο φυγά για τις επιλογές του, ειδικά όταν είναι 
πια πολύ αργά. 

 Θα γίνει, επίσης, παρουσίαση των στρατηγικών που πρέπει να διαμορφωθούν τόσο σε ιατρικό, όσο και σε 
οικονομικό, πολιτικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο, ώστε όλοι από κοινού να υποστηρίξουμε την προαγωγή της γνώσης στα  
θέματα της γονιμότητας, ο καθένας με την δυναμική του και την ιδιαίτερη θέση του στην κοινωνία, σε όλα τα επίπεδα και 
κοινωνικά στρώματα, ακούγοντας επιστήμονες και πανεπιστημιακούς δασκάλους από το νομικό, δημοσιογραφικό και 
πολιτειακό σύστημα της χώρας μας, αλλά  κι εκπροσώπους της Εκκλησίας μας, πεφωτισμένους Ιεράρχες. Νοιώθουμε την 
ανάγκη μιας κοσμοθεωρειακής σύγκλισης από αυτούς που θέλουν να καινοτομούν, να θέτουν όρια, να ξεπερνούν 
προκαταλήψεις και να βρίσκουν τον κοινό τόπο εφαρμογής της αναπαραγωγικής ιατρικής χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να 
πατάμε κόκκινες γραμμές μέσα από βιοηθικά διλήμματα. Προσδοκούμε η Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή να γίνει εργαλείο 
θεραπείας όσων νοσούν από την υπογονιμότητα και όχι όλων εκείνων που έφτασαν στην υπογονιμότητα από 
παράπλευρους δρόμους των επιλογών τους. 

 Η Πολιτεία και οι φορείς της θα μεταλαμπαδεύσουν το μήνυμα προς όλους ότι η τεκνοποίηση και η δημιουργία 
οικογένειας είναι η χαρά της ζωής, η αντιρρόπηση της υπογεννητικότητας, η δημοσιονομική εξασφάλιση ενός κράτους 
προοπτικής που δεν φθίνει αλλά ακμάζει που δεν “γερνάει” αλλά σφύζει από δημιουργία και ανάπτυξη. Ενός κράτους που 
πρέπει να μην επικεντρώνεται στα άκρα, στην περίθαλψη των παιδιών και των ηλικιωμένων, αλλά να εστιάζει στον κεντρικό 
πυλώνα, που είναι τα ζευγάρια της αναπαραγωγικής ηλικίας γιατί έτσι μόνο θα εξασφαλίσει και τα παιδιά και τους 
γηραιότερους, ενώ παράλληλα θα εμπνεύσει ασφάλεια και σιγουριά στην παραγωγική τάξη των πολιτών, διατρανώνοντας 
την ασπίδα της οικογένειας στην «εστία» της, στη χώρα της, στην κληρονομιά της και στην ιστορία της. 
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Η προαγωγή της γνώσης και πρόληψης μέσω οικογενειακού προγραμματισμού με συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποτελούν 
βασικό πυλώνα διαφύλαξης της γονιμότητας που μέσα από πολιτικές στρατηγικές θα αναχαιτίσουν τη δυσμενή για τη χώρα 
μας αρνητική δημογραφική εξέλιξη της γήρανσης και υπογεννητικότητας του πληθυσμού. Η εκπαίδευση οδηγεί στο γνώση 
και η γνώση στην επίγνωση και η επίγνωση στην αυτογνωσία και η αυτογνωσία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
όποιων προβλημάτων  εμφανίζονται στη ζωή. Επομένως η γνώση είναι η κινητήριος δύναμη εκείνη που θα 
ευαισθητοποιήσει και θα ενδυναμώσει τον καθένα μας να προτάξει τη φωνή του είτε ως πολίτης είτε ως μέλος του 
αρμόδιου φορέα που τυγχάνει να βρίσκεται, για να διεκδικήσει το αύριο που είναι η δημιουργία οικογένειας με το 
μικρότερο ιατρονομικό και κοινωνικο-οικονομικό κόστος, ενωρίς και στην ώρα του. 

 Φέτος, επετειακή χρονιά για τη χώρα μας, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση είμαστε πλέον σε θέση να 
χαράξουμε υπεύθυνα το μέλλον μας και να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα στην αντιμετώπιση της μάστιγας της 
υπογεννητικότητας που απειλεί με αφανισμό το έθνος μας. Οι πράξεις μας θα αξιολογηθούν από τον ιστορικό του 
μέλλοντος αλλά και από την κοινωνία του σήμερα. Το θέμα του συνεδρίου αυτού έχει ευαισθητοποιήσει όπως είναι λογικό, 
φορείς γι' αυτό και θα τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακής Πολιτικής και ισότητας των Φύλων, του ΕΟΤ, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και τη στήριξη του 
Εργαστηρίου Φυσιολογίας του ΕΚΠΑ. 

 Η συμμετοχή σας, θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή για εμάς καθώς θα μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε τη 
στήριξής σας στην ευγενή αυτή προσπάθεια που ξεκινάμε. 

Με εκτίμηση 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

 

Κ. Ζηκόπουλος 

Καθηγητής Μαιευτικής – 
Γυναικολογίας 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Ν. Νικολέττος 

Καθηγητής Μαιευτικής – 
Γυναικολογίας 

Πανεπιστημίου Θράκης 

Κ. Νταφόπουλος 

Καθηγητής Μαιευτικής – 
Γυναικολογίας 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Κ. Πάντος 

Δρ Γυναικολόγος, Επιστημ. Δ/ντής Ιδ. 
Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών Α.Ε. & Γεν. 

Γραμματέας ΕΕΑΙ 
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Επίτιμοι Πρόεδροι 

Joyce Ηarper – Μιχαήλ Κουτσιλιέρης 

 

Οργανωτική Επιτροπή  
Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος - Κωνσταντίνος Νταφόπουλος - Νικόλαος Νικολέττος - Κωνσταντίνος Πάντος 

 
Γεώργιος Κρεατσάς 
Πέτρος Δρακάκης 
Αριάδνη Μαύρου 

Μιχάλης Γραμμάτης 
Μαργαρίτα Χρονοπούλου 
Ευαγγελία Σφακιανούδη 

Στέφανος Σύρκος  
Κωνσταντίνος Σφακιανούδης 

Σοφία Καλανταρίδου 
Μάρα Σιμοπούλου 

Νικόλαος Μπαθρέλλος 
Γεώργιος Κουμαντάκης 

Αθανάσιος Παππάς 
Γεωργία Κόκκαλη 
Νικόλαος Νίτσος 

Τέρψη Βαξεβάνογλου 
Νικόλαος Παπαριστείδης 

Ιωάννης Γιαλελής 
 
 

 

Επιστημονική Επιτροπή  

Ευγένιος Κουμαντάκης – Πρόεδρος 
 

Μηνάς Πασχόπουλος 
Παρασκευαίδης Ευάγγελος 

Μακρυδήμας Γεώργιος 
Ναβρόζογλου Ιορδάνης 

Γεωργίου Ιωάννης 
Παπανικολάου Οδυσσέας 

Αθηνά Καλοκαιρινού 
Σταύρος Σηφάκης 

Εμμανουήλ Καναβάκης 
Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος 

Κωνσταντίνος Νταφόπουλος 
Νικόλαος Νικολέττος 
Αλέξανδρος Δαπόντε 

Μαρία Κρεατσά 
Νικόλαος Σαλάκος 

Γρηγόρης Γκριμπίζης 
Λάζαρος Λέανδρος 

Βικτώρια Πολυδώρου 

Πάνος Ζηρογιάννης 
Απόστολος Παπαλόης 

Ευθύμιος Δεληγεώρογλου 
Γεώργιος Πάντος 

Νίκος Φαής 
Παναγιώτης Γαλάνης  

Μιχάλης Κουστσιλιέρης 
Μάρα Σιμοπούλου 

Ιωάννης Πανουργιάς  
Βικτώρια Βιβιλάκη 

Γεώργιος Σταματίου 
Αμέλια Πάντου 

Κυριάκος Σουρέτης 
Καλλιόπη Παππά 

Αλέξανδρος Ροδολάκης 
Δημήτρης Τρύφος 

Νίκος Πετρογιάννης 
Γεώργιος Πατρίκιος 

Νικόλαος Κανακάς 
Ιωάννης Πράπας 

Κλεάνθη Γουρουντή  
Αγνή Πάντου 

Βασίλης Γιαλελής 
Κωνσταντίνος Νικολέττος 
Αθανάσιος Ζηκόπουλος 
Αλέξανδρος Γραμμάτης 

Κώστας Στεφανίδης 
Νικόλαος Παπαντωνίου 

Ειρήνη Αθανασάκη 
Αναστάσιος Κωνσταντόπουλος 

Αθανάσιος Διαμαντόπουλος 
Γεώργιος Ζουμής 

Γρηγόρης Χατζόπουλος 
Κωνσταντίνα Κατσούλα 
Αριστείδης Τζεφεράκος 

Νίκος Γιαλελής 

 

 

Συμβουλευτική Επιτροπή  

Ιωάννης Αποστολόπουλος – Χάρης Δαμάσκος 
 

Γραμματειακή Υποστήριξη: Αναστασία Αναστασοπούλου 
Επιμέλεια Κειμένων – Επικοινωνία: Χρυσούλα Παπαδοπούλου 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
Ελεύθερων ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικών posters 

Υποβολή περιλήψεων: Έως 8 Μαΐου 2021 

Υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf. 
Παρακαλούμε δώστε τίτλο στα αρχεία σας ως “Επίθετο_Όνομα_Γονιμότητας2021” 

1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (Μπορειτε να υποβάλετε την περίληψή σας 
ως αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε) Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και 
προπληρωμή στο Συνέδριο. 
Σημαντικό: μία (1) μεμονωμένη εγγραφή συγγραφέα, αντιστοιχεί σε τρεις (3) εργασίες, στις οποίες ανήκει στην 
συγγραφική ομάδα. 

2. Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας [Εάν είναι Ελεύθερη Ανακοίνωση (ΕΑ), συνολικός 
χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά ή Αναρτημένη Ανακοίνωση E-poster (e-P)] 

3. Με την υποβολή θα λάβετε επιβεβαιωτικό email 

4. H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (ARIAL, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το 
πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες: 

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά: 
• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα) 
• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία και τα αρχικά των 
ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Άλφα Α., Βήτα Β. κλπ.) 
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο) 

Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
• Σκοπό εργασίας 
• Υλικά και Μέθοδο 
• Αποτελέσματα 
• Συμπεράσματα 

Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL μέγεθος 12pt, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
250 λέξεις. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου 
παρουσίασης της εργασίας. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Παρασκευή 02 Σάββατο 03 & Κυριακή 04 Ιουλίου 2021 
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Ξενοδοχείο Du Lac  Ιωάννινα & με  εξ αποστάσεως παρακολούθηση 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο (συμμετοχή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή 
παρακολούθηση). 
 Ο αριθμός των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία  θα εξαρτηθεί από τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. 
Ενδέχεται να  είναι περιορισμένος. (Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τις εγγραφές με φυσική 
παρουσία (με προτεραιότητα στις κατηγορίες “Ειδικοί” & “Ειδικευόμενοι”). 
  
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.), θα χορηγήσει με μόρια συνεχιζόμενης 
ιατρικής εκπαίδευσης. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.): Θα υπάρξουν συνεδρίες εντός του προγράμματος μόνο για Ελεύθερες 
Ανακοινώσεις (Ε.Α.). Η διάρκεια κάθε Ε.Α. ορίζεται σε δέκα λεπτά (10) και επιπλέον πέντε λεπτά (5) για ερωτήσεις-
συζήτηση. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS): Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες σε ηλεκτρονική μορφή οι ανακοινώσεις και τις τρεις (3) ημέρες του Συνεδρίου. 
Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση 
επιθυμεί. 
 


