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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλούμε στο 16ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Επιληψίας που 
διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο κατά της Επιληψίας 

(Π.Ε.Σ.Ε.). 

Το Συνέδριο, το οποίο έχει καταστεί θεσμός, θα λάβει χώρα στα Ιωάννινα και 

συγκεκριμένα στο Ξενοδοχείο Epirus Palace, στις 23 - 25 Σεπτεμβρίου 2022 με δια 

ζώσης συμμετοχή και διαδικτυακή παρακολούθηση. 

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας έχει στόχο την συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

και την προβολή των νεότερων δεδομένων στην έρευνα και τη διαχείριση ατόμων 

στον τομέα της επιληψίας. 

Επιπλέον, μέσω του Συνεδρίου, θα δοθεί η δυνατότητα στους συνέδρους να 
συναντηθούν και να δικτυωθούν με επιστήμονες από την Ελλάδα και κορυφαίους 

επιληπτολόγους από το εξωτερικό, οι οποίοι θα κληθούν να μεταφέρουν τις γνώσεις 
και την εμπειρία τους μέσα από ενδιαφέρουσες διαλέξεις, ποικιλόμορφα στρογγυλά 

τραπέζια, αντιπαραθέσεις και παρουσιάσεις περιστατικών, δίνοντας έναυσμα για 

δημιουργικό διάλογο σε επίκαιρα θέματα. 

Στόχος, η συγκρότηση ενός ενδιαφέροντος και υψηλού επιπέδου Επιστημονικού 

Προγράμματος, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Επιληψία και τα συναφή 

επιληπτικά σύνδρομα.  

Η συμβολή και η ενεργός συμμετοχή σας αποτελούν κύρια συστατικά της επίτευξης 

των στόχων του Συνεδρίου μας. 

Σας περιμένουμε το Σεπτέμβριο στα Ιωάννινα! 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 

Αθανάσιος Κοβάνης 

Πρόεδρος  Π.Ε.Σ.Ε. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Μαυρομματαίων 2  

Αθήνα – Ελλάδα, T.K. 106 82 

Τηλ : +30 210 7705785 

Fax : +30 210 7705785 

Email : info@grlae.gr 

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.) είναι μη 
κερδοσκοπικός σύλλογος, που απευθύνεται σε ιατρούς και άλλους επαγγελματίες της υγείας 

με ενεργό δράση στην επιληψία. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης κατά της Επιληψίας και 
με ταυτόσημους με αυτή σκοπούς (International League Against Epilepsy -ILAE-). 

Ο Π.Ε.Σ.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1993, ενώ η ILAE έχει πολύ μακρά ιστορία: ίδρυση το 

1909 και ανασύσταση το 1973. Η Διεθνής Ένωση κατά της Επιληψίας έχει επίσημη 
διασύνδεση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) αλλά και με το Διεθνές Γραφείο 
Επιληψίας (IBE). 

Οι σκοποί του Π.Ε.Σ.Ε. είναι : 
• Η πρόοδος και διασπορά των γνώσεων που αφορούν στις επιληψίες. 
• Η ενθάρρυνση της έρευνας. 

• Η πρόληψη, διάγνωση και φροντίδα των ατόμων με επιληψία. 
• Η βελτίωση της εκπαίδευσης και της άσκησης στον τομέα των επιληψιών. 

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Σ.Ε. 

Πρόεδρος:  Κοβάνης Αθανάσιος 

Αντιπρόεδρος:  Γαργάνης Κυριάκος 
Γ. Γραμματέας:  Κιμισκίδης Βασίλειος 

Ταμίας:   Γιαννακόδημος Στυλιανός 
Μέλος:   Μαρκούλα Σοφία 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Γαργάνης Κυριάκος 

Γιαννακόδημος Στυλιανός 
Κιμισκίδης Βασίλειος 

Κοβάνης Αθανάσιος 
Μαρκούλα Σοφία 

 

mailto:info@grlae.gr
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας θα πραγματοποιηθεί 

στα Ιωάννινα, στο Ξενοδοχείο Epirus Palace (7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων, Αθήνας, 

Ιωάννινα 452 21) στις 23 - 25 Σεπτεμβρίου 2022 με υβριδική μορφή 

(δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή παρακολούθηση).  

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

www.epilepsycongress.gr  

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

• Επιληψία – Θεραπευτική προσέγγιση 

• Επιληψία και όγκοι ΚΝΣ 

• Σημειολογικοί Φαινότυποι 

• Status Epilepticus 

• Αιφνίδιος μη αναμενόμενος θάνατος στην επιληψία (SUDEP) 

• Basic Neurosciences 

• Θεραπευτικές προσεγγίσεις ακριβείας στην επιληψία 

• Το αιτιολογικό υπόστρωμα της επιληψίας 

• Επιληψία στις γυναίκες 

• New ILAE syndrome classification 

• Επιληψία & Νοσηλευτική 

• Επιστημονική Ενότητα Παιδονευρολογίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 

Συνεδρία ανοιχτή στο κοινό 

http://www.epilepsycongress.gr/
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας εδώ: https://www.e-myrtaly.gr/gr/epilepsy2022 

 

 ΚΟΣΤΟΣ 

(Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν 24% ΦΠΑ)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Παρακολούθηση με 

Φυσική Παρουσία  

Διαδικτυακή 

Παρακολούθηση  

Ειδικευμένοι Ιατροί-Μέλη Π.Ε.Σ.Ε.* € 223,20 € 62,00 

Ειδικευμένοι Ιατροί-μη Μέλη 

Π.Ε.Σ.Ε. 
€ 248,00 € 62,00 

Ειδικευόμενοι Ιατροί € 124,00 € 62,00 

Άλλοι Επαγγελματίες 
Υγείας/Νοσηλευτές 

€ 49,60 € 37,20 

Φοιτητές / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν 

*Μέλη του Π.Ε.Σ.Ε. θεωρούνται όσοι έχουν  
τακτοποιήσει οικονομικά την ετήσια συνδρομή τους. 

 
Η παρακολούθηση με φυσική παρουσία για ειδικευμένους, ειδικευόμενους και 

νοσηλευτές περιλαμβάνει: 
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 
• Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο 

• Συνεδριακό Υλικό 
• Διαλείμματα καφέ – Ελαφρύ γεύμα 

• Πιστοποιητικό παρακολούθησης 

Η παρακολούθηση με φυσική παρουσία για Προπτυχιακούς-Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές περιλαμβάνει: 

• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 

• Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο 
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης  

Σημείωση: οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν την φοιτητική τους ταυτότητα στη Γραμματεία του συνεδρίου 
κατά την άφιξή τους.  
 
Η διαδικτυακή παρακολούθηση περιλαμβάνει: 

• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος μέσω live streaming και 
πρόσβαση με προσωπικό κωδικό για τον κάθε συμμετέχοντα 

• Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
• Πρόσβαση στο υλικό του συνεδρίου on demand 

https://www.e-myrtaly.gr/gr/epilepsy2022
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

• Έως τις 10/7/2022: επιστροφή συνολικού ποσού εγγραφής 

• Από 11/7/2022 κι έπειτα: καμία επιστροφή 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 

20 Ιουλίου 2022 

Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 

30 Ιουλίου 2022 

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής του Π.Ε.Σ.Ε..  

Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022  

και ώρα 15:00 – 16:30. 

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά 

μέλη του Π.Ε.Σ.Ε., εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε  

με τη γραμματέα του ΠΕΣΕ στα στοιχεία:  

Τηλ.: +30 210 7705785, 698 307 1205, Email: info@grlae.gr 

 

mailto:info@grlae.gr


 
 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD credits) από 

τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.  

Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρούνται τα Δορυφορικά Συμπόσια και τα 

διαλείμματα. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ 

(81867/19-11-2012) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν 

συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου και 

έχουν συμπληρώσει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας των 

εργασιών της Επιστημονικής Εκδήλωσης.   

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Ταυτόχρονη μετάφραση δεν 

παρέχεται. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PCO): 

MYRTALY CONGRESS IKE 
Πλ. Νεομάρτυρος Ιωάννου 2,  
Ιωάννινα, ΤΚ: 452 21 

T: 26510 73519, 6948 649559 
E: info@myrtalycongress.gr 

W: https://myrtalycongress.gr 

mailto:info@myrtalycongress.gr
https://myrtalycongress.gr/

