
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 

1.Υπεύθυνη για την οργάνωση του Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου θα είναι η 

Καταστατική Επιτροπή που θα είναι 13μελής και θα απαρτίζεται από τους Προέδρους (ή 

αντικαταστάτες τους) των 9 Ιατρικών Συλλόγων της Πελοποννήσου και 4 μέλη της Ι.Ε.Δ.Ε.Π 

(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Ταμίας). 

2.Η Καταστατική επιτροπή της οποίας θα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ι.Ε.Δ.Ε.Π, θα 

αποφασίζει, μετά από ψηφοφορία, για τον τόπο και την ημερομηνία που θα γίνεται από το 

συνέδριο. Αυτό θα γίνεται μετά την λήξη του Συνεδρίου. 

3.Ο τίτλος του συνεδρίου παραμένει ο ίδιος : 

¨ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – Ι.Ε.Δ.Ε.Π – ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ¨ 

4.Το Συνέδριο θα γίνεται εναλλάξ μια φορά στην Πάτρα και μια φορά στην έδρα του 

Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο έχει ανατεθεί. Το Συνέδριο δεν θα γίνεται για 2η συνεχόμενη 

χρονιά στην ίδια πόλη. Κατά το χρόνο που δεν αντιστοιχεί Συνέδριο θα γίνεται μια 

προσυνεδριακή ημερίδα ή διημερίδα. Προσυνεδριακές ημερίδες δεν θα 

πραγματοποιούνται στην Πάτρα επειδή θα διοργανώνει κάθε δεύτερη χρονιά το Συνέδριο. 

5.Η Οργανωτική Επιτροπή του Παμπελοποννησιακού Συνεδρίου θα ορίζεται  από την 

Καταστατική Επιτροπή και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους Προέδρους των 9 Ιατρικών 

Συλλόγων, 4 μέλη της Ι.Ε.Δ.Ε.Π (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Ταμίας), τον 

Πρόεδρο του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και τον Πρόεδρο της Ιατρικής 

Εταιρείας Αθηνών. Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο Πρόεδρος της Ι.Ε.Δ.Ε.Π ή άλλο μέλος 

του Δ.Σ της, που θα εκλέγεται από το Δ.Σ της Ι.Ε.Δ.Ε.Π, Αντιπρόεδρος ο Αντιπρόεδρος της 

Ι.Ε.Δ.Ε.Π, Γεν. Γραμματέας θα είναι ο Γραμματέας της Ι.Ε.Δ.Ε.Π και Ταμίας ο Ταμίας της 

Ι.Ε.Δ.Ε.Π. Οι αντικαταστάτες τους θα προέρχονται από το Δ.Σ και θα προτείνονται από την 

Ι.Ε.Δ.Ε.Π. Για τα Συνέδρια που θα διοργανώνονται σε άλλες πόλεις: Πρόεδρος της 

Οργανωτικής Επιτροπής θα είναι ο Πρόεδρος του οικείου Ιατρικού Συλλόγου (σε περίπτωση 

που δεν αποδέχεται θα ορίζει αντικαταστάτη του). Αντιπρόεδρος : Μέλος του Δ.Σ της 

Ι.Ε.Δ.Ε.Π που θα προτείνεται από αυτήν. Ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας θα είναι οι 

αντίστοιχοι (ή αντικαταστάτες τους) του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. 

6.Σε μεταβατικές περιόδους που, λόγω των εκλογών θα αλλάζουν τα προεδρεία  των Ι.Σ ή 

της Ι.Ε.Δ.Ε.Π, θα παραμένουν οι υπάρχοντες από την ανακύρηξη του Συνεδρίου και οι 

νεοεκλεγόμενοι μπορεί να παρίστανται και να αναφέρονται τιμητικώς χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. Σε περίπτωση όμως που οι εκλογές γίνουν τουλάχιστον ένα χρόνο πρίν την 

ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου, οι πρόεδροι των Ιατρικών συλλόγων στην 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα αντικαθίστανται με τους νεοεκλεγέντες και οι 

προκάτοχοί τους θα αναφέρονται στην τιμητική επιτροπή του Συνεδρίου. 



7.Η Οργανωτική Επιτροπή θα ορίζει κατά πλειοψηφία, μετά από ενδελεχή  εκτίμηση των 

προσφορών, για την ανάθεση του Συνεδρίου σε ειδικό γραφείο διοργάνωσης συνεδρίων 

και θα συντάσσει συμφωνητικό που θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της. 

8. Η Οργανωτική Επιτροπή θα ορίζει τοπική και τιμητική επιτροπή καθώς και την 

επιστημονική επιτροπή που κύριο μέλημά της θα είναι η κρίση των υποβαλλομένων 

εργασιών. Η απονομή των βραβείων θα γίνεται από την ολομέλεια της οργανωτικής και της 

επιστημονικής επιτροπής μετά από ψηφοφορία. Κάθε Ιατρικός Σύλλογος θα απονέμει ένα 

βραβείο για εργασία που θα ανακοινωθεί και ένα βραβείο για εργασία που θα 

παρουσιαστεί σαν Poster, θα προταθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα 

προέρχονται από την περιοχή εμβέλειάς του. Κατ’ αρχήν το ύψος του βραβείου θα είναι 

περίπου της τάξεως των 300 Ευρώ και θα κατανέμεται σε αναλογία 70% για την 

ανακοινώσιμη εργασία και 30% για τα Poster. 

9.Την οικονομική διαχείριση του συνεδρίου θα έχει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. 

10.Η Οργανωτική Επιτροπή θα λογοδοτεί στην Καταστατική Επιτροπή, η οποία θα έχει και 

την ευθύνη παρέμβασης και επίλυσης κάθε ανακύπτοντος σοβαρού προβλήματος. 

Το σχέδιο αυτό υπογραφόμενο από όλα τα Μέλη της πρώτης Καταστατικής Επιτροπής θα 

αποτελεί στο εξής το πλαίσιο συνεργασίας για τη διοργάνωση των προσεχών 

Παμπελοποννησιακών Συνεδρίων. 
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