
 

 
 
Αγαπητέ Συνάδελφε, 
  
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
των επαγγελματιών υγείας, ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, με δύο εκπαιδευτικούς κύκλους κάθε έτος.  

 
Στόχος της Ακαδημίας είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση ιατρών, με μικρή έως μέτρια 
εμπειρία σε κλινικές μελέτες, στην Ορθή Κλινική Πρακτική (Good Clinical Practice), δηλαδή 
στους κανόνες (standards) που διέπουν τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο, την καταγραφή, την ανάλυση και την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών.  
 
Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, με την συνεργασία 
του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας κ. Θεόδωρος 
Μουντοκαλάκης και ως εκπαιδευτές συμμετέχουν ειδικοί από την ακαδημαϊκή κοινότητα, 
τον ΕΟΦ και φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κλινικών μελετών. 
 
Ο πρώτος κύκλος του Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με θέμα Κλινικές Μελέτες-Ορθή Κλινική Πρακτική (Good Clinical 
Practice) πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις 9 Απριλίου μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 
2021.  

 
Η πρόθεσή μας ήταν ο δεύτερος κύκλος να διεξαχθεί διαζώσης, προσδοκώντας στην πιο 
αποτελεσματική αλληλεπίδρση εκπαιδευτών και συμμετεχόντων. Μετά από δική σας όμως 
επιθυμία, ο δεύτερος κύκλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα διεξαχθεί διαδικτυακά, 
σε  μορφή live streaming μετάδοσης, τις παρακάτω ημερομηνίες: 
 

 
Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

• Παρασκευή 7/10 και ώρα 16:00 – 20:00, Σάββατο 8/10 και ώρα 09:00 – 14:00  
• Παρασκευή 14/10 και ώρα 16:00 – 20:00, Σάββατο 15/10 ώρα 09:00 – 14:00 

• Παρασκευή 21/10 και ώρα 16:00 – 20:00, Σάββατο 22/10 και ώρα 09:00 – 14:00 

• Παρασκευή 4/11 και ώρα 16:00 – 20:00, Σάββατο 5/11 και ώρα 09:00 – 14:00 

 
 

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
• Παρασκευή 18/11 και ώρα 16:00 – 20:00, Σάββατο 19/11  ώρα 09:00 – 14:00 

• Παρασκευή 25/11 και ώρα 16:00 – 20:00, Σάββατο 26/11  ώρα 09:00 – 14:00 

• Παρασκευή 2/12 και ώρα 16:00 – 20:00, Σάββατο 3/12  ώρα 09:00 – 14:00 

• Παρασκευή 09/12 και ώρα 16:00 – 20:00, Σάββατο 10/12  ώρα 09:00 – 14:00 
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• Η δομή κάθε Σεμιναρίου βασίζεται στην παρακολούθηση των κεντρικών 
διαλέξεων αλλά και στη συμμετοχή σε επιμέρους εκπαιδευτικές ομάδες .  

• Όσοι παρακολουθήσουν εξ ολοκλήρου τον εκπαιδευτικό κύκλο θα έχουν 
δικαίωμα  Χορήγησης Πιστοποιητικού.  

• Η επιλογή των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων και ειδικευομένων 
κλινικών νοσοκομείων που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες) γίνεται σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που δηλώνονται στο Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 
υποψήφιο εκπαιδευόμενο 

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε  την φόρμα 
εγγραφής. 
 
Οι συνάδελφοι που είχαν υποβάλλει αίτηση για το διαζώσης σεμινάριο του Μαΐου του 2022 
που ακυρώθηκε θα πρέπει να δηλώσουν σε ποια από τις δυο νέες εκπαιδευτικές σειρές 
επιθυμούν να συμμετάσχουν προκειμένου να αξιολογηθούν μαζί με τους νέους 
υποψήφιους για την αντίστοιχη σειρά. 

 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ & ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

  
Η συμμετοχή  θα είναι  δωρεάν και το Πρόγραμμα έχει  αναρτηθεί στο site www.mednet.gr. 

 
Με εκτίμηση 

για την Επιστημονική Επιτροπή  

 
Θ. Μουντοκαλάκης  Ε. Θηραίος  Δ. Μπούμπας 
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