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Αθήνα, 19/12/2020 

 

Ενημέρωση για virtual event και training day για 
τους ειδικευόμενους από την ESCAP. 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και δυνατοί αυτή την δύσκολη για όλους περίοδο. 

Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικης 

(ESCAP) κάθε δυο χρόνια διοργανώνει το συνέδριο της. Για το 2021 λόγω της 

πανδημίας το συνέδριο αναβλήθηκε για το 2022. Ωστόσο η ESCAP θέλοντας να 

διατηρήσει  στην περίοδο της πανδημίας την επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων 

οργανώνει ένα virtual event στις 25 Ιουνίου 2021 με προσκεκλημένους εξαιρετικούς 

ομιλητές. Το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ: 

 https://www.escap.eu/events/escap-expert-day-25th-june-2021 

 

Στα πλαίσια αυτού, την προηγούμενη ημέρα (24/6/2021) συνδιοργανώνεται από την 

ESCAP, την EFPT και την UEMS-CAP, επιπλέον ένα virtual event μόνο για 

ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους από όλη την Ευρώπη 

https://www.escap.eu/events/escap-uems-cap-efpt-training-day 

Το event αυτό είναι δωρεάν εφόσον κάποιος εγγραφεί στο κυρίως virtual event της 

25ης Ιουνίου, όπου το κόστος για την Ελλάδα είναι 60 ευρώ. Περισσότερες 

πληροφορίες εδώ: https://www.escap.eu/events/escap-expert-day-25th-june-2021 

 

Οι συνδιοργανωτές θέλοντας να αποτυπώσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των 

ειδικευόμενων στην Ευρώπη δημιούργησαν ένα online survey 7 ερωτήσεων, όπου 

μπορείτε να εκφράσετε τι θα επιθυμούσατε να περιλαμβάνετε σε αυτή την training 

day για τους ειδικευόμενους. Η συμπλήρωσή του απαιτεί 3 λεπτά και είναι 

σημαντική διότι με βάση τις απαντήσεις από όλη την Ευρώπη θα γίνει προσπάθεια 

να διαμορφωθεί αναλόγως το πρόγραμμα.  

 

Το link είναι: https://www.surveymonkey.com/r/56QCR3G 

 

Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στα virtual event της ESCAP.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Ο Προεδρος της ESCAP  

Δημητρης Αναγνωστοπουλος  

Ομ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικης ΕΚΠΑ 

 

 

Για την Επιτροπή Ειδικευόμενων της ESCAP 

Κωστας Κώτσης 

Επ. Καθηγητης Παιδοψυχιατρικης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
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