
ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Το Συμβουλίδειο Αγώνισμα αθλοθετήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 
περασμένου αιώνα από το Γεώργιο Συμβουλίδη, ανώτατο υγειονομικό 
αξιωματικό, ομογενή από την Τραπεζούντα, που για την προσφορά του αυτή 
ανακηρύχθηκε ευεργέτης της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Η διεξαγωγή του 
διαγωνίσματος, που είναι το μακροβιότερο στην ελληνική ιστορία, διακόπηκε στα 
μέσα του αιώνα μας. Η επανακαθιέρωσή του αποφασίστηκε το 1990 μετά 
από προτροπή του κ. Διονυσίου Ίκκου και την πρόθυμη ανάληψη της 
επιχορήγησης του Αγωνίσματος από τον απόγονο του αρχικού χορηγού κ. 
Αλέξανδρο Συμβουλίδη 

Όροι Διαγωνισμού 

1. Σύμφωνα με το αρχικό του πνεύμα, σκοπός του Αγωνίσματος είναι η 
προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής φιλολογίας στη χώρα 
μας. 

2. Με το διαγωνισμό βραβεύονται ανά διετία αδημοσίευτες πραγματείες 
επί βιοϊατρικών θεμάτων, που έχουν ένα μόνο Έλληνα συγγραφέα 
(μονογραφίες) και το χαρακτήρα βιβλιογραφικής ανασκοπήσεως, στην 
οποία έχουν, κατά προτίμηση, περιληφθεί και πληροφορίες προερχόμενες 
από την ερευνητική συμβολή του ίδιου του συγγραφέα. 

3. Η βράβευση έγκειται στην απονομή του Επάθλου του Αγωνίσματος και 
την εκτύπωση της βραβευμένης μονογραφίας. Η απονομή του Επάθλου 
γίνεται κατά την Εναρκτήρια Συνεδρίαση του Ετήσιου Πανελληνίου 
Ιατρικού Συνεδρίου. Τα έξοδα εκτυπώσεως καλύπτονται από το χορηγό. 
Η εκτύπωση και η κυκλοφορία της βραβευμένης μονογραφίας γίνεται με 
τη μορφή παραρτήματος (συμπληρώματος) του περιοδικού της ΙΕΑ 

4. Αν καμιά από τις μονογραφίες που έχουν υποβληθεί για βράβευση δεν 
κριθεί άξια για το Έπαθλο, τότε στη σχετικώς υπερτερούσα απονέμεται 
το χρηματικό ποσό των 500,00 ευρώ, υπό τον τύπο ενθαρρύνσεως. 

5. Οι μονογραφίες πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες με διπλό διάστημα σε 
σύνηθες χαρτί δακτυλογραφήσεως (21x29,5 cm), με περιθώρια τουλάχιστον 
3,5 cm. Η έκταση τους δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 60 ή μεγαλύτερη 
από 120 δακτυλογραφημένες σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, 
των σχημάτων και της βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 250 βιβλιογραφικές παραπομπές. Για τη σύνταξη του 
κειμένου και της βιβλιογραφίας πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες για τους 
συγγραφείς που ισχύουν για το περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής και 
δημοσιεύονται σ' αυτό. 

6. Οι μονογραφίες υποβάλλονται στο πρωτότυπο και τρία φωτοαντίγραφα 
στη Γραμματεία της ΙΕΑ, έναντι αποδείξεως παραδόσεως. Για το 
αδιάβλητο της κρίσεως, στις υποβαλλόμενες μονογραφίες δεν πρέπει να 
αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, ούτε και από το κείμενο να είναι 
δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του. Αντί γι' αυτό, στην πρώτη σελίδα 
της μονογραφίας θα υπάρχει επιγραφή (π.χ. ρητό), μέσα δε σε ιδιαίτερο 
αδιαφανή και καλά σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα 
αναγράφεται η ίδια επιγραφή, θα υπάρχει σημείωμα με τα στοιχεία του 
συγγραφέα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο), καθώς και υπεύθυνη δήλωση 
του ότι είναι Έλληνας και ότι η μονογραφία του δεν έχει δημοσιευθεί 
προηγουμένως. Οι κλειστοί φάκελοι θα ανοιχθούν μόνο σε περίπτωση 
βραβεύσεως. Στην αντίθετη περίπτωση μπορούν να παραλαμβάνονται 
από τους φέροντες την απόδειξη παραδόσεως, μετά την ημερομηνία της 
απονομής του Επάθλου. 



 

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΕΑ δεν μπορούν να πάρουν 
μέρος στο διαγωνισμό. 

8. Οι μονογραφίες κρίνονται από τριμελή Επιτροπεία, την οποία ορίζει 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΑ. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να 
είναι Έλληνες επιστήμονες γνωστού κύρους και αποδεδειγμένης πείρας και 
ικανότητας συγγραφής ιατρικών κειμένων. Ένα από τα μέλη της 
Επιτροπείας ορίζεται Εισηγητής. 

9. Ο Εισηγητής συντάσσει αναλυτική εισήγηση για κάθε υποβαλλόμενη για 
κρίση μονογραφία. Σε περίπτωση απονομής του Επάθλου, η αντίστοιχη 
εισήγηση δημοσιεύεται επωνύμως στο τέλος της βραβευμένης μονογραφίας. 
Με βάση την εισήγηση, η Επιτροπεία συνέρχεται σε συνεδρίαση και 
αποφασίζει για την απονομή του Επάθλου, συντάσσει δε πρακτικό της 
συνεδριάσεως της, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΑ. 

10. Το Έπαθλο του Συμβουλιδείου Αγωνίσματος θα 
απονεμηθεί στην Εναρκτήρια Συνεδρίαση του Ετήσιου Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συνεδρίου.

 


