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ΠΡΟΛΟΓΟ Σ

Το ΙΜΟΠ, πάντα µε στόχο τις καθηµερινές ανάγκες του Ουρολόγου ξεκινά, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, τη δηµιουργία τυποποιηµένων διαδικασιών λειτουργίας και 
αναφοράς (Τ∆Λ) των Ουρολογικών διαγνωστικών εξετάσεων.
 
Οι Ουρολογικές διαγνωστικές εξετάσεις χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες: 
α) στις διαγνωστικές εξετάσεις για τις διαταραχές της ούρησης, 
β) στις διαγνωστικές εξετάσεις της Ανδρολογίας, 
γ) στις διαγνωστικές εξετάσεις της Ογκολογίας του Ουροποιογεννητικού συστήµατος.

Το φετινό φροντιστήριο είναι αφιερωµένο στην οµάδα οµοφωνίας για τα Τ∆Λ των 
διαγνωστικών εξετάσεων για τις διαταραχές της ούρησης. Συγκεκριµένα, συγκροτήθη-
κε οµάδα ειδικών η οποία εργάζεται µε συγκεκριµένη και αυστηρή µεθοδολογία και 
ετοιµάζει, µε βάση την τεκµηριωµένη γνώση, µια πρόταση οµοφωνίας. Στόχος είναι να 
γίνει στο φροντιστήριο η κριτική ανάλυσή τους ώστε να βοηθηθεί η οµάδα στην 
οριστικοποίηση των θέσεων και στην τελική δηµοσίευση.
 
Σας προσκαλώ να µετέχετε ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια, αφού η συµµετοχή σας 
στο 3ο Κλινικό Φροντιστήριο Λειτουργικής και Επανορθωτικής Ουρολογίας θα δώσει 
σε όλους µας την ευκαιρία να συζητήσουµε και να οριστικοποιήσουµε, τόσο τα πρωτό-
κολλα για σωστές διαγνωστικές εκτιµήσεις, όσο και έναν κοινό τρόπο αναφοράς των 
αποτελεσµάτων, θα µας βοηθήσει δηλαδή, να δηµιουργήσουµε µια ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,

Απόστολος Αποστολίδης ∆ηµήτρης Χατζηχρήστου
Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

ACCRED I TAT ION

  
The "Institute for the Study of Urological Diseases" is accredited by the European 
Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) to provide the 
following CME activity for medical specialists.

The EACCME is an institution of the European Union of Medical Specialists (UEMS)
www.uems.net

The "3rd Greek Masterclass on Functional and Reconstructive Urology 2013" is 
designated for a maximum of 7 hours of European external CME credits. 
Each medical specialist should claim only those hours of credit that he/she actually 
spent in the educational activity.
The EACCME credit system is based on 1 ECMEC per hour with a maximum of 3 
ECMECs for half a day and 6 ECMECs for a full-day event.

Through an agreement between the European Union of Medical Specialists and the 
American Medical Association, physicians may convert EACCME credits to an 
equivalent number of AMA PRA Category 1 Credits™.

Information on the process to convert EACCME credit to AMA credit can be found at
www.ama-assn.org/go/internationalcme

Live educational activities, occurring outside of Canada, recognized by the 
UEMS-EACCME for ECMEC credits are deemed to be Accredited Group Learning 
Activities (Section 1) as defined by the Maintenance.



Οι τυποποιηµένες διαδικασίες λειτουργίας καταρτίζονται από εξειδικευµένο ιατρικό 
προσωπικό και πρέπει να εγκριθούν από οµάδα ειδικών. Οφείλουν να περιλαµβάνουν:

Πρωτόκολλο 1: Τα τεχνικά συστήµατα: προετοιµασία των χώρων εργασίας, επιλογή 
µηχανηµάτων, πρωτόκολλο συντήρησής τους.

Πρωτόκολλο 2: Οι εργαστηριακές εργασίες: πρωτόκολλο εκτέλεσης της ιατρικής 
πράξης, πρωτόκολλο ενεργειών µετά την πράξη (έλεγχος µη αναλώσιµου τεχνολογι-
κού εξοπλισµού, πλύσιµο ανακυκλώσιµων, αποστείρωση/αποθήκευση του υλικού).

Πρωτόκολλο 3: πρόγραµµα κατάρτισης νοσηλευτικού/ ιατρικού προσωπικού, ποιοτι-
κός έλεγχος υπηρεσιών.

Πρωτόκολλο 4: Τυποποίηση αναφοράς που δίδεται στον ασθενή. Απαραίτητα 
στοιχεία, κωδικοποίηση.

TO IMOΠ, χρησιµοποίησε την προηγούµενη εµπειρία του 
από οµάδες οµοφωνίας, και στη διαδικασία σύνταξης των 
Τ∆Λ. Οι οµάδες οµοφωνίας αποτελούν µια κοινή πρακτική 
όλων των επιστηµών στην αντιµετώπιση δύσκολων 
προβληµάτων. Πρόκειται για µια δοµηµένη και αυστηρή 
διαδικασία οµοφωνίας οµάδων ειδικών σε ένα γνωστικό 
αντικείµενο ή επιστηµονικό ερώτηµα.
Η πλέον αποδεκτή διεθνώς µεθοδολογία
είναι η µέθοδος "Delphi"
http://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method
Η επιλογή των µελών των οµάδων εργασίας γίνεται µε 
βάση την επιστηµονική παρουσία τους στα γνωστικά πεδία 
αναφοράς.

Τα στάδια εργασίας είναι τα ακόλουθα:

1. Κάθε µονάδα οφείλει να διαθέτει γραπτές τυποποιηµένες διαδικασίες 
λειτουργίας, εγκεκριµένες από τη διοίκηση. Οι Τ∆Λ διασφαλίζουν την ποιότη-
τα και την ακεραιότητα των δεδοµένων που παράγει η συγκεκριµένη µονάδα. 

2. Οι Τ∆Λ πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµες. Ως βοηθήµατα των τυποποιηµέ-
νων αυτών διαδικασιών λειτουργίας µπορούν να χρησιµοποιούνται δηµοσιευ-
µένα συγγράµµατα, µέθοδοι ανάλυσης, άρθρα και εγχειρίδια. 

3. Τυχόν παρεκκλίσεις από τις Τ∆Λ που αφορούν σε συγκεκριµένη µελέτη 
πρέπει να τεκµηριώνονται και να βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο της 
µελέτης και τους λοιπούς ερευνητές, κατά περίπτωση.

α) συστηµατική έρευνα την βιβλιογραφίας µε τη χρήση λέξεων ευρετηριασµού

β) καθορισµός επιπέδου γνώσης για κάθε δηµοσιευµένο άρθρο (level of evidence)

γ) επίτευξη οµοφωνίας µεταξύ των µελών της οµάδας εργασίας µε τη µέθοδο Delphi

δ) παρουσίαση αποτελεσµάτων σε ειδική ηµερίδα µεταξύ Ουρολόγων και καταγραφή της κριτικής τους

ε) οριστικοποίηση τελικών θέσεων και οδηγιών (recommendations) µε την αντίστοιχη βαθµολόγηση (grade of recommendation)

στ) συγγραφή και δηµοσίευση αποτελεσµάτων

Οι Τυποποιηµένες ∆ιαδικασίες Λειτουργίας 
(Τ∆Λ) εφαρµόζονται διεθνώς και περιγράφουν 
λεπτοµερώς τις δραστηριότητες που πραγµατο-
ποιούνται σε έναν χώρο, οργανισµό ή επιχείρη-
ση. Πρακτικά, αποτελούν ένα κείµενο που 
περιγράφει βήµα-βήµα τον τρόπο διεξαγωγής 
δοκιµών ή εργασιών, – στην περίπτωσή µας των 
διαγνωστικών εξετάσεων -, οι οποίες δεν 
περιλαµβάνονται τυπικά σε κατευθυντήριες 

οδηγίες ή άλλα διεθνή επιστηµονικά έντυπα. 
Έχοντας την πολύτιµη εµπειρία από τη διαδικασία δηµιουργίας Τ∆Λ για τις δικές του 
δράσεις (Urotour, Urocourses, Uroschool, Urotrials), το ΙΜΟΠ ξεκινά ένα ιδιαίτερα 
φιλόδοξο πόνηµα, την τυποποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων στην Ουρολογία.

Σκοπός των Τ∆Λ των Ουρολογικών διαγνωστικών εξετάσεων είναι:

• Να παρέχουν οµοιοµορφία, συνέπεια και αξιοπιστία σε κάθε µια από τις εξετάσεις 
που εκτελεί ο Ουρολόγος. Έτσι, τα επαναληπτικά αποτελέσµατα είναι συγκρίσιµα, και η 
αξιοπιστία των Ουρολογικών διαγνωστικών εξετάσεων είναι η µέγιστη δυνατή
• Να µειώσουν συστηµατικά σφάλµατα, που οδηγούν σε λάθος διαγνώσεις και 
αντικρουόµενα αποτελέσµατα µεταξύ διαφορετικών συναδέλφων
• Να παρέχεται υψηλού επιπέδου κατάρτιση και καθοδήγηση για τους ειδικευόµενους 
και τους Ουρολόγους οπουδήποτε και αν εκπαιδεύονται
• Να προσφέρουν τη βάση για την ανάπτυξη κοινής επιστηµονικής γλώσσας µεταξύ 
των Ουρολόγων, µε τελικό όφελος την αναβάθµιση της προσφερόµενης φροντίδας 
στους ασθενείς



Τυποποίηση διαγνωστικών
εξετάσεων σε ασθενείς με

ανδρολογικό πρόβλημα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Π. Περιμένης-Ν. Σοφικίτης 

 Ιατρικό Ιστορικό 
- υπογόνιμου άντρα
- σεξουαλικής δυσλειτουργίας 
 Σεξουαλικό ιστορικό 
 Εργαστηριακές εξετάσεις - σπέρμα 
 Ερωτηματολόγια 
 Κλινική εξέταση 
- υπογόνιμου άντρα 
- άντρα με σεξουαλική δυσλειτουργία 
 Υπερηχογραφία/triplex 
- πέους 
- όρχεων 
 Ειδικές εξετάσεις
   στυτικής δυσλειτουργίας
 Βιοψία όρχεως σε υπογόνιμο άντρα

Τυποποίηση διαγνωστικών
εξετάσεων σε ασθενείς με

ουρολογικό καρκίνο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Δ. Μητρόπουλος-Γ. Αλιβιζάτος 

 Ιστορικό
 Εργαστηριακές εξετάσεις/
   καρκινικοί δείκτες
 Κλινική εξέταση
 Απεικονιστικές εξετάσεις (echo-CT-MRI)
 Ραδιοισοτοπικές εξετάσεις
 Βιοψία προστάτη
 Βιοψία κύστης
 Βιοψία νεφρού
 Βιοψία όρχεως
 Βιοψία πέους
 Ερωτηματολόγια/ποιότητα ζωής

Τυποποίηση διαγνωστικών
εξετάσεων σε ασθενείς με

προβλήματα ούρησης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Α. Αποστολίδης-Σ. Γκράβας

 Ιστορικό, Η. Μητσογιάννης
 Ημερολόγιο ούρησης, Γ. Δημητριάδης 
 Κλινική εξέταση, Χ. Κωνσταντινίδης
 Ουροροομετρία/Υπολειπόμενο ούρησης
   Κ. Γιαννίτσας
 Υπερηχογραφία, Β. Παπαδημητρίου
 Κυστεομανομέτρηση, Α. Πετρολέκας 
 Μέτρηση ροής - πίεσης, Α. Αθανασόπουλος
 Κυστεοσκόπηση, Α. Οικονόμου

Τυποποίηση
διαγνωστικών
εξετάσεων
στην Ουρολογία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

URO/SOPs

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ινστιτούτο Μελέτης
Ουρολογικών Παθήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

2013-2014

Το ΙΜΟΠ, πάντα με στόχο τις καθημερινές 
ανάγκες του Ουρολόγου, ξεκινά τη διαδικα-
σία έκδοσης, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα 
τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας και 
αναφοράς (ΤΔΛ) των Ουρολογικών διαγνωστι-
κών εξετάσεων.
 
Οι Ουρολογικές διαγνωστικές εξετάσεις 
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες:
Α) τις διαγνωστικές εξετάσεις για τις 
διαταραχές της ούρησης,
Β) τις διαγνωστικές εξετάσεις
της Ανδρολογίας , και
Γ) τις διαγνωστικές εξετάσεις της Ογκολο-
γίας του Ουροποιογεννητικού συστήματος.

ΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ URO/SOPs: Δ. Χατζηχρήστου



Οι  σκοποί του 

α) να παρουσιάσει στους Ουρολόγους τις ΤΔΛ (τυποποιηµένες διαδικασίες λειτουργίας) 

των διαγνωστικών εξετάσεων για την αντιµετώπιση των LU TS.

β) να εκπαιδεύσει τους συµµετέχοντες στην ολιστική αντιµετώπιση του ασθενή µε βάση την 

τεκµηριωµένη ιατρική, µε έµφαση στο ιστορικό, τη διάγνωση και την παρακολούθηση του 

αποτελέσµατος της θεραπείας. 

Ποια είναι η συµβολή του φροντιστηρίου στην δηµιουργία των ΤΔΛ;

Στο φετινό φροντιστήριο ενσωµατώνεται η παρουσίαση της οµάδας οµοφωνίας για τα ΤΔΛ 

των διαγνωστικών εξετάσεων για τις διαταραχές της ούρησης. Σκοπός είναι η κριτική 

ανάλυσή τους που θα βοηθήσει την οµάδα στην οριστικοποίηση των θέσεων και στην τελική 

δηµοσίευση. Το δύσκολο αυτό εγχείρηµα δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την αµέριστη υπο-

στήριξη των χορηγών που αγκαλιάζουν την προσπάθεια και παρέχουν στην οµάδα οµο-

φωνίας τη δυνατότητα να υλοποιήσει το δύσκολο έργο της.

Σε ποιους απευθύνεται;

Πρωτίστως σε Ουρολόγους, αφενός επειδή αποτελεί µεγάλο µέρος της καθηµερινής ιατρι-

κής πράξης τους  και  αφετέρου επειδή η προσέγγιση και αντιµετώπιση του ασθενούς 

κρύβει πολλά µυστικά. 

Η δοµή του 
Το φροντιστήριο αποτελείται από 3 ενότητες.

Η πρώτη περιλαµβάνει την παρουσίαση του προγράµµατος.

Η δεύτερη περιλαµβάνει µια συνάντηση οµοφωνίας 

πάνω στην τυποποίηση των Ουρολογικών διαγνω-

στικών εξετάσεων για τα προβλήµατα ούρησης.

Η τρίτη ενότητα αφορά στην αντιµετώπιση 3

τυπικών περιστατικών, χρησιµοποιώντας τα ΤΔΛ.

Λίγα λόγια για το κλινικό φροντιστήριο



17:00—19:30 Συνάντηση Οµάδας Οµοφωνίας Συντονιστής: Α. Αποστολίδης

19:30—21:30 Εισαγωγή στις Τυποποιηµένες ∆ιαδικασίες Λειτουργίας και στις Οµάδες Οµοφωνίας Συντονιστής: ∆. Χατζηχρήστου

___________Παρασκευή14______________________________

___________Σάββατο15 (09:00–13:30)__________________________

18:00—20:30 Συνάντηση οµοφωνίας: τυποποίηση διαγνωστικών εξετάσεων σε ασθενείς µε προβλήµατα ούρησης (Β’ Μέρος) Συντονιστές: Α. Αθανασόπουλος, Η. Μητσογιάννης

09:30—10:30 Ειδικό σεµινάριο:
 Τα µυστικά µιας επιτυχηµένης προφορικής παουσίασης Συντονιστής: ∆. Χατζηχρήστου, Οµιλητής: Π. Τοπτσής

10:30—11:00 Τί είναι απαραίτητο για κάθε πάθηση (ΚΥΠ, υπερδραστήρια κύστη, ακράτεια, LUTS άλλων αιτιολογιών) Συντονιστής: Α. Αθανασόπουλος, Οµιλητής: Α. Αποστολίδης
11:00—13:00 Πρακτική εφαρµογή Τ∆Λ: 3 δύσκολα περιστατικά βρίσκουν λύση  Συντονιστές: Κ. Γιαννίτσας, Χ. Κωνσταντινίδης

 Εφαρµογή των Τ∆Λ σε 3 περιστατικά:

13:00 Λήξη

09:00—09:30 Εγγραφές
 
09:30—13:30 Συνάντηση οµοφωνίας: τυποποίηση διαγνωστικών εξετάσεων σε ασθενείς µε προβλήµατα ούρησης (Α’ Μέρος) Συντονιστές: Α. Αποστολίδης, Γ. ∆ηµητριάδης

18:00—18:45
Κυστεοµανοµέτρηση:
τι µηχάνηµα,
ποιο πρωτόκολλο,
τι αναφορά;
Α. Πετρολέκας

18:45—19:30
Μέτρηση ροής – πίεσης:
από τη θέση του ασθενή
στο πόρισµα 
Α. Αθανασόπουλος

19:30—20:45
Εισαγωγή
στις Τυποποιηµένες
∆ιαδικασίες Λειτουργίας
∆. Χατζηχρήστου

20:45—21:30
Η οµάδα οµοφωνίας
για τις διαγνωστικές
εξετάσεις των LUTS
A. Αποστολίδης

19:30—20:15
Κυστεοσκόπηση:
πρωτόκολλο εξέτασης,
συµπληρωµατικές εξετάσεις,
αναφορά
Α. Οικονόµου

Οµάδα 1:
Γυναίκα µε
υπερδραστήρια κύστη

– Ν. Πολύµερος
– Α. Αθανασόπουλος

Οµάδα 2:
Γυναίκα µε
νευρογενή κύστη

– Β. Σφίγγας
– Α. Αποστολίδης

Οµάδα 3:
Άντρας µε
υπερδραστήρια κύστη

– Γ. ∆ελλής
– Η. Μητσογιάννης

09:30—10:00
Είναι εφικτό
το τυποποιηµένο ιστορικό;
Μια πρόταση
Η. Μητσογιάννης

10:00—10:30
Ηµερολόγιο ούρησης:
προβληµατισµοί για τον
τρόπο καταγραφής
και µια πρόταση
Γ. ∆ηµητριάδης

11:30—12:00
Ουροροοµετρία /
Υπολειπόµενο ούρησης:
τι µηχάνηµα, ποιές συνθήκες,
τι προδιαγραφές, τι αναφορά;
Κ. Γιαννίτσας

12:30—13:00
Υπερηχογράφηµα κύστης /
προστάτη:
µε ποιό τρόπο
και πως αναφέρονται;
Β. Παπαδηµητρίου

10:30—11:00
Κλινική εξέταση
βήµα-βήµα
(Ουρολογική-νευρολογική)
Χ. Κωνσταντινίδης

11:00—11:30 ∆ιάλειµµα

13:00—13:30 Σχόλια

20:15—21:00 Συµπεράσµατα

___________Κυριακή16_________________________________

___________Σάββατο15 (18:00–21:00)__________________________



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Ουρολογίας και τη διατριβή στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών το 1990. Στη συνέχεια, εξειδικεύτηκε στη Νευροουρολογία και Ουροδυναµική 
στα Βρετανικά Nοσοκοµεία Royal Glasgow Infirmary, Taunton Somerset και Bristol Sauthmead. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
Πατρών ως Λέκτορας, Επίκουρος και σήµερα Αναπληρωτής Καθηγητής. Από το 2007, είναι Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ουροδυναµικής Ουρολογίας του Πανεπιστηµίου 
Πατρών, την οποία και έχει οργανώσει από το 1998.  Κατά τα έτη 2002-03, εργάστηκε ως Visiting Senior Lecturer στο Bristol Urological Institute και ως Consultant Urolοgist στο 
Taunton and Somerset Hospital. Το 2006-2008 εργάστηκε ως Visiting Professor στο University of Michigan Medical Center και, το 2010, στο Πανεπιστήµιο της Perugia. Ήταν µέλος 
του ∆.Σ. της ΟΝΟΓΟ, µέλος του School of Urodynamics της ICS και εξεταστής του EBU. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις ως προσκεκληµένος οµιλητής σε ελληνικές και διεθνείς επιστηµονι-

κές συναντήσεις. Έχει συµµετάσχει µε πάνω από 120 ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια και έχει τιµηθεί µε 7 βραβεία. Έχει δηµοσιεύσει 116 πλήρη άρθρα σε ιατρικά περιοδικά (82 στο PubMed) µε 
πάνω από1.000 αναφορές. Έχει συγγράψει βιβλία, καθώς και κεφάλαια σε βιβλία. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. 
Πήρε πτυχίο Ιατρικής και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Ουρολογίας (1998) και διδακτορική διατριβή (2004) στην Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ.. Εργάστηκε στη συνέχεια ως 
επιστηµονικός συνεργάτης των ειδικών ιατρείων Nευρο-Ουρολογίας/ Ουροδυναµικής και Ανδρολογίας. ∆ιετέλεσε Επιµελητής Β΄ στην Ουρολογική κλινική του Γ. Ν. Χαλκιδικής 
(2000-2002), οπότε και έλαβε υποτροφία από το European Urological Scholarship Programme στα Νοσοκοµεία National Hospital for Neurology and Neurosurgery και 
Hammersmith στο Λονδίνο. Μετά το τέλος της υποτροφίας και για τα επόµενα 3,5 έτη, εργάστηκε ως κλινικός ερευνητής του Institute of Neurology, University College London (UCL). 
Το 2006, αναγορεύθηκε Λέκτορας του Α.Π.Θ. και Επίκουρος Καθηγητής Νευροουρολογίας (2011). Η συνεργασία του µε το UCL συνεχίζεται, µε την αναγόρευσή του ως επίτιµου 
λέκτορα. Έχει διατελέσει κύριος ερευνητής σε σειρά πολυκεντρικών µελετών και ερευνητικών πρωτοκόλλων. 

Έχει υπάρξει πρόεδρος επιστηµονικών συνεδρίων σε διεθνή συνέδρια. Έχει δηµοσιεύσει 50 άρθρα στο PubMed, έχοντας τιµηθεί µε το βραβείο καλύτερης δηµοσίευσης στο British Journal of Urology 
International για το έτος 2004. Το 2008, οργάνωσε το 1st European Consensus Meeting on the Use of Botulinum Toxin in Urology (European Urology 2009, 55( 1): 100-120). Είναι κριτής σε διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά, µέλος της συντακτικής επιτροπής στα περιοδικά European Urology και Neurourology & Urodynamics και έχει περισσότερες από 1.000 διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα και πραγµατοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές του (Πτυχίο Ιατρικής, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και Ειδικότητα) στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Στη συνέχεια µετεκπαι-
δεύτηκε για 1 χρόνο στην Νευροουρολογία/Γυναικεία Ουρολογία στο Νοσοκοµείο Morriston της πόλης Swansea της Ουαλίας (Honorary Registrar) και για 6 µήνες στην Ανδρολογία και 
∆ιορθική Υπερηχοτοµογραφία του Προστάτη στο Νοσοκοµείο Mushgrove της πόλης Taunton στο Ηνωµένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί για 3 χρόνια ως Ιατρικός Σύµβουλος σε φαρµακευτι-
κές εταιρίες µε ιδιαίτερη δραστηριότητα στον τοµέα της Ουρολογίας και της Ανδρολογίας ειδικότερα, ενώ κατά το ίδιο διάστηµα εξασκούσε την ιατρική ως ιδιώτης Ουρολόγος. Εξελέγη 
Λέκτορας Ουρολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών τον Οκτώβριο του 2007. Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει 15 άρθρα (10 στο Pub med µε περισσότερες από 90 αναφορές).

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ∆ΕΛΛΗΣ
Γεννήθηκε στη Λιβαδειά το 1976, και είναι Ιατρός της Πολεµικής Αεροπορίας µε το βαθµό του Σµηναγού. Αποφοίτησε από την ΣΣΑΣ και την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 2001. 
Υπηρέτησε στο 251 ΓΝΑ ως εκπαιδευόµενος εως το 2003 και ακολούθως σε Πτέρυγες Μάχης ως Ιατρός Μονάδας. Από το 2005 εως το 2008 διατέλεσε Υπεύθυνος και εκπαιδευ-
τής στα Σχολεία Αεροπορικής Ιατρικής και Φυσιολογίας της Πτήσης για τους Υγειονοµικούς και Ιπτάµενους Αξιωµατικούς αντίστοιχα. Το 2008 ξεκίνησε την ειδικότητα της Ουρολογίας 
αρχικά στη Β' Χειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ και ακολούθως στην Β' Ουρολογική Κλινική του Παν/µιου Αθηνών στο Σισµανόγλειο ΓΝΑ από το 2009 εώς σήµερα. Το 2013 
ολοκλήρωσε το ΠΜΣ «Ελάχιστα Επεµβατική και Ροµποτική Χειρουργική» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι επίσης Υποψήφιος ∆ιδάκτορας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ µε θέµα 
«Ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα της Εύκαµπτης Ουρητηρονεφροσκόπησης για νεφρικούς λίθους µεγαλύτερους του 1,5 εκ.»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. 
Γεννήθηκε στη ∆ράµα το 1961. Έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., το 1985, ειδικεύτηκε στην Κλινική Ουροποιητικών Οργάνων (σήµερα Α΄ Ουρολογική Κλινική) του 
Α.Π.Θ. και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας Ουρολογίας το 1993. Εργάστηκε ως επιστηµονικός συνεργάτης στην Κλινική Ουροποιητικών Οργάνων του Α.Π.Θ. (1993-1995) και εν 
συνεχεία υπηρέτησε ως Επιµελητής ΕΣΥ επί 5 χρόνια (1995-1999) στα Νοσοκοµεία Χαλκιδικής και Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο». Αναγορεύτηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
το 1996. Εξελέγη στη βαθµίδα του Λέκτορα στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης το 1999 και στο Α.Π.Θ. το 2001, όπου υπηρετεί µέχρι σήµερα ως µόνιµος Επίκουρος Καθηγητής 
στην Α΄ Ουρολογική Κλινική (Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηµατάς»). Μετεκπαιδεύτηκε για 12 συνολικά µήνες στην Αγγλία (National Hospital for Neurology & Neurosurgery, London), Γερµανία 
(Albert-Ludwig Universität, Freiburg) και Ολλανδία (AMC, Amsterdam).  Έλαβε τον τίτλο του Fellow of the European Board of Urology (FEBU) το 2009. Τα κλινικά και ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Νευροουρολογία, Ουροδυναµική και Γυναικολογική Ουρολογία, καθώς και στην Ουροογκολογία. Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει 25 διεθνείς δηµοσιεύσεις και 
κεφάλαια σε βιβλία, που έχουν τύχει 111 βιβλιογραφικών αναφορών (citations). Έχει λάβει τέσσερις φορές βραβεία και διακρίσεις σε διεθνή συνέδρια.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, MD,FEBU
Απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠ Αθηνών, ειδικευθείς στην Ουρολογία στην Α΄Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ,Λαικό Νοσοκοµείο. Clinical fellowship στα 
νοσοκοµεία Henri Mondor, Saint Louis και Diaconesses-Croix Saint Simon του Παρισιού µε εξειδίκευση στην λαπαροσκοπική ουρολογία, ενδοουρολογία και λειτουργική ουρολογία 
αντίστοιχα, την περίοδο 2007-2009.Εργάζοµαι ως  Ουρολόγος στην Β’ ουρολογική κλινική του  Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν.Υπότροφος του ΙΚΥ και της EUSP(European 
Scholarship Program) της EAU. Μέλος του Functional Urology Group των Young Academic Urologists(YAU) της EAU. Πρόεδρος της ESRU( European Society for Residents in 
Urology) το 2007-2008, µέλος της επιτροπής εκπαίδευσης της Ελληνικής ουρολογικής εταιρείας. Συγγραφέας 10 Pubmed cited αρθρων. Reviewer των Guidelines για το Chronic 
Pelvic pain της EAU  και της Ελληνικής Ουρολογίας.Βασικό επιστηµονικό ενδιαφέρον αποτελεί η λειτουργική ουρολογία.  

ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας το 2003. Υπηρέτησε  ως ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας 
Μακρακώµης από τον Φεβρουάριο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2005.  Ασκήθηκε στη Γενική Χειρουργική ως ειδικευόµενος στο Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας από τον Απρίλιο του 
2004 ως τον Ιανουάριο του 2005. Τον Απρίλιο του 2008 άρχισε την  ειδικότητα της Ουρολογίας στην ουρολογική κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πάτρας και την ολοκλή-
ρωσε τον Ιούλιο του 2012. Είναι Fellow of the European board of Urology (FEBU) από τον Ιούνιο του 2012. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Πάτρας.  Εργάζεται ως 
ιδιώτης ουρολόγος στην Αταλάντη Φθιώτιδος. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΦΙΓΓΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (2002). Ειδίκευση στην Ουρολογία, στην Ουρολγική Κλινική του ΠΓΝ Πατρών (2008-2012) Επιτυχής συµµετοχή στις 
εξετάσεις FEBU (6/2012). Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Πατρών µε τίτλο διατριβής " Ιστοπαθολογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά του Καρκίνου του Νεφρού ως 
δείκτες φυσικής εξέλιξης και πρόγνωσης της νόσου". Τρίµηνη µετεκπαίδευση στο αντικείµενο της Ουροδυναµικής Ουρολογίας, της Ενδοουρολογίας και της Ουρολογικής Ογκολογικής 
Χειρουργικής στην Ουρολογική Κλινική του ΠΓΝ Πατρών (Υποτροφία ΕΟΕ).

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. 
Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Α.Π.Θ.. Μετεκπαιδεύτηκε επί 3ετία στις Η.Π.Α. (Boston και Stanford Universities). Το 1995, οργάνωσε το ιδρυτικό συνέδριο της ESSM 
(Γενικός Γραµµατέας 1995-97 και Πρόεδρος της ESSM 2001-2004). Το 1998, ίδρυσε το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας στο Α.Π.Θ., ως το Ελληνικό Γραφείο της 
Ευρωπαϊκής Συµµαχίας για τις Σεξουαλικές ∆υσλειτουργίες, του οποίου χρηµάτισε Πρόεδρος (2004-06). Από το 2005 είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ακαδηµίας Σεξουαλικής Ιατρικής, η οποία σε συνεργασία µε την UEMS και το EBU οργάνωσε την ανάπτυξη της Σεξουαλικής Ιατρικής ως υποειδικότητας. Είναι ιδρυτικό µέλος του 
Ανδρολογικού Τµήµατος της EAU (ESAU) και µέλος της Επιτροπής για τις οδηγίες (EAU guidelines). Υπηρέτησε ως µέλος στη συντακτική επιτροπή των περιοδικών Urologia 
Internationalis, Journal of Sexual Medicine, International Journal of Impotence Research, International Journal for Sexual Health και ως κριτής σε 21 διεθνή περιοδικά. Έχει έντονη 

επιστηµονική παρουσία ως οµιλητής/εκπαιδευτής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει τιµηθεί µε 8 βραβεία, ισάριθµα διεθνή και ελληνικά. Έχει συγγράψει 102 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά (µε 
περισσότερες από 4.500 αναφορές), 19 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία, ενώ 2 φορές ήταν φιλοξενούµενος συντάκτης ειδικών τευχών διεθνών περιοδικών. Το 2011, ίδρυσε το Ι.Μ.Ο.Π., του οποίου είναι 
Πρόεδρος του ∆.Σ..

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1989). Εργάσθηκε ως Ειδικευόµενος στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Λαϊκό Νοσοκοµείο και 
έλαβε τον τίτλο της Ειδικότητας της Ουρολογίας το 1998. Στη συνέχεια µετεκπαιδεύτηκε στην Ουροδυναµική-Βιντεοουροδυναµική, Γυναικολογική Ουρολογία και Επανορθωτική 
Χειρουργική του Ουροποιητικού Συστήµατος στο Royal Hallamshire Hospital, στο Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας. Επιστηµονικός Συνεργάτης της Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής 
Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκοµείου επί 2,5 έτη (1999-2001). Το 1999 απέκτησε και τον τίτλο του Fellow of the European Board of Urology (FEBU). Από το 2001 έως το 2007 
εργάσθηκε ως Επιµελητής Β΄ στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στην οποία οργάνωσε και λειτούργησε, ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος, το Ιατρείο Νευροουρο-
λογίας-Ουροδυναµικής. Το 2002 αναγορεύθηκε ∆ιδάκτορας Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 2007 διορίσθηκε Επιµελητής Β΄ στη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµί-

ου Αθηνών, στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο, ενώ σήµερα κατέχει θέση Επιµελητή Α΄ στην ίδια Κλινική. Υπήρξε υπότροφος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (υποτροφίες «Απόστολος ∆εληβελιώτης» 
και «Ουροδυναµική»). Έχει συµµετάσχει ως Ερευνητής σε ελληνικές και διεθνείς πολυκεντρικές µελέτες και έχει προσκληθεί ως οµιλητής-εισηγητής σε 59 Επιστηµονικές Εκδηλώσεις 
(Συνέδρια-Συµπόσια-Σεµινάρια). Είναι µέλος ελληνικών και ξένων επιστηµονικών εταιρειών, µεταξύ των οποίων και η European Association of Urology (EAU) και η International Continence Society (ICS). 
Από το 2009 είναι µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Τµήµατος ΟΝΟΓΟ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Είναι κριτής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενώ είναι µέλος της Συντακτικής 
Επιτροπής του περιοδικού «Ελληνική Ουρολογία». Στο επιστηµονικό του έργο περιλαµβάνεται πλήθος ανακοινώσεων σε Ελληνικά και ∆ιεθνή Συνέδρια, 35 πλήρεις δηµοσιεύσεις (19 σε ξενόγλωσσα και 
16 σε ελληνικά περιοδικά) καθώς και συγγραφή κεφαλαίων σε 3 ελληνικά συγγράµατα Ουρολογίας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΣΥ- ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΕΙΑΑ)
Μετεκπαιδεύτηκε για 3 µήνες στην Oυρολογική Kλινική του Νοσοκοµείου Nordwest της Φρανκφούρτης. Το 2005, απέκτησε τον τίτλο FEBU. Στη συνέχεια, εργάστηκε για ένα έτος ως 
επικουρικός επιµελητής στην Ουρολογική Κλινική του «Ασκληπιείου» Βούλας. Το 2006, ακολούθησε µετεκπαίδευση για 6 εβδοµάδες στη Xειρουργική των έξω γεννητικών οργάνων 
στο «Ίδρυµα Sava Perovic» στο Βελιγράδι. Από το 2006, υπηρετεί ως Επιµελητής στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Το 2007 και το 2009, έλαβε υποτροφία για τη συµµετοχή στο 
ESU – WEILL CORNELL MASTER CLASS, που οργανώνεται από το European School of Urology (ESU) και το Weill Medical College of Cornell University. Το 2009, έλαβε υποτροφία 
από το European Urological Scholarship Programme για 3µηνη µετεκπαίδευση (Clinical Fellowship) στη Νευροουρολογία στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ίνσµπρουκ στην 
Αυστρία. Το 2012 απέκτησε τον τίτλο FECSM (Fellow of the European Committee on Sexual Medicine). Είναι µέλος πολλών διεθνών επιστηµονικών εταιρειών και έχει διατελέσει 

µέλος των συντονιστικών επιτροπών των τµηµάτων ΑΝ∆Ρ.ΥΠΟ, Ο.ΝΟ.ΓΟ και της επιτροπής εκπαίδευσης της Ε.Ο.Ε.. Υπήρξε οµιλητής σε 58 συνέδρια, έχει συγγράψει 2 κεφάλαια σε βιβλία, έχει 9 διεθνείς 
και 21 ελληνικές δηµοσιεύσεις, και 111 ανακοινώσεις σε διεθνή και 132 σε ελληνικά συνέδρια. Έχει τιµηθεί µε 1 βραβείο σε ελληνικό συνέδριο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1998). Ολοκλήρωσε την ειδικότητα στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και, το 
2007, έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας. Το 2006, πέτυχε την καλύτερη επίδοση πανελληνίως στα “EBU - in service Exams” και τον ίδιο χρόνο έλαβε την υποτροφία «Απόστολος 
∆εληβελιώτης» της Ε.Ο.Ε.. Το 2007, πήρε τον τίτλο του FEBU. ∆ιετέλεσε Επιστηµονικός Συνεργάτης της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (12/2006-6/2007). 
Μετεκπαιδεύτηκε στο Neuro-Urology Department, Medical University of Innsbruck (Prof. H. Madersbacher) (7/2007-7/2008) µε γνωστικό αντικείµενο την Ουροδυναµική, τη 
Νευροουρολογία, τη Γυναικολογική Ουρολογία και τη χειρουργική πυελικού εδάφους. Υπότροφος του European Urologic Scholarship Program (EUSP) ως Research Fellow (2008) 
στο Neuro-Urology Department, Medical University of Innsbruck (Prof. H. Madersbacher). ∆ιετέλεσε επικουρικός επιµελητής στην  Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

(7/2008-7/2009). Από τον Αύγουστο 2008, επελέγη ως υπότροφος της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. και του Κέντρου Έρευνας της Εγκράτειας και Παθήσεων του Πυελικού Εδάφους (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) 
του Μ.Μ.Ο.Π., όπου και εργάστηκε ως τον Νοέµβριο του 2011. Από το Νοέµβριο 2011, είναι επιµελητής στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας (Καθηγητής Μ. Μελέκος) και 
υπεύθυνος του Ιατρείου Νευροουρολογίας, Ουροδυναµικής και Γυναικολογικής Ουρολογίας. Είναι κριτής στο Neurourology & Urodynamics, στην Ελληνική Ουρολογία και µέλος της Ελληνικής Ουρολογικής 
Εταιρείας, της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) και της ∆ιεθνούς Εταιρείας για την Εγκράτεια (International Continence Society, ICS).

ΒΑΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γεννήθηκε στη Λαµία το 1976 και είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Πραγµατοποίησε την ειδικότητά του στην Ουρολογική Κλινική 
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης, από όπου έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας το 2009. Την ίδια χρονιά απέκτησε µετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις τον 
τίτλο του Fellow of the European Board of Urology. Στη συνέχεια υπήρξε επιστηµονικός συνεργάτης της Β’ Ουρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ και Fellow στο τµήµα ουροδυναµικής του 
Southmead Hospital του Bristol. Είναι µέλος της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Όσον αφορά το συγγραφικό του έργο, έχει 10 ξενόγλωσσες δηµοσιεύσεις στο 
pubmed και  εργασίες δηµοσιευµένες σε ελληνικά ουρολογικά περιοδικά. Είναι µόνιµος συνεργάτης του περιοδικού Σύγχρονη Ουρολογία, υπεύθυνος για τη στήλη των shortnews. Από 
το 2011 εργάζεται ως ιδιώτης ουρολόγος στη Λαµία, όπου διατηρεί Ουροδυναµικό Εργαστήριο και είναι Συντονιστής του Κοινωνικού Ιατρείου Λαµίας.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ο Παντελής Τοπτσής, είναι ειδικός εφαρµογών πληροφορικής και ασχολείται µε την εκπαίδευση ενηλίκων από το 2003.Σε ηλικία 28 ετών έγινε ένας από το βασικούς εκπαιδευτές 
εκπαιδευτών των καθηγητών πληροφορικής των πιστοποιήσεων του οµίλου PEOPLECERT (ECDL Hellas). Επίσης πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτής από τον φορέα IBSTPI (USA) και ως 
Tutor από την ECDL Hellas. Εκτός από την εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτών ειδικεύεται στην δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού τηλεκπαίδευσης.
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