ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία διοργανώνει το 39ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο, από 4-7 Απριλίου 2012, στο Ξενοδοχείο Intercontinental. Φέτος το ΔΣ της ΕΕΕ-ΠΕΕ αναδιαμόρφωσε τη δομή του προγράμματος
του Πανελληνίου Συνεδρίου έτσι ώστε να επιτραπεί ο συνδυασμός εκπαίδευσης,
παρουσίασης του ερευνητικού έργου τόσο των εμπειροτέρων όσο και των νεοτέρων συναδέλφων, καθώς και της προβολής πλέον σύγχρονων δεδομένων
από πλευράς νέων θεραπευτικών μέσων. Γι’ αυτό έχουν προβλεφθεί κύριες
ερευνητικές ομιλίες, παρουσίαση προφορικών ερευνητικών εργασιών, στρογγυλά τραπέζια και συνεδρίες συνάντησης με τον ειδικό.
Το ΔΣ διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ βασικής και κλινικής πληροφορίας έχει προγραμματίσει ένα μέρος των δραστηριοτήτων του συνεδρίου να
καλυφθούν προς όφελος της μετάδοσης της πληροφορίας για τα νέα θεραπευτικά μέσα.
Είμαστε βέβαιοι ότι διατηρώντας την ποιότητα και πολλαπλασιάζοντας τις
δραστηριότητες του συνεδρίου με τον συνεπή τρόπο που επί δεκαετίες η ΕΕΕ
φέρνει εις πέρας το Πανελλήνιο Συνέδριο της, θα επιτραπεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ειδικευμένων και ειδικευόμενων συναδέλφων ενδοκρινολόγων αλλά και των οργανισμών και εταιρειών που
ασχολούνται με τη διάδοση όλο και πιο αποτελεσματικών φαρμακευτικών
σκευασμάτων.
Περιμένουμε με χαρά να σας συναντήσουμε στο συνέδριο μας.
Φιλικά,

Γεώργιος Μαστοράκος
Πρόεδρος
της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental
Λεωφ. Συγγρού 89-93, 117 45 Αθήνα
Τηλ.: 210-9206000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Τετάρτη

4 Απριλίου 2012

Πέμπτη

5 Απριλίου 2012

Παρασκευή

6 Απριλίου 2012

Σάββατο

7 Απριλίου 2012

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα
πραγματοποιούνται στα αγγλικά.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο, τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη
διάρκεια του συνεδρίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η παράδοση των πιστοποιητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Απριλίου
2012, μετά το τέλος του Συνεδρίου σε όλους τους εγγεγραμμένους σύνεδρους.
Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits) αναγνωρισμένα από τον ΠΙΣ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών
μηχανημάτων και ιατρικών εκδόσεων.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Είδος Εγγραφής

Τιμή
200,00 €

Ειδικευμένοι ιατροί
Ειδικευόμενοι ιατροί

Χωρίς χρέωση

Φυσιοθεραπευτές - Νοσηλευτές - Φοιτητές

Χωρίς χρέωση

Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Υπερήχων
(ανά Σεμινάριο)

50,00 €

* Στις προαναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση συνεδρίου
Συνεδριακό υλικό
Διαλείμματα καφέ
Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το δικαίωμα συμμετοχής στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Υπερήχων περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση σεμιναρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Για τη συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Υπερήχων θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε Σεμινάριο
δεν θα υπερβαίνει τα 15 άτομα ανά αίθουσα.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων
έχει γίνει προκράτηση δωματίων στο συνεδριακό ξενοδοχείο. Για κρατήσεις παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Athenaeum Intercontinental Hotel
Δίκλινο δωμάτιο
για μονόκλινη
χρήση

Δίκλινο
δωμάτιο

Δωμάτιο Club
Intercontinental
για μονόκλινη χρήση

Δίκλινο δωμάτιο
Club
Intercontinental

150,00 €

165,00 €

185,00 €

195,00 €

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, συμπεριλαμβάνουν πρωινό
και φόρους και ισχύουν για υποχρεωτική παραμονή 3 διανυκτερεύσεων.
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