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Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων (Ε.Ε.Ε. - Π.Ε.Ε.)
και η Εκπαιδευτική Επιτροπή της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας με μεγάλη χαρά
σας ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 43ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας,
Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 20-23 Απριλίου
2016, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.
Το συνέδριο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο σύγχρονος
ενδοκρινολόγος στην καταπολέμηση πολλών σοβαρών παθήσεων οι οποίες στις μέρες μας
πλήττουν πολυπαραγοντικά τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως οι
παθήσεις του θυρεοειδούς, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα μεταβολικά νοσήματα.
Το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της ειδικότητάς μας και φιλοδοξούμε να
συνεχίσουμε την πετυχημένη παράδοση των προηγουμένων συνεδρίων με σκοπό να αποτελέσει
ένα σημαντικό γεγονός στην ενημέρωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων μας, παλαιών και
νέων συναδέλφων.
Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, συναντήσεις
με τον ειδικό (meet the expert), παρουσίαση προφορικών ανακοινώσεων και ηλεκτρονικά
αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters). Όσον αφορά στα Σεμινάρια των υπερήχων αυτά δεν
θα συμπεριληφθούν στο Συνέδριο καθώς στόχος του Δ.Σ. είναι ένα ολοκληρωμένο, ξεχωριστό
Σεμινάριο.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο φετινό συνέδριο θα φιλοξενηθεί μία τράπεζα Ευρωπαίων
ειδικευομένων όπου θα συζητηθούν τα προβλήματα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στη
χώρα μας, ενώ θα συμμετάσχουν επίσης η Κυπριακή Ενδοκρινολογική Εταιρεία, συνάδελφοι
των Βαλκανικών χωρών και διακεκριμένοι ξένοι ομιλητές.
Τέλος, στις φετινές καινοτομίες συμπεριλαμβάνεται το Ενδοκρινολογικό Χωριό, το οποίο
απευθύνεται στο κοινό για ενημέρωση και δωρεάν εξετάσεις αναφορικά με θέματα που άπτονται
των γνωστικών αντικειμένων της Ενδοκρινολογίας, όπως ο Διαβήτης, η Οστεοπόρωση και οι
Παθήσεις του θυρεοειδούς.
Θεωρώντας ότι η επιτυχία του βασίζεται στην παρουσία σας, προσβλέπουμε στην ενεργό
συμμετοχή σας για ένα εποικοδομητικό και γόνιμο Συνέδριο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ζ. Μούσλεχ
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Επιτροπές
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Ζ. Μούσλεχ
Αντιπρόεδρος: Μ. Μιχαλάκη
Γεν. Γραμματέας: Σ. Λιβαδάς
Ταμίας: Α. Θωμόπουλος
Ειδ. Γραμματείς: Ν. Αγγελόπουλος
		 Β. Βασιλείου
		 Α. Κούρτης

Εκπαιδευτική Επιτροπή

Επιτροπή Ε.Σ.Υ.

Θ. Αλεξανδρίδης

Δ. Βασιλειάδη

Ε. Βασιλάτου

Γ. Κάσση

Α. Βρυωνίδου

Ε. Κούκκου

Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ελεγκτική Επιτροπή

Ε. Λουκάρη

Γ. Κάσση

Κ. Μιχαλάκης

Χ. Κανδηλώρος

Ν. Μπίκας

Α. Μόρτογλου

Επιτροπή Ειδικευομένων
Ε. Ερωτόκριτου

Μ. Μιζαμτζίδη

Μ. Μαρινάκη

Μ. Μπαλωμενάκη

Γ. Μηντζιώρη
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Θεματολογία Συνεδρίου
Παθήσεις του θυρεοειδούς
Σακχαρώδης Διαβήτης
Μεταβολικά νοσήματα των οστών και Οστεοπόρωση
Μεταβολικό σύνδρομο και παχυσαρκία
Διαταραχές των λιπιδίων
Νευροενδοκρινολογία και παθήσεις της υπόφυσης
Παθήσεις επινεφριδίων
Γονάδες- Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών - Υπογονιμότητα
Κακοήθη νοσήματα και ενδοκρινικές διαταραχές
Παιδοενδοκρινολογία
Ενδοκρινική υπέρταση
Εμμηνόπαυση
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Γενικές πληροφορίες
Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής
20-23 Απριλίου 2016, Αθήνα
Ξενοδοχείο Divani Caravel
(Βασ. Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα, τηλ.: 210 720 7000, email: info@divanicaravel.gr)

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών
Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.endo.gr
Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των περιλήψεων εργασιών είναι
31 Ιανουαρίου 2016.

Βράβευση Εργασιών
Στο πλαίσιο του συνεδρίου αθλοθετoύνται τα παρακάτω βραβεία:

1. Βραβείο Δ. Ίκκου 1.500 €
Απονέμεται στην καλύτερη κλινική εργασία στην Ενδοκρινολογία που δημοσιεύθηκε
το 2015 σε διεθνές περιοδικό που αναφέρεται στο PubMed και έχει impact factor. Ο
πρώτος συγγραφέας πρέπει να είναι είτε τακτικό ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ είτε
παιδοενδοκρινολόγος.

2. Βραβείο Βασικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία 1.500 €
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με έμφαση στη βασική έρευνα στην Ενδοκρινολογία
που δημοσιεύθηκε το 2015 σε διεθνές περιοδικό που αναφέρεται στο PubMed και έχει
impact factor. Ο πρώτος ή ο τελευταίος συγγραφέας πρέπει να είναι τακτικό, πάρεδρο ή
δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ.
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Γενικές πληροφορίες

› Βράβευση Εργασιών

3. Βραβείο Ι. Γιαννάτου 1.500 €
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με αντικείμενο την έρευνα στην κλινική
Ενδοκρινολογία. Η εργασία δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί σε
πλήρη ή μερική μορφή σε προηγούμενα συνέδρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο
πρώτος συγγραφέας πρέπει να είναι είτε τακτικό ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ είτε
παιδοενδοκρινολόγος. Οι εργασίες που κατατίθενται για το συγκεκριμένο βραβείο
επιτρέπεται να κατατεθούν και ως εργασίες προφορικές ή ηλεκτρονικά αναρτημένες
στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο εφόσον ή κατάθεση δεν έρχεται σε
αντίφαση με τις προϋποθέσεις υποβολής των άλλων βραβείων.

4. Βραβείο Σ. Πιτούλη 1.500 €
Απονέμεται στην καλύτερη εργασία με αντικείμενο τη βασική έρευνα στην
Ενδοκρινολογία. Η εργασία δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί σε πλήρη
ή μερική μορφή σε προηγούμενα συνέδρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο πρώτος
ή ο τελευταίος συγγραφέας πρέπει να είναι τακτικό, πάρεδρο ή δόκιμο μέλος της
ΕΕΕ-ΠΕΕ. Οι εργασίες που κατατίθενται για το συγκεκριμένο βραβείο επιτρέπεται να
κατατεθούν και ως εργασίες προφορικές ή ηλεκτρονικά αναρτημένες στο Πανελλήνιο
Ενδοκρινολογικό Συνέδριο εφόσον ή κατάθεση δεν έρχεται σε αντίφαση με τις
προϋποθέσεις υποβολής των άλλων βραβείων.

5. Βραβείο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας 1.500 €
Απονέμεται στην καλύτερη προφορική εργασία που παρουσιάσθηκε στο Πανελλήνιο
Ενδοκρινολογικό Συνέδριο με πρώτο συγγραφέα ειδικευόμενο στην Ενδοκρινολογία.

6. Βραβείο Α. Φαρμακιώτη 1.500 €
Απονέμεται στην καλύτερη ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση που παρουσιάσθηκε
στο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο.
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Γενικές πληροφορίες

› Βράβευση Εργασιών

7. Βραβείο Δημητρίου Αναστ. Κούτρα 1.500 €
Απονέμεται στην εργασία που έχει δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό ιατρικό
περιοδικό το 2015 με κατά προτίμηση κλινικό θέμα στο θυρεοειδή αδένα και εν
ελλείψει του εργαστηριακού ή πειραματικού περιεχομένου στο θυρεοειδή (όχι όμως
ανασκόπηση). Ο πρώτος συγγραφέας να είναι ιατρός ενδοκρινολόγος μέλος της ΕΕΕ
και η εργασία να έχει εκτελεσθεί εξολοκλήρου στην Ελλάδα.

8. Βραβείο Γεώργιος Τόλης 1.500 €
Απονέμεται στον πρώτο ή στον τελευταίο συγγραφέα ο οποίος θα πρέπει να είναι
τακτικό, πάρεδρο ή δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ για την καλύτερη εργασία με έμφαση
στη βασική έρευνα στην Eνδοκρινολογία που δημοσιεύθηκε το 2015 σε διεθνές
περιοδικό που αναφέρεται στο PubMed και έχει impact factor.

Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών προς βράβευση, παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.endo.gr
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Γενικές πληροφορίες
Επίσημη Γλώσσα

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

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD
credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης
και μοριοδότησης της UEMS - EACCME.

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για
την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού
χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ.
Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (bar code).
Τα πιστοποιητικά θα δοθούν το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 και αφού πρώτα κατατεθεί
στη γραμματεία το έντυπο αξιολόγησης.

Κονκάρδα Συνέδρων
Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική
κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Οπτικά Μέσα
Οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις
παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν
από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.
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Γενικές πληροφορίες
Εμπορική Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και
ιατρικών μηχανημάτων.

Συμμετοχή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικοί		

180 €

Ειδικευόμενοι		

ΔΩΡΕΑΝ

Επαγγελματίες Υγείας (Μαίες, Βοηθοί εργαστηρίων
Φυσικοθεραπευτές - Νοσηλευτές)

60 €

Φοιτητές/τριες		

ΔΩΡΕΑΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής για την κατηγορία Ειδικοί, Ειδικευόμενοι, Επαγγελματίες Υγείας,
Φυσικοθεραπευτές και Νοσηλευτές περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση Συνεδρίου • Συνεδριακό Υλικό • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής για την κατηγορία Φοιτητές/τριες περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο • Πιστοποιητικό συμμετοχής

Διαμονή
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
DIVANI CARAVEL

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

150 €

170 €

Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους
φόρους. Η ελάχιστη διαμονή ανά δωμάτιο είναι 3 διανυκτερεύσεις.
Για να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το δελτίο συμμετοχής και διαμονής
παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.globalevents.gr
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Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 14, 10682 Αθήνα
Τηλ.: 210 7774370, 210 7474046, Fax: 210 7701552
Εmail: info@endo.gr

Γραμματεία Συνεδρίου

Θεσσαλονίκη
Σταδίου 50A, 55534 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 247734-43, Fax: 2310 247746, Εmail: info@globalevents.gr

Αθήνα
Αγγέλου Μεταξά 21, Εμπορικό Κέντρο Galleria, Α’ όροφος, Γραφ. 10,
16675 Γλυφάδα, Αθήνα
Τηλ. & Fax: 210 3250260, Email: athens@globalevents.gr
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