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Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ





Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το ΔΣ της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας - Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων 
(ΕΕΕ-ΠΕΕ) σας καλοσωρίζει με ιδιαίτερη χαρά στο επετειακό 50ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη που φέτος μετά από 4 χρόνια, 
πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, το συνέδριο περιλαμβάνει 
διαλέξεις, συμπόσια, συναντήσεις με τον ειδικό (meet the expert), παρουσίαση προφορικών 
ανακοινώσεων και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) καθώς και δορυφορικά 
συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις. 

Θέματα του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες 
διεθνούς εμβέλειας με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους. Στα συμπόσια θα συμμετέχουν και 
συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων (χειρουργοί, γυναικολόγοι, καρδιολόγοι, παθολόγοι, γενικοί 
ιατροί, ακτινολόγοι  και πυρηνικοί γιατροί) αποδεικνύοντας έτσι την εξωστρέφεια της Εταιρείας 
για συνεργασίες, με γνώμονα πάντα το όφελος για τους γιατρούς και τους ασθενείς.

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει ο Ενδοκρινολόγος στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, 
οι οποίες στις μέρες μας πλήττουν τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως 
ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η Παχυσαρκία, οι παθήσεις του Θυρεοειδούς και οι επιπλοκές τους, 
όπως αυτό έγινε έκδηλο στην πανδημία του Covid-19. 

Ακόμα, θα συζητηθούν τα νεότερα δεδομένα και θα παρουσιαστούν σύγχρονες θεραπείες, 
σημαντικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις από  Έλληνες και διακεκριμένους ξένους 
ομιλητές αλλά και άλλα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινή κλινική πρακτική. 

Η συνέχιση του ανοίγματος προς τους νεότερους ενδοκρινολόγους με την παρουσίαση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων τους και την ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα του συνεδρίου 
εξακολουθεί να έχει σημαντική βαρύτητα στην εξέλιξη της Εταιρείας μας. Το ίδιο σημαντική 
θεωρούμε και την επιβράβευση ιστορικών μορφών της Εταιρείας μας με ομιλίες και συμπόσια 
σχετικά με την επιστημονική τους ιστορία. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο συνέδριο ώστε να μοιραστούμε τη σύγχρονη, 
διεθνή γνώση, να ανταλλάξουμε απόψεις και να γιορτάσουμε το 50ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη.

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος
Α. Βρυωνίδου-Μπομποτά

Χαιρετισμός
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ-ΜΠΟΜΠΟΤΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φ. ΤΑΛΙΔΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Ε. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ
Γ. ΚΑΣΣΗ
Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ. ΓΟΥΛΗΣ
Δ. ΚΙΟΡΤΣΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ. ΠΕΠΠΑ 
Α. ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκπαιδευτική Επιτροπή
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Θεματολογία Συνεδρίου
Επιπλοκές σακχαρώδη διαβήτη

Χειρουργική θεραπεία συνδρόμων πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας

Επικαιροποιημένες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης παθήσεων παραθυρεοειδών

Τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική

Τεστοστερόνη: φίλος ή εχθρός

Επιθετικοί όγκοι υπόφυσης

Καρκίνος θυρεοειδούς και ιατρική ακριβείας

Ενδοκρινολογικά προβλήματα στους επιβιώσαντες από καρκίνο της παιδικής ηλικίας

Νεότερες θεραπείες στην παιδιατρική ενδοκρινολογία και διαβητολογία

Διατροφή και παχυσαρκία

Από τη μη-αλκοολική στη μεταβολική αιτιολογίας λιπώδη νόσο του ήπατος

Πρωτόκολλα διέγερσης ωοθηκών

Λιπίδια: σφάλματα και παραλείψεις στη θεραπεία των υπερλιπιδαιμιών

Καρκίνος θυρεοειδούς ανθεκτικός στη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο

Προβλήματα γονιμότητας κατά την ενήλικο ζωή σε επιβιώσαντες από καρκίνο παιδικής ηλικίας

Διαβητικό πόδι

Σύνδομο εξάντλησης (burn out) εργαζομένων

Θεραπευτικές προσεγγίσεις σε νευροενδοκρινικούς όγκους

Adrenal diseases: an update

Βιοδείκτες μελλοντικής γονιμότητας σε αγόρια με ιστορικό κρυψορχίας

Ανεπιθύμητες ενέργειες μακροχρόνιας αντιαπορροφητικής αγωγής: πρόληψη και διαχείριση

Η ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπιση των υποφυσιακών όγκων
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Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
4 - 6 Μαΐου 2023 | Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Makedonia Palace
(Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 2, 546 40 Θεσσαλονίκη |  T: 231 089 7197 |  https://makedoniapalace.com)

Σημαντικές ημερομηνίες

Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών 1 Μαρτίου 2023

Οδηγίες υποβολής εργασιών
Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.endo.gr/endomembers/articlesubmition/

Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων 
ομιλητών από το εξωτερικό. 

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) 
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά 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. Δεν προσμετρούνται 
τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη 
του συνεδρίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

Κονκάρδα συνέδρων
Όλοι οι σύνεδροι που θα συμμετάσχουν θα παραλάβουν από τη γραμματεία του συνεδρίου 
την κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του και να την 
σαρώνουν κατά τη είσοδο και έξοδό τους από τη συνεδριακή αίθουσα.

Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία
Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις 
μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από 
κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

Εμπορική έκθεση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών 
μηχανημάτων.
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Δικαίωμα συμμετοχής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑφΗΣ  ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικοί Ιατροί  200€

Ειδικευόμενοι Ιατροί 100€

φοιτητές/τριες - Νοσηλευτές/τριες  Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με φΠΑ 24%

Το δικαίωμα συμμετοχής για Ειδικούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου 

• Συνεδριακό υλικό

• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

• Πιστοποιητικό συμμετοχής 

Το δικαίωμα συμμετοχής για Φοιτητές/τριες και Νοσηλευτές/τριες περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση συνεδρίου 

• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

• Πιστοποιητικό συμμετοχής 

Η online εγγραφή θα πρέπει να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του συνεδρίου στην ιστοσελίδα: www.globalevents.gr

Διαμονή
ΞΕΝΟΔΟχΕΙΟ  ΜΟΝΟΚλΙΝΟ ΔωΜΑΤΙΟ

Makedonia Palace 150€

Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής. Ο φόρος διαμονής επιβαρύνει τον πελάτη και 
εξοφλείται απευθείας από τον ίδιο στην reception του ξενοδοχείου.
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Επιστημονικός φορέας Διοργάνωσης Συνεδρίου

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 14, 106 82 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7774370, 210 7474046 | e-mail: info@endo.gr 
www.endo.gr

Γραμματεία Συνεδρίου

Θεσσαλονίκη
Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 247743, 2310 247734 | e-mail: info@globalevents.gr

Αθήνα
Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα
Τ: 210 3250260 | e-mail: athens@globalevents.gr
www.globalevents.gr


