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χΑίρεΤίΣμοΣ ΠροεΔρου

αγαπητοί Συνάδελφοι, 

η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει 
στις 10-12 Δεκεμβρίου 2015, την 4η Συνάντηση ειδικών σε θέματα καρδιομεταβολικού κινδύνου: 
αμφιλεγόμενα θέματα αιχμής, στην αθήνα στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Στο Συνέδριο, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ημερών, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουμε συνεδρίες με συμμετοχή ειδικών (διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, επιστημονικές 
αντιπαραθέσεις και δορυφορικά συμπόσια) και να αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα αιχμής, 
ζητήματα και τομείς με αμφισβητούμενες απόψεις για όλες τις πτυχές των μεταβολικών διατα-
ραχών. 

με ιδιαίτερη χαρά θα δεχθούμε και τις εργασίες σας, έχοντας φροντίσει να απονεμηθεί χρηματικό 
έπαθλο στην καλύτερη προφορική ανακοίνωση, καθώς και τιμητικές διακρίσεις [έπαινοι] στις 
αμέσως δύο καλύτερες προφορικές εργασίες που θα προταθούν από την επιτροπή βράβευσης.

το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του International Chair on Cardiometabolic Risk (ICCR)  και θα 
χορηγηθούν 17 μόρια Συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD).

εκφράζοντας τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον που δείχνετε 
για το Συνέδριό μας, το οποίο ενδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο επιστημονικά και θεματολο-
γικά, θα ήθελα να σας προσκαλέσω ξανά σε ένα δημιουργικό και παραγωγικό Συνέδριο της 
ε.μ.πα.κ.α.ν.

με εκτίμηση,

για την ε.μ.πα.κ.α.ν.

 

δρ. ιωάννης κυριαζής 
πρόεδρος δ.Σ.
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ΔίοίκΗΤίκο ΣυμβουΛίο

προεδροΣ: Ι. Κυριαζής
αντιπροεδροΣ: Χ. Δημοσθενόπουλος 
γ. γραμματεαΣ: Ε. Χατζηαγγελάκη 
ταμιαΣ: Ν. Πατσουράκος
μελη: Ρ. Ευθυμιάδου
 Ι. Ιωαννίδης
 Σ. Λιάτης

ορΓΑνΩΤίκΗ εΠίΤροΠΗ

προεδροΣ: Ι. Κυριαζής 
μελη: Χ. Δημοσθενόπουλος 
 Ρ. Ευθυμιάδου 
 Ε. Ζέρβας 
 Σ. Λιάτης
 Ν. Πατσουράκος 
 Κ. Σγούρος
 Δ. Στεφανή 
 Σ. Τσαούση 
 Ε. Χατζηαγγελάκη 

εΠίΣΤΗμονίκΗ εΠίΤροΠΗ

προεδροι: Κ. Θωμόπουλος, Ι. Ιωαννίδης   
μελη: Α. Αλαβέρας 
 Δ. Βλαχάκος 
 Γ. Δημητριάδης
 Δ. Κιόρτσης 
 Ν. Κομιτόπουλος
 Γ. Λάζαρος
 Λ. Λαναράς 
 Μ. Λελέκης  
 Θ. Μακρής 
 Α. Μελιδώνης 
 Α. Νικολόπουλος
 Σ. Πατσιλινάκος 
 Σ. Παππάς 
 Α. Πιτταράς 
 Α. Πρωτογέρου 
 Γ. Στεργίου
 Κ. Τσιούφης
 Σ. Φούσσας 
 Π. Χριστακόπουλος
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εΠίΣΤΗμονίκο ΠροΓρΑμμΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

14.00 - 14. 30  προΣελεύΣη - εγγραΦεΣ  

14.30 - 16.00 V- Learning 
  τροποποιήσιμοι και μη παράγοντες καρδιαγγειακού κίνδυνου στη μελέτη 

PERSEAS - A & B’ φάση. - Ι. Ιωαννίδης - Ι. Κυριαζής   

16.00 - 17.00  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 προεδρείο: Δ. Μυτάς - Κ. Σγούρος 

17.00 - 17.15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: προέδρων ο.ε. & ε.ε - προέδρου ι.Σ.α. 
 ύπουργού ύγείας - κήρυξη Έναρξης εργασιών Συνεδρίου 

17.15 - 19.00  ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ
 προεδρείο: I. Mανιός, Ε. Τριανταφυλλίδη 
  μεσογειακή δίαιτα, δίαιτα χαμηλών λιπαρών, δίαιτα χαμηλών 

υδατανθράκων: Έχει τελικά σημασία η επιλογή όσον αφορά  
στον καρδιαγγειακό κίνδυνο; - Χ. Δημοσθενόπουλος

  αεροβική άσκηση ή άσκηση αντίστασης για την καρδιαγγειακή υγεία;  
τι ισχύει για τα άτομα με Σδ; - Α. Πιτταράς

  γλυκαντικές ουσίες: πόσο χρήσιμες είναι για την απώλεια ΣΒ  
και πόσο ασφαλείς; - Ι. Αβραμίδης

  διατροφικό κορεσμένο λίπος; είναι πάντα βλαβερό;  
ύπάρχουν αντίθετες απόψεις; - Β. Λαμπαδιάρη

19.00 - 19.30  Διάλειμμα - e-poster [πρόεδρος: Ν. Πατσουράκος] 

19.30 - 20.00 ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
 πρόεδρος: Ι. Κυριαζής 
  ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις: βοηθά ή καταπιέζει τον κλινικό γιατρό; 

Σ. Ευσταθίου

20.00 - 21.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΤΒΑ 

21.30  δεΞιΩΣη ύποδοχηΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

09.00 - 10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 προεδρείο: Α. Αλαβέρας - Ι. Κυριαζής   

10.00 - 11.00  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

 προεδρείο: Σ. Παππάς - Α. Πιτταράς 
 ασθενής με διαβητική νεφροπάθεια - Α. Κουτσοβασίλης
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  ασθενής με δυσλιπιδαιμία και στένωση καρωτίδων 70% -  
Α. Παπαζαφειροπούλου

 ασθενής με αεε και στεφανιαία νόσο - Σ. Καλοπήτα

11.00 - 11.30 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 πρόεδρος: Γ. Ανδρικόπουλος
  η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου: πόσο είναι ξεκάθαρο το τοπίο; 

πόσο ακριβής είναι ο υπολογισμός; - Ε. Μιχαλοπούλου 

11.30 - 12.00 Διάλειμμα - e-poster [πρόεδρος: κ. Σγούρος] 

12.00 - 13.30  ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
 προεδρείο: Ε. Μιχαλοπούλου, Ε. Χατζηαγγελάκη 
 νεώτερα δεδομένα για την διαβητογόνο δράση των στατινών - Σ. Λιάτης
 μυϊκά προβλήματα και στατίνες: είναι υποεκτιμημένα; 
 ύπάρχουν τρόποι πρόληψης; - Γ. Γκουμάς 
 αναστολείς της PCSK9: ακριβή θεραπεία για λίγους; - Γ. Ανδρικόπουλος

13.30 - 14.00   ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: TBA 

14.00 - 15.30  μεσημβρινή διακοπή - ελαφρύ γεύμα 

15.30 - 17.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
 προεδρείο: Η. Αβραμόπουλος - Π. Στουγιάννος 
 ασθενής με στένωση νεφρικών αρτηριών
 ομιλητής: Κ. Δημητριάδης
 Σχολιαστής: Ε. Καλλίστρατος
 ασθενής με κλινικά διαφορετικές μετρήσεις 24ωρης και κατ’ οίκον
 ομιλητής: Α. Κόλλιας
 Σχολιάστρια: Ε. Καλδάρα
 ασθενής με υπνική άπνοια
 ομιλήτρια: Β. Κατσή
 Σχολιαστής: Ε. Ζέρβας 
 ασθενής με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 ομιλήτρια: Α. Δαμέλου 
 Σχολιάστρια: Ε. Τριανταφυλλίδη 

17.00 - 17.30 ΔΙΑΛΕΞΗ 
 πρόεδρος: Ε. Ζέρβας 
  Ύπνος και καρδιαγγειακή νόσος: πώς μπορεί να σχετίζονται; 

(διάρκεια ύπνου, μεσημεριανός ύπνος, υπνική άπνοια) - Δ. Παπαδόπουλος

17.30 - 18.00  ΔΙΑΛΕΞΗ 
 πρόεδρος: Κ. Θωμόπουλος
  η καρδιακή ανεπάρκεια ως τελικό σημείο προοπτικών μελετών:  

γιατί απουσιάζει; Έχουμε αρκετά στοιχεία για την αντιμετώπιση αυτών  
των ασθενών; - Η. Αβραμόπουλος
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18.00 - 18.30 Διάλειμμα - e-poster [πρόεδρος: Σ. Καλοπήτα] 

18.30 - 20.00 ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
 προεδρείο: Θ. Μακρής, Κ. Τσιούφης 
 Έχει αξία η ανίχνευση των non-dippers; αλλάζει κάτι στη θεραπεία τους; 
 Γ. Στεργίου 
  πόσο συχνή είναι πραγματικά η ανθεκτική υπέρταση;  

πως μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε και να τη διερευνήσουμε. 
 Κ. Θωμόπουλος
  χειρισμός των φαρμάκων του Σραα και των διουρητικών σε άτομα  

με υπέρταση και χνν. - Δ. Βλαχάκος 

20.00 - 21.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΤΒΑ   

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

09.00 - 09.30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [Βραβευμένες] 
 προεδρείο: Ι. Ιωαννίδης - Γ. Λάζαρος   

09.30 - 10.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΜ
 προεδρείο: Κ. Θωμόπουλος - Ι. Οικονομίδης 
 Ablation 
 ομιλητής: Α. Κορδαλής
 Σχολιαστής: Δ. Τσιαχρής
 ηλεκτρική ανάταξη 
 ομιλητής: Σ. Αρχοντάκης
 Σχολιαστής: Ι. Σκιαδάς
 οξύ στεφανιαίο επεισόδιο - κμ και αντιπηκτικά
 ομιλητής: Ν. Πατσουράκος    
 Σχολιαστής: Γ. Λάζαρος 

10.30 - 11.00 ΔΙΑΛΕΞΗ ÇΑΚΡΟΠΟΛΙΣÈ
 πρόεδρος: Π. Χριστακόπουλος 
  το παρόν και το μέλλον της βαριατρικής και της μεταβολικής χειρουργικής
 Κ. Κωνσταντινίδης

11.00 - 11.30  Διάλειμμα - e-poster [πρόεδρος: Α. Παπαζαφειροπούλου] 

11.30 - 13.30 ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 προεδρείο: Π. Καλογερόπουλος - Α. Τριανταφύλλου 
  ηλεκτρονικό κάπνισμα: Έχει θέση στην προσπάθεια διακοπής  

του καπνίσματος - Χ. Βλαχόπουλος
  Φαρμακευτική αγωγή για την παχυσαρκία: Φως ξανά στην άκρη του τούνελ; 
 Α. Κόκκινος
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  αλληλεπιδράσεις φαρμάκων σε άτομα με καν:  
πόσο συχνές και επικίνδυνες είναι; - Ι. Οικονομίδης

   αγγειοπλαστική σε άτομα με Σδ: διαφορές και ομοιότητες  
με τα μη διαβητικά άτομα - Σ. Πατσιλινάκος

13.30 - 14.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: TBA 

14.00 - 15.30  μεσημβρινή διακοπή - ελαφρύ γεύμα 

15.30 - 16.30  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 προεδρείο: Δ. Παπαδόπουλος - Σ. Λιάτης 

16.30 - 18.00  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  
ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ 

 πρoεδρείο: Α. Πιπιλής, Σ. Χαντανής
 αναίμακτη διάγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου 
 ομιλήτρια: Ρ. Ευθυμιάδου
 Σχολιάστρια: Ε. Στρουμπούλη
 αντιμετώπιση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων
 ομιλητής: Ν. Πατσουράκος
 Σχολιαστής: Ε. Δουκιαντζάκης
 Φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην στεφανιαία νόσο
 ομιλητής: Σ. Μακρυγιάννης
 Σχολιαστής: Α. Γράβος 

18.00 - 18.30 Διάλειμμα - e-poster [πρόεδρος: Α. Κουτσοβασίλης] 

18.30 - 19.00 ΔΙΑΛΕΞΗ  
 πρόεδρος: Σ. Μπούσμπουλας  
  ηλικιωμένοι διαβητικοί τύπου 2 ασθενείς: μία ακόμα πρόκληση  

στην καθ’ημέρα κλινική πράξη - Ι. Κυριαζής 

19.00 - 20.30 ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
 προεδρείο: Γ. Δημητριάδης 
  είναι επαρκείς οι τρόποι εκτίμησης της γλυκαιμικής ρύθμισης (αυτοέλεγχος 

σακχάρου και HbA1c); - Δ. Κιόρτσης 
 ινσουλινοκεντρική θεραπεία του Σδ: Ξεκουράστε το β-κύτταρο!
          Ε. Χατζηαγγελάκη
   επικεντρώνοντας στην αντίσταση και στη μείωση της απόπτωσης  

του β κυττάρου: αφήστε την ινσουλίνη στο τέλος! - Ι. Ιωαννίδης

20.30 - 21.00 ΔΙΑΛΕΞΗ ΛΗΞΗΣ  
 προεδρείο: Α. Χατζητόλιος
 νεότερα δεδομένα στην δευτερογενή πρόληψη των ισχαιμικών α.ε.ε. 
 Ν. Κομιτόπουλος

21.00 - 22.00    ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΤΒΑ  

22.00 Λήξη Συνεδρίου
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ΠροεΔροί – ομίΛΗΤεΣ – ΣχοΛίΑΣΤεΣ

Aνδρικόπουλος Γεώργιος  καρδιολόγος, διευθυντής καρδιολογικής κλινικής, 
γενικό νοσοκομείο αθηνών «ερρίκος ντυνάν», αθήνα

Αβραμίδης Ιάκωβος  διευθυντής ε.Σ.ύ, α' παθολογική κλινική, διαβητολογικό 
εξωτερικό ιατρείο, γενικό νοσοκομείο «γ. παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη

Αβραμόπουλος Ηρακλής  παθολόγος με ειδίκευση στο διαβήτη και την ύπέρταση, 
διαγνωστικό & Θεραπευτικό κέντρο «ύγεία», αθήνα 

Αλαβέρας Αντώνης  δρ., παθολόγος - διαβητολόγος, διευθυντής,  
γ' παθολογική κλινική, κοργιαλένειο - μπενάκειο γενικό 
νοσοκομείο αθηνών «ε.ε.Σ.», αθήνα

Αρχοντάκης Στέφανος  επιμελητής καρδιολογικού τμήματος, περιφερειακό γενικό 
νοσοκομείο - μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», αθήνα 

Βλαχάκος Δημήτριος  καθηγητής παθολογίας - νεφρολογίας, ύπεύθυνος νεφρολογικής 
μονάδας, Β' προπαιδευτική παθολογική κλινική πανεπιστημίου 
αθηνών, πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο «αττικόν», αθήνα

Βλαχόπουλος Χαράλαμπος  καρδιολόγος, αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας,  
α' καρδιολογική κλινική ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου αθηνών, 
γενικό νοσοκομείο αθηνών «ιπποκράτειο», αθήνα

Γκουμάς Γεώργιος  καρδιολόγος, αναπληρωτής διευθυντής B' καρδιολογικής 
κλινικής, «ευρωκλινική αθηνών», αθήνα

Γράβος Αθανάσιος  καρδιολόγος εντατικολόγος, μονάδα εντατικής Θεραπείας, 
γενικό νοσοκομείο πειραιά «τζάνειο», αθήνα 

Δαμέλου Αναστασία  καρδιολόγος, επιμελήτρια πανεπιστημιακής καρδιολογικής 
κλινικής, πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο πατρών, πάτρα

Δημητριάδης Γεώργιος  καθηγητής παθολογίας, διευθυντής Β' προπαιδευτικής 
παθολογικής κλινικής - μονάδα Έρευνας και διαβητολογικού 
κέντρου πανεπιστημίου αθηνών, πανεπιστημιακό γενικό

 νοσοκομείο «αττικόν», αθήνα

Δημητριάδης Κυριάκος  καρδιολόγος, επιστημονικός Συνεργάτης α' καρδιολογικής 
κλινικής πανεπιστημίου αθηνών, διευθυντής μονάδας ύπέρτασης, 
πρότυπο κέντρο καρδιάς και αγγείων, ιατρικό κέντρο αθηνών, 
αθήνα

Δημοσθενόπουλος Χαρίλαος  MMedSci.PhDc, κλινικός διαιτολόγος - Βιολόγος, 
προϊστάμενος διαιτολογικού τμήματος, 
γενικό νοσοκομείο αθηνών «λαϊκό», αθήνα

Δουκιαντζάκης Ευάγγελος  επιστημονικός Συνεργάτης αιμοδυναμικού τμήματος, 
γενικό νοσοκομείο πειραιά «τζάνειο», αθήνα 

Ευθυμιάδου Ρωξάνη  διευθύντρια τμήματος PET-CT & αναπληρώτρια διευθύντρια 
τμήματος CD & MRI, διαγνωστικό & Θεραπευτικό κέντρο «ύγεία», 
αθήνα

8



8 9

Ευσταθίου Σταμάτιος  MD, MSc, PhD, Eιδικός παθολόγος, επιμελητής α',  
κέντρο πρόληψης καρδιοαγγειακών νόσων,  
«ύγείας μέλαθρον», αθήνα

Ζέρβας Ελευθέριος  πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, επιμελητής α’ ε.Σ.ύ., 
7η πνευμονολογική κλινική, γενικό νοσοκομείο νοσημάτων 
Θώρακος «η Σωτηρία», αθήνα 

Θωμόπουλος Κωνσταντίνος  επιμελητής καρδιολογικού τμήματος, 
ύπεύθυνος ιατρείου ύπέρτασης, γενικό νοσοκομείο-μαιευτήριο 
«Έλενα Βενιζέλου», αθήνα 

Ιωαννίδης Ιωάννης  παθολόγος με εξειδίκευση στον διαβήτη, διευθυντής ε.Σ.ύ, 
ύπεύθυνος διαβητολογικού ιατρείου και ιατρείου παχυσαρκίας, 
γενικό νοσοκομείο ν. ιωνίας, «κωνσταντοπούλειο πατησίων», 
αθήνα

Καλδάρα Ελισσάβετ  ειδικός παθολόγος, επιστημονικός Συνεργάτης γ' καρδιολογικής 
κλινικής πανεπιστημίου αθηνών,  
γενικό νοσοκομείο αθηνών «λαϊκό», αθήνα

Καλλίστρατος Ευστράτιος  MD, PhD, FESC, διδάκτωρ πανεπιστημίου αθηνών, 
καρδιολόγος, καρδιολογική κλινική,  
γενικό νοσοκομείο «ασκληπιείο Βούλας», αθήνα 

Καλογερόπουλος Πέτρος  καρδιόλογος, διευθυντής καρδιολογικής κλινικής, 
γενικό ογκολογικό νοσοκομείο κηφισιάς «Άγιοι ανάργυροι», 
αθήνα

Καλοπήτα Σταυρούλα  παθολόγος - διαβητολόγος, επιμελήτρια Β' παθολογικής 
κλινικής, ύπεύθυνη ιατρείου παχυσαρκίας, 
γενικό νοσοκομείο λαμίας, λαμία

Κατσή Βίκυ  καρδιολόγος, επιμελήτρια καρδιολογικής κλινικής, 
γενικό νοσοκομείο αθηνών «ιπποκράτειο», αθήνα

Κιόρτσης Δημήτριος  ενδοκρινολόγος, καθηγητής ιατρικής Σχολής 
πανεπιστημίου ιωαννίνων, ιωάννινα

Κόκκινος Αλέξανδρος  επίκουρος καθηγητής παθολογίας, α' προπαιδευτική παθολογική 
κλινική & διαβητολογικό κέντρο πανεπιστημίου αθηνών, 
γενικό νοσοκομείο αθηνών «λαϊκό», αθήνα

Κόλλιας Αναστάσιος  ειδικός παθολόγος, ύπότροφος εκπα, κέντρο ύπέρτασης, 
γ' πανεπιστημιακή παθολογική κλινική,  
γενικό νοσοκομείο νοσημάτων Θώρακος «η Σωτηρία», αθήνα 

Κομιτόπουλος Νικόλαος  MD, PhD, Συντονιστής διευθυντής Β' παθολογικής κλινικής, 
γενικό νοσοκομείο ν. ιωνίας «κωνσταντοπούλειο - πατησίων», 
αθήνα

Κορδαλής Αθανάσιος  παθολόγος, διευθυντής α ' παθολογικού τμήματος, 
γενικό νοσοκομείο «ασκληπιείο Βούλας», αθήνα

Κουτσοβασίλης Αναστάσιος  MSc, PhD, παθολόγος - διαβητολόγος, επιμελητής Β',  
γ' παθολογική κλινική και διαβητολογικό κέντρο,  
γενικό νοσοκομείο νίκαιας πειραιά «Άγιος παντελεήμων», αθήνα
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Κυριαζής Ιωάννης  παθολόγος με εξειδίκευση στο διαβήτη, διευθυντής παθολογικής 
κλινικής & ύπεύθυνος διαβητολογικού ιατρείου και ιατρείου  
παχυσαρκίας, γν αττικής κατ

Κωνσταντινίδης Kωνσταντίνος  διευθυντής γενικής, Βαριατρικής, λαπαροσκοπικής και ρομποτικής 
χειρουργικής κλινικής, ιατρικό κέντρο αθηνών, αθήνα

Λάζαρος Γεώργιος  καρδιολόγος, επιμελητής α', α' πανεπιστημιακή καρδιολογική 
κλινική, γενικό νοσοκομείο αθηνών «ιπποκράτειο», αθήνα

Λαμπαδιάρη Βάια  επίκουρη καθηγήτρια παθολογίας-Σακχαρώδους διαβήτη, 
Β' προπαιδευτική παθολογική κλινική, μονάδα Έρευνας 
και διαβητολογικό κέντρο πανεπιστημίου αθηνών, 
πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο «αττικόν», αθήνα

Λιάτης Σταύρος  παθολόγος - διαβητολόγος, επιμελητής α' ε.Σ.ύ, 
α' προπαιδευτική παθολογική κλινική πανεπιστημίου αθηνών & 
διαβητολογικό κέντρο, γενικό νοσοκομείο αθηνών «λαϊκό», αθήνα

Μακρής Θωμάς  Συντονιστής διευθυντής καρδιολογικού τμήματος, 
γενικό νοσοκομείο-μαιευτήριο «'ελενα Βενιζέλου», αθήνα

Μακρυγιάννης Σταμάτης  επιμελητής α' καρδιολογικού τμήματος,  
διαγνωστικό & Θεραπευτικό κέντρο «ύγεία», αθήνα

Μανιός Ιωάννης  αναπληρωτής καθηγητής διατροφικής αγωγής και αξιολόγησης 
χαροκόπειο πανεπιστήμιο, Σχολή επιστημών ύγείας και αγωγής, 
τμήμα επιστήμης διαιτολογίας - διατροφής

Μιχαλοπούλου Έλενα-Διοτίμα  καρδιολόγος - εντατικολόγος, Deparment of Cardiology, 
European Instute of Oncology, Milan, Italy

Μπούσμπουλας Σταύρος  διευθυντής γ' παθολογικής κλινικής & ύπεύθυνος 
διαβητολογικού κέντρου, γενικό νοσοκομείο νίκαιας πειραιά 
«Άγιος παντελεήμων», αθήνα

Μυτάς Δημήτριος  MD PhD, καρδιολόγος, επιμελητής α' ε.Σ.ύ, 
γενικό νοσοκομείο αττικής «Σισμανόγλειο», αθήνα

Οικονομίδης Ιγνάτιος  επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας εκπα,  
Β' πανεπιστημιακή καρδιολογική κλινική,  
γενικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο «αττικόν», αθήνα

Παπαδόπουλος Δημήτριος   καρδιολόγος, επιμελητής α', ύπεύθυνος ιατρείου ύπέρτασης, 
γενικό νοσοκομείο αθηνών «λαϊκό», αθήνα

Παπαζαφειροπούλου Αθανασία  επικ. ιατρός παθολόγος-διαβητολόγος, α' παθολογική κλινική 
και διαβητολογικό κέντρο, γενικό νοσοκομείο πειραιά «τζάνειο», 
αθήνα

Παππάς Σταύρος  παθολόγος - διαβητολόγος, προέδρος ινστιτούτου μελέτης 
Έρευνας και εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη διαβήτη  
και τα μεταβολικά νοσήματα

Πατσιλινάκος Σωτήρης  καρδιολόγος, Συντονιστής διευθυντής καρδιολογικής κλινικής, 
γενικό νοσοκομείο ν. ιωνίας, «κωνσταντοπούλειο πατησίων», 
αθήνα

Πατσουράκος Νικόλαος  επεμβατικός καρδιολόγος - εντατικολόγος,  
επιμελητής καρδιολογικού τμήματος, ύπεύθυνος μονάδας 
εμφραγμάτων, γενικό νοσοκομείο πειραιά «τζάνειο», αθήνα
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Πιπιλής Αθανάσιος  διευθυντής α' καρδιολογικού τμήματος,  
διαγνωστικό & Θεραπευτικό κέντρο «ύγεία», αθήνα

Πιτταράς Ανδρέας  καρδιολόγος, ειδικός ύπερτασιολόγος, 
Ass. Professor Georgetown University, Washington, ηπα

Σγούρος Κωνσταντίνος  ειδικός παθολόγος, Eπιμελητής Β', παθολογική κλινική, 
γενικό νοσοκομείο αττικής «κατ», αθήνα

Σκιαδάς Ιωάννης  καρδιολόγος, επιμελητής α’ καρδιολογικού τμήματος, 
γενικό νοσοκομείο αθηνών «ιπποκράτειο», αθήνα

Στεργίου Γεώργιος  καθηγητής παθολογίας-ύπέρτασης, κέντρο ύπέρτασης STRIDE-7, 
γ’ παθολογική κλινική πανεπιστημίου αθηνών, 
γενικό νοσοκομείο νοσημάτων Θώρακος «η Σωτηρία», αθήνα

Στουγιάννος Παύλος  ειδικός καρδιολόγος, επιμελητής καρδιολογικής κλινικής, 
γενικό νοσοκομείο αθηνών «η ελπίς», αθήνα

Στρουμπούλη Ευαγγελία  επιμελήτρια ακτινολόγος, γενικό νοσοκομείο αθηνών 
«ιπποκράτειο», αθήνα

Τριανταφυλλίδη Ελένη  καρδιολόγος, επιμελήτρια α', Β' πανεπιστημιακή καρδιολογική 
κλινική πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο «αττικόν», αθήνα

Τριανταφύλλου Αθανάσιος  δρ., διευθυντής καρδιολογίας, α’ καρδιολογική κλινική, 
γενικό νοσοκομείο αθηνών «ο ευαγγελισμός», αθήνα

Τσιαχρής Δημήτριος   καρδιολόγος - ηλεκτροφυσιολόγος, διευθυντής εργαστηρίου 
ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, ιατρικό κέντρο αθηνών, 
αθήνα

Τσιούφης Κωνσταντίνος  Aναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας, α' καρδιολογική κλινική 
ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου αθηνών, γενικό νοσοκομείο 
αθηνών «ιπποκράτειο», αντιπρόεδρος ελληνικής καρδιολογικής 
εταιρείας

Χαντανής Στυλιανός  διευθυντής καρδιολογικής κλινικής,  
γενικό νοσοκομείο πειραιά «τζάνειο», αθήνα

Χατζηαγγελλάκη Ερυφίλη  αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας-Σακχαρώδη διαβήτη, 
Β' προπαιδευτική παθολογική κλινική,  
μονάδα Έρευνας & διαβητολογικό κέντρο πανεπιστημίου αθηνών 
πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο «αττικόν», αθήνα

Χατζητόλιος Απόστολος  καθηγητής παθολογίας, διευθυντής α' προπαιδευτικής 
παθολογικής κλινικής, νοσοκομείο «αχεπα»,  
ιατρική Σχολή, αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
α' αντιπρόεδρος εταιρείας παθολογίας Βορείου ελλάδος (επΒε), 
αντιπρόεδρος επαγγελματικής Ένωσης παθολόγων ελλάδος 
(εεπε)

Χριστακόπουλος Πάρης Άμισθος επίκουρος καθηγητής παθολογίας πανεπιστημίου αθηνών

11



12 13

ΓενίκεΣ ΠΛΗροΦορίεΣ

ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 12 δεκεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, 
αθανασίου διάκου 28-34, αθήνα, τηλ.: 210 9288400, www.royalolympic.com

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μοριοδοτείται με δεκαεπτά (17) μόρια Συνεχιζόμενης 
ιατρικής εκπαίδευσης από τον πανελλήνιο ιατρικό Σύλλογο (π.ι.Σ.), ο οποίος είναι ο επίσημος 
φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ
το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του International Chair on Cardiometabolic Risk (ICCR).

ΓΛΩΣΣΑ
η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
www.acropolis2015empakan.gr

ΕΚΘΕΣΗ
καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων  
και υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:

ιατροί ειδικευμένοι 100,00€  
ιατροί ειδικευόμενοι 50,00 € 
λοιπά επαγγέλματα υγείας (νοσηλευτές, διαιτολόγοι κτλ) δΩρεαν  
Φοιτητές δΩρεαν

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την 
ιδιότητά τους

το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
εγγραφή, παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, έντυπα και υλικό συνεδρίου, 
πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (εφόσον καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος 
παρακολούθησης).

Σημείωση: Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου η εγγραφή επιβαρύνεται με Φ.π.α. 23%

τρόπος πληρωμής: κατάθεση σε λογαριασμό της Eurobank EFG

αρ. λογ/σμου: 0026.0237.81.0200923378
ιΒαν: GR6702602370000810200923378
SWIFT: ERBKGRAA
δικαιούχος: Congress World Event Travel E.E.

* Παρακαλώ όπως αποστείλετε στη γραμματεία του συνεδρίου  
(fax: 210 7210069, e-mail: mg@congressworld.gr) το δελτίο εγγραφής επισυνάπτοντας  
και το αποδεικτικό κατάθεσης για δική σας διευκόλυνση.
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υΠοβοΛΗ ερΓΑΣίΩν

Προθεσμία Υποβολής Εργασιών
1/10/15 έως 20/11/15

αποστείλατε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή στο acropolis2015empakan@
congressworld.gr, ως συνημμένο αρχείο Microsoft Office, MS Word for Windows αναφέρο-
ντας τα προσωπικά στοιχεία του κύριου συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, επιστημονικό τίτλο, ταχυ-
δρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) καθώς και τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της 
εργασίας (προφορική ή αναρτημένη). περιλήψεις εργασιών που θα αποστέλλονται με fax, δεν θα 
γίνονται δεκτές. κάθε συγγραφέας - ομιλητής έχει δικαίωμα παρουσίασης μόνο δύο εργασιών, 
ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
η εγγραφή στο συνέδριο τουλάχιστον του συγγραφέα που είναι ομιλητής είναι υποχρεωτική και 
θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της περίληψης της 
εργασίας. οι εργασίες που δεν συνοδεύονται από εγγραφή στο συνέδριο δεν γίνονται δεκτές και 
δεν θα αξιολογηθούν.
μετά τη παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας από τη γραμματεία του Συνεδρίου και εφό-
σον έχει εξοφληθεί η εγγραφή τουλάχιστον του πρώτου συγγραφέα, θα λάβετε επιβεβαίωση 
παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν έχετε την σχετική επιβεβαίωση εντός δέκα (10) ημερών από 
την ημερομηνία αποστολής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.
μέχρι 1 δεκεμβρίου 2015 όλοι οι συγγραφείς θα έχουν ενημερωθεί από τη γραμματεία του 
Συνεδρίου για την έκβαση και την τυχόν βράβευση της εργασίας τους.

Οδηγίες Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών
το ελεύθερο σκέλος του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει ελεύθερες ανακοινώσεις (ε.α.) και αναρτη-
μένες ανακοινώσεις (e-Posters) (P). επισημαίνεται ότι δε γίνονται δεκτές εργασίες με περιεχόμε-
νο βιβλιογραφικής ανασκόπησης. η περίληψη των εργασιών που θα αποσταλεί, για ελεύθερες 
ανακοινώσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις, θα πρέπει να είναι μέχρι 350 λέξεις, σε γραμ-
ματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12 και μονό διάστιχο και να μην περιλαμβάνει δια-
γράμματα ή πίνακες. οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και δεν θα γίνονται δεκτές 
διατυπώσεις όπως π.χ. «τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο συνέδριο» ή «τα συμπεράσματα 
θα αντληθούν μετά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων» και άλλα παρόμοια. η περίληψη 
πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
εισαγωγή, Σκοπός, ύλικά, μέθοδοι, αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
ο τίτλος της εργασίας, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 χαρακτήρες, να γραφεί με κεΦα-
λαια γραμματα.
τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και η χώρα να γραφούν κάτω από τον τίτλο. 
τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων να γραφούν πρώτα.
ύπογραμμίστε τον κύριο συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς και χώρο προέλευσης 
των συγγραφέων. αφήστε μια σειρά κενή πριν αρχίσετε το κείμενο της περίληψης. Στην περίπτω-
ση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως. μην 
συμπεριλάβετε γραφικά στο κείμενο της περίληψης. Στο κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει 
να αναφέρεται ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων. μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν 
αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
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η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσία-
σης της εργασίας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ελεύθερες ανακοινώσεις:
διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά συζήτηση)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις:
οι εργασίες που θα παρουσιαστούν ως αναρτημένες ανακοινώσεις θα είναι σε ηλεκτρονική μορ-
φή (E-posters) σε οθόνες plasma σε ειδικό χώρο του Συνεδρίου.
δεν απαιτείται η κατασκευή (εκτύπωση) poster από τους συγγραφείς.
η παρουσίαση των e-posters θα αφορά την περίληψη όπως εστάλη αρχικά.
για καμια εργαΣια η οποια εχει γινει αποδεκτη ΩΣ e-POSTER δε Θα ύπαρχει αλλοΣ 
τροποΣ παρούΣιαΣηΣ.

Βράβευση εργασιών
η καλύτερη προφορική ανακοίνωση θα βραβευθεί με το ποσό των 1000€
Έπαινοι θα απονεμηθούν στην 2η και 3η καλύτερη προφορική εργασία.

επιτροπή Βράβευσης: Κ. Θωμόπουλος, Ι. Ιωαννίδης, Ι. Κυριαζής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.)
ιακ. δραγάτση 8, 185 35 πειραιάς (Όροφος 4 - γραφείο 1)
t / f: 210 4953646 e: info@empakan.gr, w: www.empakan.gr

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Congress World Event Travel
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα, 
Τ. 210 7222 518, f. 210 7210 069
Ε. info@congressworld.gr 
w. http://www.congressworld.gr
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ΔεΛΤίο εΓΓρΑΦΗΣ

4η ΣύναντηΣη ειδικΩν Σε Θεματα καρδιομεταΒολικΩν παραγοντΩν κινδύνού:
αμΦιλεγομενα Θεματα αιχμηΣ, ακροπολιΣ 2015

ε.μ.πα.κ.α.ν.
(εταιρεια μελετηΣ παραγοντΩν κινδύνού για αγγειακα νοΣηματα) 

 10 - 12 δεκεμΒριού 2015, Ξενοδοχειο ROYAL OLYMPIC, αΘηνα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ:

ΤΗΛ: FAX: 

KINHTO:  Ε-ΜΑΙL:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Παρακαλώ επιλέξτε με ✓ τον τύπο εγγραφής

Ιατροί ειδικευμένοι 100,00 € 1 

Ιατροί ειδικευόμενοι 50,00 € 1 

Λοιπά επαγγέλματα υγείας (νοσηλευτές, διαιτολόγοι κτλ) 2 ΔΩΡΕΑΝ 

Φοιτητές 2 ΔΩΡΕΑΝ 
1 Με την έκδοση τιμολογίου προστίθεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
2  Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει  

την ιδιότητά τους

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

• εγγραφή στο συνέδριο • παρακολούθηση του προγράμματος    
• πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση • Έντυπα & ύλικό του συνεδρίου

Τρόπος πληρωμής: κατάθεση στο λογαριασμό της Eurobank EFG

αρ. λογ/σμου: 0026.0237.81.0200923378
ιΒαν: GR6702602370000810200923378
SWIFT: ERBKGRAA

δικαιούχος: Congress World Event Travel E.E.

*  Παρακαλώ όπως αποστείλετε στη γραμματεία του συνεδρίου το δελτίο εγγραφής επισυνάπτοντας  
και το αποδεικτικό κατάθεσης για δική σας διευκόλυνση.

✁
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 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.)
 ιακ. δραγάτση 8, 185 35 πειραιάς (Όροφος 4 - γραφείο 1)
 T / F: 210 4953646 E: info@empakan.gr, w: www.empakan.gr

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 Congress world Event Travel
 τούριΣτικεΣ & ΣύνεδριακεΣ επιχειρηΣειΣ ε.ε.
 μαιάνδρου 23, 115 28 αθήνα, 
 Τ. 210 7222 518, F. 210 7210 069
 Ε. info@congressworld.gr 
 W. http://www.congressworld.gr


