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8 - 10 Δεκεμβρίου 2016
ΞενοΔοχείο Royal olympic, ΑΘΗνΑ

Θα χορηγηΘούν μορια ΣύνεχιζομενηΣ ιατρικηΣ εκπαιδεύΣηΣ CME-CPD CrEDits

ετήσια συνάντηση ειδικών σε θέματα 
καρδιομεταβολικού κινδύνου: 
αμφιλεγόμενα θέματα αιχμής

Υπό την Αιγίδα των
Υπουργείου Υγείας

International Chair on Cardiometabolic Risk (ICCR)
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (I.Σ.Α.)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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χΑίρεΤίΣμοΣ ΠροεΔρου

αξιότιμοι κύριοι, 

η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει 
στις 8 - 10 Δεκεμβρίου 2016, το 5ο Ακρόπολις 2016 (Ετήσια συνάντηση ειδικών σε θέματα καρδιο-
μεταβολικού 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. 

Στο φετινό ακροποΛιΣ θα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην διάλεξη «ακρόπο-
λις» την Prof. Marja - riitta taskinen.

το Συνέδριό μας τελεί υπό την αιγίδα του international Chair on Cardiometabolic risk (iCCr), 
του ύπουργείου ύγείας και του ιατρικού Συλλόγου αθηνών, ενώ θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζό-
μενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD).

εκφράζοντας τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον που δείχνετε 
για το "ακρόπολις", το οποίο ενδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο επιστημονικά και θεματολογι-
κά, θα ήθελα να σας προσκαλέσω εκ νέου 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 
 Σ. Λιάτης
 Ν. Πατσουράκος 
 Κ. Σγούρος
 Δ. Στεφανή 
 Ε. Χατζηαγγελάκη
 
εΠίΣΤΗμονίκΗ εΠίΤροΠΗ

προεδροι: Ι. Ιωαννίδης   
μεΛη: Α. Αλαβέρας
 Δ. Βλαχάκος
 Γ. Δημητριάδης
 Τ. Διδάγγελος
 Κ. Θωμόπουλος
 Ε. Καπάνταης
 Ν. Κατσιλάμπρος
 Δ. Κιόρτσης
 Μ. Λελέκης 
 Ε. Λυμπερόπουλος
 Κ. Μακρυλάκης
 Α. Μελιδώνης
 Θ. Μουντοκαλάκης
 Η. Μυγδάλης
 Σ. Πατσιλινάκος
 Σ. Παππάς
 Α. Πιτταράς
 Ν. Τεντολούρης
 Α. Τσελέπης
 Κ. Τσιούφης
 Σ. Φούσας
 Π. Χριστακόπουλος
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εΠίΣΤΗμονίκο ΠροΓρΑμμΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟυ 2016

15.30 - 16.00 εγγραφές  

16.00 - 17.00    ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ: ΠΡωΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗψΗ ΤωΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚωΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤωΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ: ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ; 

  προεδρείο: Ι. Ιωαννίδης 
iFG: Σ. Μπούσμπουλας 
iGt: Α. Ράπτης

17.00 - 17.30 ΔΙΑΛΕξΗ ΕΙΔΙΚΟυ
 προεδρείο: Κ. Σγούρος
 διαγνωστικά προβλήματα στη θρομβοεμβολική νόσο - Ε. ζέρβας

17.30 - 19.00  ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ: ΣυΓΧΡΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΠΟΙΑ ΕξΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ;

 προεδρείο: Σ. Καββαδίας
  το πρώτο βήμα: ύπερηχογραφική προσέγγιση περιφερικής αρτηριακής 

νόσου - Χ. Ντούνης
  αξονική τομογραφία - αγγειογραφία: πότε θα μας βοηθήσει; - Ι. Σαρδέλη
 το παρόν και το μέλλον στην απεικόνιση της παν - Ε. Στρουμπούλη

19.00 - 19.30 διάλειμμα

19.30 - 20.00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕξΗ
 προεδρείο: Π. Χριστακόπουλος
  κατευθυντήριες οδηγίες: τι γίνεται όταν ούτε κατευθύνουν ούτε οδηγούν; - 

Θ. Μουντοκαλάκης

20.00 - 21.00 ΔΟΡυΦΟΡΙΚΟ ΣυΜΠΟΣΙΟ 

21.00 - 21.30 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡωΤΗΣΕΙΣ 1ης ΗΜΕΡΑΣ
 προεδρείο: Ι. Κυριαζής 

ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟυ 2016 

09.00 - 10.00 V-Learning

10.00 - 11.30  ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

 προεδρείο: Χ. Δημοσθενόπουλος - Ν. Κατσιλάμπρος
  καρδιοπροστατευτικές βιοδραστικές ενώσεις της ελληνικής διατροφής - 

Π. Ντετοπούλου
  διατροφικές συστάσεις για ασθενείς σε αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά - 

Σ. Κανελλάκης
  πόσο επιβλαβή είναι τα κορεσμένα λιπαρά για την καρδιαγγειακή υγεία - 

Ν. Σιαλβέρα 
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11.30 - 12.00 διάλειμμα

12.00 - 12.30 ΔΙΑΛΕξΗ “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ”
 προεδρείο: Θ. μουντοκαλάκης
  Σχέση γιατρού-ασθενούς στην εποχή του Dr. Google: it takes two to tango - 

Σ. Ευσταθίου

12.30 - 13.30 ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ: ΣΑΚΧΑΡωΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤυΠΟυ 1 
 προεδρείο: Χ. Κανακά
  προκλήσεις κατά τη διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1 στους 

ενηλίκους - Ε. Χατζηαγγελάκη
  δυσλιπιδαιμία - υπέρταση - αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στον διαβήτη τύπου 1 - 

Μ. Νούτσου
  πόσο κοντά είμαστε στην ευρεία εφαρμογή του «τεχνητού παγκρέατος» 

ως θεραπεία του διαβήτη τύπου 1; - Σ. Λιάτης

13.30 - 14.30 ΔΟΡυΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕξΕΙΣ 

14.30 - 15.30 γεύμα - μεσημεριανή διακοπή

15.30 - 16.00 ΔΙΑΛΕξΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 προεδρείο: Π. Παπαχρήστος
 ο ρόλος της φρουκτόζης στη διατροφή μας - Χ. Δημοσθενόπουλος

16.00 - 17.30 ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΧυΣΑΡΚΙΑ  
 προεδρείο: Α. Αλαβέρας - Ε. Καπάνταης
  οι μεταβολικές και όχι μόνο συννοσηρότητες της παχυσαρκίας: 

τις θυμόμαστε όλες; - Ι. Κυριαζής 
  πόσο μπορούμε να ελπίζουμε με τις «νέες» αναδυόμενες φαρμακευτικές  

παρεμβάσεις για την παχυσαρκία: δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικό-
τητας - Α. Κόκκινος

  η μεταβολική χειρουργική: νέες ιδέες για εφαρμογή ή για εμπλουτισμό 
των γνώσεων μας; - Ι. Ντούπης

17.30 - 18.00 ΔΙΑΛΕξΗ ΕΙΔΙΚΟυ  
 προεδρείο: Σ. Μακρυγιάννης
  η καρδιαγγειακή απεικόνιση στην ανίχνευση της υποκλινικής αθηρωματικής 

νόσου - Ρ. Ευθυμιάδου

18.00 - 18.30 διάλειμμα

18.30 - 19.00 Διάλεξη Προσκεκλημένου Ομιλητή 
 προεδρείο: Ε. Διαμάντη - Κανδαράκη
  παχυσαρκία και καρκίνος: ο ρόλος του δυσλειτουργικού λιπώδους ιστού - 

Δ. Κιόρτσης
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19.00 - 20.30 ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ: ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ υΠΕΡΤΑΣΗ
 προεδρείο: Χ. Γράσσος - Ν. Πατσουράκος
  παραμένουν οι στόχοι μετά τα αποτελέσματα των νέων μελετών; 

για ποιούς γίνονται πιο αυστηροί; - Κ. Θωμόπουλος
  Συσχετίζεται το μέγεθος πτώσης της αρτηριακής πίεσης με αύξηση 

των παρενεργειών της αντιυπερτασικής αγωγής; - Ε. Μιχαλοπούλου
  νεφροπάθεια και υπέρταση στα άτομα με Σδ:  

μία πολύπλοκη παθοφυσιολογικά σχέση - Δ. Βλαχάκος

20.30 - 21.00 ΔΟΡυΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕξΗ ELPEN

21.00 - 21.30 ΔΟΡυΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕξΗ 

21.30 - 22.00 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡωΤΗΣΕΙΣ 2ης ΗΜΕΡΑΣ
 προεδρείο: Ι. Ιωαννίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟυ 2016 

09.00 - 10.00 V- Learning

10.00 - 11.30 ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ: Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟυ ΣΑΚΧΑΡωΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
 προεδρείο: Γ. Δημητριάδης - Κ. Τσιούφης
 η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο καρδιακός μυς - Ι. Ιωαννίδης
 οι κετόνες ως ενεργειακό υπόστρωμα του καρδιακού μυ - Σ. Λιάτης
 καρδιακή ανεπάρκεια και διαβητική μυοκαρδιοπάθεια - Γ. Παυλίδης

11.30 - 12.00 διάλειμμα

12.00 - 12.30 ΔΙΑΛΕξΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟυ ξΕΝΟυ ΟΜΙΛΗΤΗ
 προεδρείο: Ν. Κατσιλάμπρος
 NAFLD - a novel risk factor for CVD - Pr. Marja - Ritta Taskinen

12.30 - 13.00 ΔΙΑΛΕξΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Δ.Ε.Β.Ε] 
 προεδρείο: T. Διδάγγελος
 ανεπίγνωστη ύπογλυκαιμία - Σ. Μπακατσέλος

13.30 - 14.30 ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ: υΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗ ΑΓωΓΗ
 προεδρείο: Α. Πιτταράς - Α. Τσελέπης
  οικογενείς υπερλιπιδαιμίες: σπάνιες οντότητες ή υποτιμημένη απειλή; - 

Ε. Λυμπερόπουλος
  ύπολιπιδαιμική αγωγή σε ειδικές αλλά όχι σπάνιες καταστάσεις: 

νεφρική ανεπάρκεια, υπερήλικες, λιπώδες ήπαρ, κύηση - Ι. Σκούμας

14.30 - 15.30 γεύμα - μεσημεριανή διακοπή
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15.30 - 16.30 ΒΗΜΑ ΝΕωΝ ΟΜΙΛΗΤωΝ - ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΔΙΑΛΕξΕΙΣ
 προεδρείο: Σ. Λιάτης - Ν. Πατσουράκος
  ποιες υποκλινικές βλάβες πρέπει να αναζητούνται στα υπερτασικά άτομα; 

η ταυτοποίηση τους αλλάζει την θεραπευτική μας στρατηγική; -  
Ι. Ελευθεριάδου

  νεότερες γνώσεις για το μηχανισμό της μετφορμίνης. πλειότροπες δράσεις; - 
M. ζαφείρη

  δέκα χρόνια «ηλεκτρονικό τσιγάρο»: επικίνδυνο υποκατάστατο ή εναλλακτική 
μέθοδος διακοπής; - Χ. Καπέλιος

  η θέση των αναστολέων PCsK9 στη θεραπευτική της δυσλιπιδαιμίας 
σε άτομα πολύ υψηλού κα κινδύνου - Ε. Φουστέρης

16.30 - 18.00  ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓωΓΗΣ

 προεδρείο: Α. Τσελέπης - Σ. Φούσας
 επανέναρξη αντιπηκτικής αγωγής μετά από αιμορραγικό σύμβαμα -  
 Α. Πιπιλής
 Συνδυασμός αντιπηκτικής & αντιαιμοπεταλιακης αγωγής - Σ. Μακρυγιάννης
 διάρκεια διπλής αντιαιμοπεταλιακης αγωγής - Ν. Πατσουράκος

18.00 - 18.30 διάλειμμα

18.30 - 20.00  ΣΤΡΟΓΓυΛΟ ΤΡΑΠΕζΙ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΣυΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ  
ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤωΝ ΜΕΓΑΛωΝ ΜΕΛΕΤωΝ 

 προεδρείο: H. Μυγδάλης - Ν. Τεντολούρης
  τα ευνοϊκά αποτελέσματα στην καρδιαγγειακή υγεία των νεώτερων 

φαρμάκων, είναι ανεξάρτητα της υπογλυκαιμικής τους δράσης; - 
Β. Λαμπαδιάρη

  πρέπει να αναμένονται και τα αποτελέσματα άλλων μελετών  
για να επηρεαστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες; - Α. Σωτηρόπουλος

  Ήρθε η εποχή τα αντιδιαβητικά φάρμακα (το καθένα ξεχωριστά)  
να αντικαταστήσουν τις ομάδες φαρμάκων; - Π. Τσαπόγας

20.00 - 20.30 ΔΙΑΛΕξΗ ΛΗξΗΣ
 προεδρείο: Ι. Ιωαννίδης
  Σύνδρομο υπερδιάγνωσης: πως μας αρρωσταίνει το κυνήγι της υγείας - 

Ν. Κομιτόπουλος

20.30 - 21.30 ΔΟΡυΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕξΕΙΣ 

21.30 - 22.00 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡωΤΗΣΕΙΣ 3ης ΗΜΕΡΑΣ - ΣυΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣυΝΕΔΡΙΟυ
 προεδρείο: Σ. Λιάτης
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ΠροεΔροί – ομίΛΗΤεΣ – ΣχοΛίΑΣΤεΣ

TASKINEN MARJA - RIITTA  Professor of Medicine Helsinki University Hospital Biomedicum 

ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΑΝΤωΝΙΟΣ  παθολόγος - δαβητολόγος, διευθυντής γ' παθολογικής κλινικής, 
κοργιαλένειο μπενάκειο γνα ε.ε.Σ.

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

ΓΡΑΣΣΟΣ ΧΑΡΗΣ καρδιολόγος, διευθυντής καρδιολογικού τμήματος, γνα κατ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΕυΑΝΘΙΑ  καθηγήτρια παθολογίας, ενδοκρινολογίας & μεταβολικών 
νοσημάτων ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου αθηνών, 
διευθύντρια πρότυπης μονάδος Σακχαρώδους διαβήτη & 
ενδοκρινολογίας ευρωκλινικής αθηνών  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ  καθηγητής παθολογίας, διευθυντής Β' προπαιδευτικής 
παθολογικής κλινικής, μονάδας Έρευνας και διαβητολογικού 
κέντρου πανεπιστημίου αθηνών, π.γ.ν.α. «αττικόν»  

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟυΛΟΣ ΧΑΡΗΣ  MMedsci, PhDc, κλινικός διαιτολόγος - Βιολόγος, 
προϊστάμενος διαιτολογικού τμήματος, γνα «Λαϊκό», 
αντιπρόεδρος δ.Σ. ε.μ.πα.κ.α.ν.

ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦυΛΛΟΣ  επίκουρος καθηγητής παθολογίας - διαβητολογίας απΘ, 
ύπεύθυνος διαβητολογικού κέντρου α' πρπ, νοσ. «αχεπα», 
Θεσσαλονίκη, πρόεδρος δ.ε.Β.ε. 

ΕΛΕυΘΕΡΙΑΔΟυ ΙωΑΝΝΑ  παθολόγος πανεπιστημιακή ύπότροφος α' προπαιδευτική 
παθολογική κλινική πανεπιστημίου αθηνών & διαβητολογικό 
κέντρο γνα «Λαϊκό» 

ΕυΘυΜΙΑΔΟυ ΡωξΑΝΗ  ακτινολόγος, διευθύντρια τμήματος PEt-Ct & αναπληρώτρια 
διευθύντρια τμήματος Ct&Mri, διαγνωστικό & Θεραπευτικό 
κέντρο «ύγεία»

ΕυΣΤΑΘΙΟυ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  MD, Msc, PhD, Eιδικός παθολόγος, επιμελητής α', κέντρο 
πρόληψης καρδιοαγγειακών νόσων, «ύγείας μέλαθρον», αθήνα

ζΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ  ειδικός παθολόγος, επιστημονικός Συνεργάτης ιατρείου διαβήτη 
και παχυσαρκίας, γενικό νοσοκομείο ν. ιωνίας, 
κωνσταντοπούλειο πατησίων 

ζΕΡΒΑΣ ΕΛΕυΘΕΡΙΟΣ  πνευμονολόγος επιμελητής α' εΣύ, 7η πνευμονολογική κλινική 
γενικό νοσοκομείο νοσημάτων Θώρακος αθηνών «η ΣΩτηρια»  

ΘωΜΟΠΟυΛΟΣ ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  καρδιολόγος, επιμελητής καρδιολογικού τμήματος, 
ύπεύθυνος ιατρείου ύπέρτασης, γενικό νοσοκομείο -  
μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», αθήνα 
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ΙωΑΝΝΙΔΗΣ ΙωΑΝΝΗΣ  παθολόγος με εξειδίκευση στο διαβήτη,  
διευθυντής α' παθολογικής κλινικής και ύπεύθυνος  
διαβητολογικού ιατρείου και ιατρείου παχυσαρκίας,  
γενικό νοσοκομείο ν. ιωνίας «κωνσταντοπούλειο» πατησίων

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΠυΡΙΔωΝ Συντονιστής διευθυντής ακτινολογικού τμήματος γνα ιπποκράτειο

ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  δρ., καθηγήτρια παιδιατρικής ενδοκρινολογίας, 
α' παιδιατρική κλινική ιατρικής Σχολής εθνικού  
και καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών 

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΠυΡΙΔωΝΑΣ  Msc, PhD, διαιτολόγος - διατροφολόγος,  
πρόεδρος Ένωσης διαιτολόγων - διατροφολόγων ελλάδας

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΕυΘυΜΙΟΣ  παθολόγος - διαβητολόγος, διευθυντής τμήματος διαβήτη -  
παχυσαρκίας-μεταβολισμού, ιδιωτικό Θεραπευτήριο 
MEtrOPOLitAN, προέδρος ε.ι.ε.π. 

ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ειδικευόμενος καρδιολογίας, καρδιολογική κλινική γνα «Λαϊκό»

ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  MD, PhD, FACP, sCOPE Founding Fellow, EFiM Honorary Fellow 
ομότιμος καθηγητής ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου αθηνών, 
ερευνητικό εργαστήριο ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου αθηνών 
«ν. Σ. χρηστέας»

ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ενδοκρινολόγος διαβητολόγος, καθηγητής ιατρικής Σχολής 
πανεπιστημίου ιωαννίνων

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ  επίκουρος καθηγητής παθολογίας, α' προπαιδευτική παθολο-
γική κλινική και  διαβητολογικό κέντρο πανεπιστημίου αθηνών, 
γνα «Λαϊκό»

ΚΟΜΙΤΟΠΟυΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  MD, PhD, Συντονιστής διευθυντής Β' παθολογικής κλινικής 
γενικό νοσοκομείο ν. ιωνίας «κωνσταντοπούλειο - πατησίων»  

ΚυΡΙΑζΗΣ ΙωΑΝΝΗΣ  MD, PhD, FNsCOPE, παθολόγος με εξειδίκευση στο διαβήτη, 
διευθυντής παθολογικής κλινικής & ιατρείου διαβήτη -  
παχυσαρκίας γνα «κατ»

ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΒΑΙΑ  επίκουρη καθηγήτρια παθολογίας-Σακχαρώδη διαβήτη, 
Β' προπαιδευτική παθολογική κλινική, μονάδα Έρευνας και 
διαβητολογικό κέντρο πανεπιστημίου αθηνών, γνα «αττικο»

ΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑυΡΟΣ  δρ. παθολόγος με εξειδίκευση στο διαβήτη, επιμελητής α' εΣύ, 
α' προπαιδευτική παθολογική κλινική πανεπιστημίου αθηνών, 
διαβητολογικό κέντρο, γνα «Λαϊκό»

ΛυΜΠΕΡΟΠΟυΛΟΣ ΕυΑΓΓΕΛΟΣ  επίκουρος καθηγητής παθολογίας ιατρικού τμήματος Σχολής 
επιστημών ύγείας πανεπιστημίου ιωαννίνων

ΜΑΚΡυΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  καρδιολόγος, επιμελητής α' καρδιολογικής κλινικής, 
δΘκα «ύγεια»
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ΜΙΧΑΛΟΠΟυΛΟυ ΕΛΕΝΑ ΔΙΟΤΙΜΑ  καρδιολόγος - εντατικολόγος, Deparment of Cardiology, 
European instute of Oncology, Milan, italy

ΜΟυΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔωΡΟΣ ομότιμος καθηγητής παθολογίας ιατρικής Σχολής εκπα 

ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠυΡΙΔωΝ μέλος δ.Σ. δ.ε.Β.ε., παθολόγος, διδάκτωρ διαβητολογίας

ΜΠΟυΣΜΠΟυΛΑΣ ΣΤΑυΡΟΣ  παθολόγος-διαβητολόγος, διδάκτωρ, διευθυντής γ' παθολογικής 
κλινικής & ύπεύθυνος διαβητολογικού κέντρου, 
γενικό νοσοκομείο νίκαιας πειραιά «Άγιος παντελεήμων»

ΜυΓΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  παθολόγος, Συντονιστής διευθυντής Β' παθολογικής κλινικής 
και διαβητολογικού κέντρου, νοσοκομείο νιμτΣ

ΝΟυΤΣΟυ ΜΑΡΙΝΑ  διευθύντρια εΣύ, διαβητολογικό κέντρο - Β' πανεπιστημιακή 
παθολογική κλινική, γνα ιπποκράτειο 

ΝΤΕΤΟΠΟυΛΟυ ΠΑΡΑΣΚΕυΗ  δρ., προϊσταμένη τμήματος κλινικής διατροφής 
γνα κοργιαλένειο - μπενάκειο  

ΝΤΟυΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ιατρός ακτινολογικού τμήματος γνα ιπποκράτειο

ΝΤΟυΠΗΣ ΙωΑΝΝΗΣ  παθολόγος - διαβητολόγος, διδάκτωρ πανεπιστημίου αθηνών, 
ύπεύθυνος παθολογικού τμήματος & διαβητολογικού ιατρείου, 
ναυτικό νοσοκομείο Σαλαμίνας

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΗΣ διαιτολόγος - διατροφολόγος, M.sc. ιδρυτής του medNutrition

ΠΑΤΣΟυΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     επεμβατικός καρδιολόγος - εντατικολόγος,  
επιμελητής καρδιολογικού τμήματος,  
ύπεύθυνος μονάδας εμφραγμάτων, γνπ «τζάνειο»

ΠΑυΛΙΔΗΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ  επιστημονικός συνεργάτης εργαστηρίου προληπτικής 
καρδιολογίας Β' πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής, 
π.γ.ν. «αττικόν»

ΠΙΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  καρδιολόγος, διευθυντής α' καρδιολογικής κλινικής δΘκα 
«ύγεία»

ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  καρδιολόγος, ειδικός ύπερτασιολόγος, Ass. Prof. George 
Washington University, Washington DC UsA   

ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας - Σακχαρώδη διαβήτη, 
Β' προπ. παθολογική κλινική μονάδα Έρευνας - διαβητολογικό 
κέντρο πανεπιστημίου αθηνών πανεπιστημιακό γν «αττικόν» 

ΣΑΡΔΕΛΗ ΙωΑΝΝΑ ιατρός ακτινολόγος, γνα ιπποκράτειο

ΣΓΟυΡΟΣ ΚωΣΤΑΣ  ειδικός παθολόγος - εντατικολόγος, επιμελητής παθολογικής 
κλινικής, γνα κατ

ΣΙΑΛΒΕΡΑ ΝΤΟΡΙΝΑ  δρ., κλινική διαιτολόγος διατροφολόγος, μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια, γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών
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ΣΚΟυΜΑΣ ΙωΑΝΝΗΣ  καρδιολόγος, διευθυντής, ύπεύθυνος μονάδας Λιπιδίων  
α' καρδιολογικής κλινικής, γνα ιπποκράτειο 

ΣΤΡΟυΜΠΟυΛΗ ΕυΑΓΓΕΛΙΑ επιμελήτρια ακτινολόγος γνα ιπποκράτειο

ΣωΤΗΡΟΠΟυΛΟΣ ΑΛΕξΙΟΣ  MD. PhD διευθυντής εΣύ παθολόγος - διαβητολόγος & 
γενικός ιατρός γ' παθολογικού τμήματος & διαβητολογικού 
κέντρου γ.ν. νίκαιας - πειραιά 

ΤΕΝΤΟΛΟυΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου 
αθηνών, α' προπαιδευτική παθολογική κλινική και ειδική 
νοσολογία, ύπεύθυνος διαητολογικού κέντρου γνα «Λαϊκό»

ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙωΤΗΣ  παθολόγος - διαβητολόγος κέντρο μεταβολισμού και διαβήτη  
αν. διευθυντής γ' παθολογικής κλινικής ερρίκος ντυνάν Hospital 
Center 

ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ καθηγητής κλινικής Βιοχημείας πανεπιστημίου ιωαννίνων

ΤΣΙΟυΦΗΣ ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Aναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας, ύπεύθυνος μονάδας 
ύπέρτασης, α' καρδιολογική κλινική ιατρικής Σχολής 
πανεπιστημίου αθηνών, γενικό νοσοκομείο αθηνών 
«ιπποκράτειο», αντιπρόεδρος ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας

ΦΟυΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  καθηγητής καρδιολογίας, διευθυντής καρδιολογικού τμήματος, 
γενικό νοσοκομείο πειραιά τζανειο,  
πρόεδρος ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας

ΦΟυΣΤΕΡΗΣ ΕυΑΓΓΕΛΟΣ  M.D., Ph.D. ειδικός παθολόγος με μετεκπαίδευση  
στο Σακχαρώδη διαβήτη διδάκτωρ ιατρικής Σχολής 
πανεπιστημίου αθηνών 

ΧΑΤζΗΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΡΙΦυΛΗ  αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας - Σακχαρώδη διαβήτη, 
Β' προπ. παθολογική κλινική, μονάδα Έρευνας & διαβητολογικό 
κέντρο πανεπιστημίου αθηνών, πανεπιστημιακό γνα «αττικόν», 
γεν. γραμματέας δ.Σ. ε.μ.πα.κ.α.ν.

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟυΛΟΣ ΠΑΡΙΣ  Άμισθος επίκουρος καθηγητής παθολογίας πανεπιστημίου 
αθηνών
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ΓενίκεΣ ΠΛΗροΦορίεΣ

ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕξΑΓωΓΗΣ ΤΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ
το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 8 έως και  10 Δεκεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο royal Olympic, 
(αθανασίου διάκου 28-34, αθήνα, τηλ.: 210 9288400, www.royalolympic.com)

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

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου μοριοδοτείται με 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), 
του ιατρικού Συλλόγου αθηνών (ιΣα) και του ύπουργείου ύγείας.

ΔΙΚΑΙωΜΑ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Έως και από 21/11 ον sitE 
 20/11/2016 έως και 7/12/2016  8 - 10/12/2016

ιατροι ειδικεύμενοι δΩρεαν 50,00 € 100,00 €

ιατροι ειδικεύομενοι δΩρεαν 50,00 € 100,00 €

Λοιπα επαγγεΛματα ύγειαΣ 
(νοσηλευτές, διαιτολόγοι κλπ) δΩρεαν 50,00 € 100,00 €

ΦοιτητεΣ δΩρεαν δΩρεαν δΩρεαν

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:
παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, έντυπα και υλικό συνεδρίου, επίσκεψη 
στον εκθεσιακό χώρο, μοριοδοτημένο πιστοποιητικό παρακολούθησης (εφόσον καλυφθεί 
ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης, δηλαδή ποσοστό 60% επί των συνολικών ωρών 
του επιστημονικού προγράμματος - άρθρο ιιι.α.8 της εγκυκλίου εοΦ / Σεπτέμβριος 2013).

ΦΙΛΟξΕΝΙΑ ΣυΝΕΔΡωΝ 
Ξενοδοχείο royal Olympic, αθήνα

τιμή ανά διανυκτέρευση 150,00 €

η παραπάνω τιμή είναι ανά διανυκτέρευση και συμπεριλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους 
φόρους. 
[ελάχιστο διανυκτερεύσεων: 2 διανυκτερεύσεις]  
για τη διαμονή σας παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με τη γραμματεία του Συνεδρίου, 
κεγμ, για την εξασφάλιση της κράτησής σας.
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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
 κεΓμ Τουριστικές & Συνεδριακές επιχειρήσεις Α.ε.
 μιχαλακοπούλου 27, 115 28 αθήνα
 T: 210 7222 518, f: 210 7210 069
 E: info@congressworld.gr, reception@congressworld.gr
 w: http://www.congressworld.gr


