


Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Πριν από τέσσερις δεκαετίες περίπου ο Γερμανός Andreas Gruentzig πραγματοποίησε 
την πρώτη αγγειοπλαστική αλλάζοντας τα δεδομένα στον χώρο της Επεμβατικής 
Καρδιολογίας.

Από τότε η Επεμβατική Καρδιολογία εξελίχτηκε ραγδαία αντιμετωπίζοντας 
αποφασιστικά τη Στεφανιαία Νόσο -με τις θεραπευτικές μεθόδους που ακολουθούνται 
και τις συντελούμενες εξελίξεις-, ενώ η αγγειοπλαστική παραμένει η βασική μέθοδος 
αντιμετώπισής της, συντελώντας στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Με το ICE 2016 και το τριήμερο πρόγραμμα του συνεδρίου (8-10 Δεκεμβρίου 2016, 
Αθήνα-ξενοδοχείο Caravel) επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα 
αναδείξουν την υπάρχουσα επιστημονική γνώση και όλα τα νεότερα δεδομένα σχετικά 
με την αγγειοπλαστική και τις υπόλοιπες επεμβατικές τεχνικές της Καρδιολογίας.

Η επιστημονική επιτροπή είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει φέτος ένα τριήμερο 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιστημονικού επιπέδου, αναδεικνύοντας όλες τις 
σύγχρονες εκφάνσεις και προσεγγίσεις στην Επεμβατική Καρδιολογία και την Κλινική 
πράξη. Θα οργανωθούν διεπιστημονικά στρόγγυλα τραπέζια και συμπόσια με σκοπό 
να γίνουμε όλοι κοινωνοί των νέων εξελίξεων στη διάγνωση και θεραπεία. 

Φέτος στόχος της επιστημονικής επιτροπής είναι να αλλάξει εξ ολοκλήρου την 
επιστημονική προσέγγιση του συνεδρίου. Επιδιώκουμε να έχουμε στο  ICE 2016 
εξέχουσες προσωπικότητες της Επεμβατικής Καρδιολογίας, ανοίγοντας νέους 
ορίζοντες και συνεργασία με μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα και τις γείτονες χώρες. 
Επίσης φέτος το συνέδριο θα επικεντρωθεί περισσότερο στην κλινική πράξη με την 
παρουσίαση πολλών ζωντανών επεμβατικών πράξεων από Αιμοδυναμικά κέντρα 
της χώρας.

Η Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας και η Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία έχoυν τη βούληση -τόσο με το ICE 2016  όσο και με 
μελλοντικά συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις- να αναδεικνύουν με κάθε τρόπο 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την επιστημονική γνώση που αποκομίζουμε και την 
υψηλού επιπέδου εφαρμογή των επεμβατικών τεχνικών που γίνονται στην Ελλάδα. 

Στέφανος Φούσας

Πρόεδρος ΕΚΕ

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΕ περιόδου 2015-2016

                                                                
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων

Α. Παπανικολάου

Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής Επεμβατικής

Γ. Μπομπότης
Ε. Σκαλίδης
Α. Δαγρέ

Γ. Κατσιμακλής
Α. Ζιάκας
Η. Σανίδας

Μ. Χαμηλός

Πρόεδρος:     Σ. Φούσας
Αντιπρόεδρος:     Κ. Τσιούφης
Τ. Πρόεδρος:  Ι. Καλλικάζαρος
Γενικός Γραμματέας: Ι. Κανακάκης
Ταμίας:     Γ. Μπομπότης

Σύμβουλοι:
Ν. Καυκάς

Ε. Μάτσακας 
Χ. Ντέλλος
Σ. Χαντανής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου
8-10 Δεκεμβρίου 2016

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Divani Caravel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21
Τηλέφωνο:21 0720 7000
URL: www.divanis.com

Αίθουσες Συνεδριάσεων: Makedonia
Εκθεσιακός Χώρος: Foyer Makedonia

Κάρτες Διαπίστευσης Συνέδρων
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν 
τη διακριτική κάρτα διαπίστευσης συνέδρων (badge), που θα χορηγείται από τη γραμματεία on 
site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), και θα σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα 
κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό 
θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα 
παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου, θα αποτελεί το βασικό 
κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης, 
βάσει της υπ’ αρ. 81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.

Μοριοδότηση Συνεδρίου
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή
σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S.

Έκθεση
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικό
εξοπλισμό.

Διαμονή
Για τη διαμονή των Συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια στο συνεδριακό ξενοδοχείο. Για 
πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία 
Οργάνωσης του Συνεδρίου:  

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

AFEA S.A.
TRAVEL AND CONGRESS SERVICES
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ: 210 3668852- 853 - 842 - Fax: 210 3643511
Ε-mail Συνεδρίου: info@25pneyumonologiko2016.gr 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι φόρμες εγγραφής θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν μαζί με 
την απόδειξη πληρωμής το αργότερο έως τις 1 Δεκεμβρίου 2016 στην Εταιρεία 
Οργάνωσης Συνεδρίου AFEA S.A., με fax στο 210 3643511 ή ηλεκτρονικά μέσω 
της ιστοσελίδας της ΕΚΕ www.hcs.gr. Οι εγγραφές θα επιβεβαιώνονται γραπτά στον 
ενδιαφερόμενο, εφόσον παραληφθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά. Εγγραφές 
θα γίνονται και onsite στη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί στο 
Συνεδριακό Ξενοδοχείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικευμένοι ιατροί    200 €

Πρόεδροι και Ομιλητές   100 €

Ειδικευόμενοι / Φοιτητές    ΔΩΡΕΑΝ

Νοσηλευτές    30€

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ 23%

Τα έξοδα εγγραφής των Συνέδρων (Ειδικευμένων και Νοσηλευτών ) περιλαμβάνουν:
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, Πρόσβαση στην έκθεση, 
Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου και στη Δεξίωση Υποδοχής, Υλικό 
Συνεδρίου, Πιστοποιητικό Συμμετοχής, Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ.

Τα έξοδα Εγγραφής των Φοιτητών και των Ειδικευομένων περιλαμβάνουν:
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, Πρόσβαση στην έκθεση, 
Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου και στη Δεξίωση Υποδοχής, 
Συνοπτικό Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Συμμετοχής, Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ.

Πολιτική Πληρωμών και Ακυρωτική Πολιτική
• Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.
• Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της εγγραφής, μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου 2016 
παρακρατείται το 50% του καταβληθέντος ποσού. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν 
είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.
• Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕUROBANK 
ACCOUNT No: 0026 0248 10 0200223392
IBAN: GR68 0260 2480 0001 0020 0223 392
SWIFT: ERBKGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: AFEA ΑΝ/ΜΗ ΕΜ/ΚΗ ΤΟΥ/ΚΗ & ΞΕΝ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποτελείται από Διαλέξεις Ελλήνων 
και ξένων διακεκριμένων ομιλητών, Στρογγυλά Τραπέζια, συνεδρίες προφορικών 
και αναρτημένων ανακοινώσεων, δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις.

Επιστημονικές Ανακοινώσεις
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή Προφορικών Ανακοινώσεων ή 
Αναρτημένων Ανακοινώσεων. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν τον επιθυμητό 
τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Εντούτοις, η Επιστημονική Επιτροπή του 
Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τοντρόπο παρουσίασης 
της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.

Προφορικές Ανακοινώσεις
Για την παρουσίαση της εργασίας τους, οι συγγραφείς θα έχουν στη διάθεσή τους τον 
απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
Στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου θα υπάρχει χώρος για τις Αναρτημένες 
Ανακοινώσεις. 

Υποβολή Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας της ΕΚΕ www.hcs.gr, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2016. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο 
Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού. 

Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών

30 Ιουλίου 2016

Ημερομηνία Γνωστοποίησης & αποδοχής Εργασιών

2 Σεπτεμβρίου 2016

Τελετή Έναρξης Συνεδρίου 

8 Δεκεμβρίου 2016

Τελετή Λήξης Συνεδρίου 

10 Δεκεμβρίου 2016

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Ποταμιάνου 6 11528 Αθήνα

Τηλ: 210 722 1633, 210 725 8003-8
Fax: 210 722 6139

URL: http://www.hcs.gr/

Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ: 210 3668853 -833

Fax: 210 3643511
E-mail Συνεδρίου: ice2016@afea.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


