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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, σας 
προσκαλώ να συμμετάσχετε στο 14o Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο της Καρδιολογικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιείται στις 28, 29 και 30 Μαΐου 2015 στο ξενοδοχείο 
Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη.

Όπως όλοι γνωρίζετε το Συνέδριο αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση της Καρδιολογίας στη 
Βόρεια Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος και του φετινού Συνεδρίου, όπως και των προηγούμενων, είναι 
η εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των καρδιολόγων, ειδικών και ειδικευομένων, στη σύγχρονη 
αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων. Για το λόγο αυτό η θεματολογία των στρογγυλών τραπε-
ζιών αφορά τόσο πρακτικά κλινικά θέματα, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον κλινικό καρδιολόγο 
στην καθημερινή αντιμετώπιση των ασθενών, όσο και τις τελευταίες εξελίξεις σε πιο ειδικά θέματα. 
Επίσης, θα υπάρχουν διαλέξεις σε διάφορα θέματα στις οποίες θα συνοψίζονται οι πρόοδοι που 
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και νοσηλευτική ημερίδα, η οποία, όπως και 
οι προηγούμενες, πιστεύουμε πως θα στεφθεί από επιτυχία, διότι συγκεντρώνει πλήθος από τους 
συνεργάτες μας νοσηλευτές, με ομιλίες και συζητήσεις σε θέματα που τους αφορούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και η Οργανωτική Επι-
τροπή, θα ήθελαν για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουν τα μέλη αλλά και τους καρδιολόγους από 
όλη την Ελλάδα που μας τιμούν με την παρουσία τους, και ευελπιστούμε με τη μαζική τους προσέ-
λευση να συμβάλλουν στην επιτυχία του συνεδρίου.

Στη διοργάνωση του Συνεδρίου μέγιστη ήταν η συμβολή του συνόλου των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τους οποίους και δημόσια ευχαριστώ.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τη βιομηχανία για την οικονομική στήριξη που 
προσφέρουν για την υλοποίηση του Συνεδρίου καθώς και την εταιρεία Inventics για την πάντοτε 
άψογη διοργάνωση του Συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Παράσχος Γκελερής
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΚΕΒΕ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΒΕ

Πρόεδρος: Π. Γκελερής

Αντιπρόεδρος: Γ. Μπομπότης

Γεν. Γραμματέας: Ι. Κανονίδης

Ειδ. Γραμματέας: Ι. Ζαρίφης

Ταμίας: Ν. Φραγκάκης

Μέλη: Δ. Κετίκογλου, Α. – Δ. Μαυρογιάννη

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Π. Γκελερής

Αντιπρόεδρος: Γ. Μπομπότης

Γεν. Γραμματέας: Ι. Κανονίδης

Μέλη:
Β. Βασιλικός
Π. Δάρδας
Ι. Ζαρίφης
Χ. Καρβούνης
Δ. Κετίκογλου
Α. – Δ. Μαυρογιάννη
Χ. Μπουντούλας
Ι. Τσούνος
Ν. Φραγκάκης
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Π. Γκελερής

Μέλη
Κ. Αναστασιάδης 
Β. Βασιλικός 
Ι. Βογιατζής 
Α. Δεληγιάννης 
Γ. Δρόσος 
Γ. Ευθυμιάδης 
Ι. Ζαρίφης 
Α. Ζιάκας 
Γ. Καζινάκης 
Ι. Κανονίδης 
Α. Καραγιάννης 
Χ. Καρβούνης 
Δ. Κετίκογλου 
Γ. Κόττας 
Δ. Κρεμαστινός 
Σ. Κωνσταντινίδης

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

// Προληπτική καρδιολογία
// Αρρυθμίες
// Βαλβιδοπάθειες 
// Οξέα στεφανιαία σύνδρομα
// Εξελίξεις στην καρδιαγγειακή απεικόνιση
// Καρδιακή ανεπάρκεια
// Επεμβατική καρδιολογία 
// Πρακτικά κλινικά θέματα

Σ. Λαμπρόπουλος 
Χ. Λιόλιος 
Α.-Δ. Μαυρογιάννη 
Λ. Μιχάλης
Γ. Μπομπότης
Χ. Μπουντούλας 
Γ. Μπουντώνας 
Ι. Παπαγιάννης 
Σ. Παπαστεφάνου 
Σ. Παρασκευαΐδης 
Γ. Παρχαρίδης 
Χ. Πλιάκος 
Χ. Ραΐδης 
Σ. Σαββάτης 
Γ. Σαββόπουλος 
Β. Σκέμπερης 

Χ. Στεφανάδης 
Ι.Γ. Στυλιάδης 
Ι.Χ. Στυλιάδης 
Δ. Συμεωνίδης 
Δ. Τζιακάς 
Δ. Τσικαδέρης 
Ι. Τσούνος 
Ν. Φραγκάκης 
Σ. Χατζημιλτιάδης
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
INVENTICS AE – Medevents.gr
Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II
9o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη
Τηλ: 2310 474.400 Fax: 2310 801.454
email: info@medevents.gr
Αρ. Ειδ. Σημ. Λειτ. ΕΟΤ: MHTE 09.33.Ε.60.00.01087.00

ΤΟΠΟΣ – ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Hyatt Regency
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο, μπορείτε να επισκεφθείτε το site:
http://thessaloniki.regency.hyatt.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Στα πλαίσια του συνεδρίου, την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, θα πραγματοποιηθεί 
νοσηλευτική ημερίδα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
                                                  Μέχρι 30/4/2015 Από 1/5/2015
Ειδικοί ιατροί:      100 €    150 €
Ειδικευόμενοι ιατροί:     Δωρεάν  Δωρεάν
Νοσηλευτές, Φοιτητές:     Δωρεάν   Δωρεάν

Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο, μπορούν να επισκέπτονται 
το επίσημο site της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος www.kebe.gr, όπου υπάρχει το 
Δελτίο Εγγραφής και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωσή της.

Προεγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2015. Μετά την ημερομηνία αυτή, 
οι εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η εξόφληση της εγγραφής γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό της Καρδιολογικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Στην αιτιολογία θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του καταθέτη και ο 
τίτλος του συνεδρίου.

Τράπεζα Πειραιώς
5225 011620 876 GR98 0172 2250 0052 2501 1620 876

Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την υποβολή εργασιών στο συνέδριο, είναι απαραίτητη η εγγραφή τουλάχιστον ενός από 
τους συγγραφείς της εργασίας.

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να έχουν έκταση 200 λέξεων και να είναι γραμμένες με το 
πρόγραμμα Word. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

Τίτλος εργασίας (με κεφαλαία γράμματα)
Συγγραφείς (με πεζά γράμματα)
Προέλευση εργασίας (με πεζά γράμματα)

Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής:
// Σκοπός εργασίας
// Υλικό και μέθοδοι
// Αποτελέσματα
// Συμπεράσματα

Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 20/4/2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Μόνο ηλεκτρονική υποβολή.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα του Εντύπου Περίληψης στο site της ΚΕΒΕ 
www.kebe.gr, με συνημμένη την περίληψη και το καταθετήριο της τράπεζας με την εξόφληση της 
εγγραφής.

Εντός τριών ημερών θα λαμβάνετε ηλεκτρονικά την απόδειξη παραλαβής της περίληψής σας.

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Για τη διαμονή και την έγκαιρη κράτηση αεροπορικών εισιτήριων, μπορείτε να επικοινωνείτε με 
e-mail στο reservations@medevents.gr.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το δίπλωμα συμμετοχής θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία την τελευταία ημέρα του συνεδρί-
ου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας. Το δίπλωμα θα μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύλλογο. Προσοχή!! Με βάση την εγκύκλιο του ΕΟΦ, η παραλαβή του πιστοποιητικού 
θα γίνεται μόνο με την ελάχιστη παρακολούθηση του 60% των συνολικών ωρών του 
επιστημονικού προγράμματος (εξαιρούνται τα Δορυφορικά Συμπόσια & οι Δορυφορικές 
Διαλέξεις).

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET
Το συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω του διαδικτύου από το www.medevents.gr και 
από το www.livemedia.gr.

ΑΓΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ LIVEMEDIA
Αγορά κωδικού livemedia για την online παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω internet, με 
μέτρηση των ωρών παρακολούθησης, για την παραλαβή πιστοποιητικού.

Ειδικοί ιατροί:                                        100 €
Ειδικευόμενοι ιατροί:                            100 €
Νοσηλευτές/τριες, Φοιτητές/τριες:     100 €

Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για την online παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω internet, 
μπορούν: Να επισκέπτονται το site livemedia.gr, όπου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών 
μηχανημάτων, για την καλύτερη ενημέρωση των συνέδρων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Το Hyatt Regency Thessaloniki διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια και εγκαταστάσεις 
για άτομα με κινητικές ιδιαιτερότητες.

ΚΛΙΜΑ
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον καιρό στο www.meteo.gr.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η αίθουσα του συνεδρίου είναι εξοπλισμένη με data video projector και Η/Υ με PowerPoint.
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν την παρουσίασή τους στη γραμματεία του συνεδρίου, 
τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ομιλία τους.
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