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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων 
Επεμβατικών Τεχνικών έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο 11ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής στις 8-10 
Μαϊου 2015 στην Αθήνα. 

Το Πανελλήνιο Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση 
της ΕΕΕΧ, όπου συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό θα συγκεντρωθούν 
με σκοπό την ανάδειξη της παρούσας κατάστασης στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, 
την ανταλλαγή απόψεων πάνω στην σύγχρονη αυτή αντίληψη για τη χειρουργική αλλά 
και την καταγραφή όλων των εκρηκτικών εξελίξεων σε επίπεδο τεχνικών και τεχνολογίας. 

Στους στόχους της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η κατάρτιση ενός πρωτοποριακού 
προγράμματος που θα καλύψει όλα τα νοσήματα που αντιμετωπίζονται με ενδοσκοπικές 
επεμβάσεις, βασισμένο σε βιντεοπροβολές, ζωντανές μεταδόσεις χειρουργείων, 
συζητήσεις how I do it και tips and tricks και κυρίως: διαδραστική επικοινωνία των ειδικών 
με τους συμμετέχοντες.

Η κοινωνία ζητάει συνεχώς την διαρκή επιμόρφωση των ιατρών με στόχο την υιοθέτηση 
νεώτερων τεχνικών, που θα θεραπεύσουν με το ελάχιστο δυνατό τραύμα τις χειρουργικές 
παθήσεις. Έτσι, θεωρούμε υποχρέωσή μας να παρουσιαστεί στο Συνέδριο, αλλά και σε 
εξειδικευμένα Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια, ό,τι καινούργιο εφαρμόζεται στον κόσμο, 
ώστε να το γνωρίσουν οι συνάδελφοι προς όφελος των ασθενών μας.

Με αίσθημα ευθύνης αλλά και της τιμής που μας έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής με την ανάθεση της διοργάνωσης του 
11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της, δεσμευόμαστε για κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
επιτυχία του.

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο Συνέδριο, έχοντας την πεποίθηση ότι θα ανοίξει 
καινούργιους ορίζοντες για τη σύγχρονη χειρουργική στην Ελλάδα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής

Χ.Κ. ΠΑΠΠΗΣ 



ΗΜΕροΜΗνίΕΣ ΣυνΕδρίου: 8-10 Μαΐου 2015

ΤοΠοΣ δίΕξΑγωγΗΣ ΣυνΕδρίου: Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, 105 57 – Αθήνα
http://www.aeglizappiou.gr/aithouses.html

ΑίθουΣΕΣ ΣυνΕδρίΑΣΕων: “Ολυμπία”

ΕΚθΕΣίΑΚοΣ ΧωροΣ: Foyer Αίθουσας “Ολυμπία”

Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
www.eeex.gr 

δίοίΚΗΤίΚο ΣυΜΒουΛίο
Πρόεδρος:  Κ. Αλμπανόπουλος
Α’ Αντιπρόεδρος:  Χ. Παππής
Β΄ Αντιπρόεδρος: γ. Λακιώτης
Γενικός Γραμματέας: δ. θεοδώρου
Ειδικός Γραμματέας: γ. Τζοβάρας
Ταμίας:   Φ. Αρχοντοβασίλης
Σύμβουλοι:  Κ. Μπίρμπας - Στ. Καπίρης - ν. Παραράς

•   Εκπαίδευση στις Λαπαροσκοπικές 
Τεχνικές

•   Προχωρημένη Λαπαροσκοπική 
Xειρουργική Πεπτικού

•   Λαπαροσκοπική Χειρουργική  
Συμπαγών Οργάνων

•   Χειρουργική Ογκολογία & 
Λαπαροσκόπηση

•  Ενδοσκοπικές Χειρουργικές Τεχνικές

•  Νέες Τεχνολογίες στη Λαπαροσκόπηση
•  Ρομποτική Χειρουργική
•  Βαριατρική & Μεταβολική Χειρουργική
•  Επείγουσα Λαπαροσκοπική Χειρουργική
•  Tips & Tricks Λαπαροσκοπικών Τεχνικών
•  Πρόληψη & Αντιμετώπιση Επιπλοκών
•  Συνεδριάσεις Meet the Experts
•  Live Μετάδοση Χειρουργείων
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ίΣΤοΣΕΛίδΑ ΣυνΕδρίου: www.laparoscopy2015.gr

ΚΑρΤΕΣ δίΑΠίΣΤΕυΣΗΣ ΣυνΕδρων: Οι κάρτες Συνέδρων (badges) θα παραδίδονται 
από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και θα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την πρόσβαση τόσο 
στις Επιστημονικές Συνεδρίες, όσο και στον Εκθεσιακό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Συνεδρίου. Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η 
είσοδος στις Συνεδριακές αίθουσες. 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 εγκυκλίου του ΕΟΦ. 
Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών 
γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις Κάρτες Διαπίστευσης των Συνέδρων.

ΜορίοδοΤΗΣΗ 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

ΕΚθΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο εμπορική έκθεση 
με φαρμακευτικά προϊόντα, τεχνολογικό εξοπλισμό χειρουργείου και άλλα χειρουργικά 
εργαλεία.

δίΑΜονΗ
Για τη διαμονή των Συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια σε Ξενοδοχεία κοντά στο 
Συνεδριακό Κέντρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου:

TRAVEL AND CONGRESS SERVICES
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Τηλ: 210 3668854 - Fax: 210 3643511
Ε-mail Συνεδρίου: info@laparoscopy2015.gr 

ΕγγρΑΦΕΣ
Οι φόρμες εγγραφής θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν μαζί με την απόδειξη 
πληρωμής το αργότερο έως τις 27 Απριλίου 2015 στην Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου: 
AFEA S.A., με fax στο 210 3643511 ή ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 
Συνεδρίου: www.laparoscopy2015.gr  



Οι εγγραφές θα επιβεβαιώνονται γραπτά στον ενδιαφερόμενο εφόσον παραληφθούν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά. Εγγραφές θα γίνονται και on site στη Γραμματεία του Συνεδρίου, 
η οποία θα λειτουργεί στην Αίγλη Ζαππείου, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

δίΚΑίωΜΑ ΣυΜΜΕΤοΧΗΣ

ΚΑΤΗγορίΕΣ 
ΣυΜΜΕΤΕΧονΤων

ΠροΕγγρΑΦΕΣ 
ΕωΣ 20/01/2015

ΕγγρΑΦΕΣ ΑΠο 21/01/2015
ΕωΣ 10/05/2015

Ειδικευμένοι Ιατροί          €180    €200

Ειδικευόμενοι Ιατροί         €90    €120

Νοσηλευτές          €20    €30

Φοιτητές           ΔΩΡΕΑΝ   ΔΩΡΕΑΝ

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (23%)

Τα έξοδα εγγραφής των Συνέδρων (ειδικευμένων & ειδικευομένων) 
περιλαμβάνουν:
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, Πρόσβαση στην έκθεση, Συμμετοχή 
στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου και στη Δεξίωση Υποδοχής, Υλικό Συνεδρίου, 
Βεβαίωση Μοριοδότησης, Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ.

Τα έξοδα εγγραφής των νοσηλευτών και Φοιτητών περιλαμβάνουν:
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, Πρόσβαση στην έκθεση, Συμμετοχή 
στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου και στη Δεξίωση Υποδοχής, Βεβαίωση Συμμετοχής 
ή Μοριοδότησης, Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ.

Ακυρωτική Πολιτική
•   Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού.
•   Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της εγγραφής, μέχρι τις 20 ίανουαρίου 2015, 

παρακρατείται το 50% του καταβληθέντος ποσού. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι 
δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

Tρόποι Πληρωμής
•   Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό: 

ALPHA BANK – ΙΒΑΝ GR55 0140 1030 1240 0232 001374 
Όνομα Δικαιούχου: AFEA TRAVEL & TOURISM

•   Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
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ΠΛΗροΦορίΕΣ ΕΠίΣΤΗΜονίΚου ΠρογρΑΜΜΑΤοΣ
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποτελείται από διαλέξεις Ελλήνων 
και ξένων ομιλητών, Στρογγυλές Τράπεζες επίκαιρης θεματολογίας, Μετεκπαιδευτικά 
Φροντιστήρια και συνεδρίες Αναρτημένων Ανακοινώσεων και Βιντεοπροβολών.

ΜΕΤΕΚΠΑίδΕυΤίΚΑ ΦρονΤίΣΤΗρίΑ
Στα πλαίσια του Συνεδρίου η Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και Άλλων 
Επεμβατικών Τεχνικών θα διοργανώσει Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια. για την εγγραφή 
στα Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια απαιτείται η παράλληλη εγγραφή στο Συνέδριο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα γνωστικά  αντικείμενα και για τις εγγραφές, θα είναι 
σύντομα διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.laparoscopy2015.gr 

ΕΠίΣΤΗΜονίΚΕΣ ΑνΑΚοίνωΣΕίΣ 
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters) και Βιντεοπροβολές
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή Αναρτημένων Ανακοινώσεων 
ή Βιντεοπροβολών. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν τον επιθυμητό τρόπο 
παρουσίασης της εργασίας τους. Παρ’ όλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 
διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε 
εγκεκριμένης εργασίας.

υποβολή Περιλήψεων
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά στη 
Γραμματεία του Συνεδρίου, το αργότερο μέχρι τις 6 Μαρτίου 2015. Απαραίτητη προϋπόθεση 
τελικής έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο όλων των συγγραφέων. 
Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων εργασίας υπάρχουν 
διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.laparoscopy2015.gr 

Βραβεία
Κατά την Τελετή Λήξης του Συνεδρίου θα απονεμηθούν Βραβεία Αναρτημένων 
Ανακοινώσεων και Βιντεοπροβολών. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες θα είναι 
διαθέσιμες σύντομα στον επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.laparoscopy2015.gr  

Τελευταία ημερομηνία προεγγραφών    20 Ιανουαρίου 2015

Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών   6 Μαρτίου 2015

Ημερομηνία γνωστοποίησης & αποδοχής εργασιών  10 Απριλίου 2015 

ΣΗΜΑνΤίΚΕΣ ΗΜΕροΜΗνίΕΣ



ΦΟΡΕΑΣ 
δίοργΑνωΣΗΣ ΣυνΕδρίου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
οργΑνωΣΗΣ ΣυνΕδρίου

TRAVEL AND CONGRESS SERVICES
Λυκαβηττού 39-41

10672 Αθήνα
Τηλ: 210 3668854
Fax: 210 3643511

Ε-mail Συνεδρίου: info@laparoscopy2015.gr 
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Better surgery for a better world

AD 181 © 2013 Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH.

ENDOPATH® XCEL® Trocars  
with OPTIVIEW® Technology

HARMONIC ACE® Shears 
+ Adaptive Tissue Technology

Answering 
surgeons’ needs
The right solution for 
the right procedure.

Powered ECHELON FLEX™ 
ENDOPATH® Stapler

Linear Cutter 55/75

STRATAFIX™ Knotless  
Tissue Control Device


