


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης με χαρά σας
προσκαλούμε στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, το οποίο θα διεξαχθεί στην
Πάτρα από τις 21-24 Μαΐου 2020,  στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πα-
τρών.

Η θεματολογία του Συνεδρίου φιλοδοξεί να περιλάβει το μεγαλύτερο φάσμα των διαγνωστικών
και θεραπευτικών εφαρμογών της ΠΙ, τόσο των ήδη καθιερωμένων,  όσο και των αναδυόμενων
στο σύγχρονο περιβάλλον, που πολύ πιθανά θα παίξουν ρόλο στο μέλλον. Το κύριο πρόγραμμα
του Συνεδρίου περιλαμβάνει στρογγύλες τράπεζες με ποικίλο περιεχόμενο, προσκεκλημένες ομι-
λίες εγχώριων και ξένων διακεκριμένων επιστημόνων και επιχορηγούμενες δορυφορικές διαλέ-
ξεις. Προκειμένου να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους συναδέλφους να
παρουσιάσουν προφορικά τις εργασίες τους, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές συνεδρίες, αλλά
και σε συνεργάτες μας όπως οι ακτινοφυσικοί και οι νοσηλεύτριες να εκφράσουν τον επιστημονικό
τους λόγο, τολμήσαμε να αναλάβουμε το ριψοκίνδυνο εγχείρημα της παράλληλης διεξαγωγής
του επιστημονικού προγράμματος σε δυο αίθουσες. Ελπίζουμε ότι η αυξημένη συμμετοχή σας θα
μας δικαιώσει και θα υπερκεράσει τον κίνδυνο διάσπασης των συμμετεχόντων σε μικρά ακροα-
τήρια.

Ο συνεδριακός χώρος θα φιλοξενήσει αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και περίπτερα (stands)
Εταιρειών.

Όλα τα παραπάνω πιστεύω ότι θα αποτελέσουν βάση για ένα γόνιμο επιστημονικό διάλογο που
θα επεκταθεί και εκτός των ορίων της ειδικότητας μας. Η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή
του Συνεδρίου θα εξαντλήσουν τις δυνάμεις τους ώστε  το τελικό αποτέλεσμα να αποδεδειχθεί,
ελπίζω, αντάξιο των προσδοκιών μας και να συμβάλει στη προώθηση της επιστημονικής γνώσης
και στην ανάδειξη του σύγχρονου ρόλου της Πυρηνικής Ιατρικής στη χώρα μας. 

Σας καλούμε σε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε στην παρουσία και την ενεργό συμμετοχή
σας. 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Δημήτρης Αποστολόπουλος



ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής
Απεικόνισης

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αποστολόπουλος Δημήτριος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιαννάκενας Κωνσταντίνος
Λακιώτης Βελισσάριος

Μαστοράκου Άννα
Παπαθανασίου Νικόλαος

Σκούρας Θεόδωρος
Σπυριδωνίδης Τρύφων

Χονδρομάρας Αθανάσιος
Χατζηπαυλίδου Βασιλική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος
Άρσος Γεώργιος

Μέλη
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος

Αποστολόπουλος Δημήτρης
Γεωργούλιας Παναγιώτης

Δατσέρης Ιωάννης
Δούμας Αργύρης

Ζησιμόπουλος Αθανάσιος
Ιακώβου Ιωάννης

Καλόφωνος Χαράλαμπος
Κουκουράκη Σοφία

Κουτελού Μαρία
Κούτσικος Ιωάννης
Λαμπράκος Λουκάς
Μαλαμίτση Ιουλία

Μωραλίδης Ευστράτιος
Παναγιωτάκης Γεώργιος
Παπαθανασίου Νικόλαος

Πέτσας Θεόδωρος
Πρασόπουλος Βασίλειος

Σάββας Φράγκος
Σαράντη Σοφία

Σιόκα Χρύσα
Σουβατζόγλου Μιχαήλ
Σπυριδωνίδης Τρύφων

Τσιούρης Σπυρίδων
Φωτόπουλος Ανδρέας
Χατζηιωάννου Σοφία



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
- Σύγχρονα θέματα PET/CT

- Εξελίξεις στην κλασσική διαγνωστική Πυρηνική Ιατρική

- Τρέχουσες και μελλοντικές θεραπευτικές εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής

- Διαλέξεις προσκεκλημένων-διακεκριμένων εγχώριων και ξένων επιστημόνων

- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: κλινικά φροντιστήρια PET/CT και SPECT/CT

- Δορυφορικές διαλέξεις χορηγών 

- Συνεδρίες  Ακτινοφυσικών, Τεχνολόγων και Νοσηλευτικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η Επιστημονική Επιτροπή σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Συνέδριο με Επιστημονική

Εργασία συναφή με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως

προφορικές & αναρτημένες ανακοινώσεις, αναλόγως των αναγκών του Συνεδρίου και του

διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Πληροφορίες για τη συγγραφή και υποβολή των περιλήψεων είναι διαθέσιμες στην ιστο-

σελίδα του Συνεδρίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 2 Μαρτίου 2020

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
www.synedra.org

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για το Συνέδριο.

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα online προεγγραφής & online υποβολής περιλήψεων.



Α: Μαιζώνος 206, 26222 Πάτρα | Τ: +30 2611 100 410 | Ε: info@synedra.org

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατηγορία Έως 20/05/2020 On site

Πυρηνικοί Ιατροί Μέλη ΕΕΠΙ&ΜΑ 50,00 € 80,00 €

Πυρηνικοί Ιατροί μη-Μέλη ΕΕΠΙ&ΜΑ 80,00 € 100,00 €

Ειδικευόμενοι Πυρηνικοί Ιατροί 30,00 € 50,00 €

Ιατροί άλλων ειδικοτήτων 30,00 € 30,00 €

Ακτινοφυσικοί 30,00 € 30,00 €

Τεχνολόγοι 20,00 € 20,00 €

Νοσηλευτές 20,00 € 20,00 €

Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προεγγραφές πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: synedra.org


