
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
 

Θεσσαλονίκη, 5  Μαΐου 2015 
 
Η «καρδιά» της σύγχρονης Ενδοκρινολογίας θα «χτυπήσει» στη Θεσσαλονίκη από 

τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2015, καθώς η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια  
Ένωση Ενδοκρινολόγων (Ε.Ε.Ε. - Π.Ε.Ε.) συμπληρώνει εφέτος 50 χρόνια ζωής και τα 
γιορτάζει με ένα επιβλητικό Συνέδριο, το 42ο Πανελλήνιο, στην ανοιξιάτικη Νύμφη του 
Θερμαϊκού (ξενοδοχείο Makedonia Palace). 

 
  Πρόκειται για ένα σπουδαίο επιστημονικό γεγονός, στο οποίο συμμετέχουν 

κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι ειδικοί που έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη της 
έρευνας και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των παθήσεων του ενδοκρινικού 
συστήματος, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς.  

 
Όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. – Π.Ε.Ε., Καθηγητής Ενδοκρινολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη 
και Μεταβολισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αρεταίειο», κ. Γεώργιος 
Μαστοράκος, το 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού 
αποτελεί την κορωνίδα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για το έτος 2015 και στοχεύει:  

 
1. Στην ενημέρωση των Ελλήνων Ενδοκρινολόγων για τις νέες γνώσεις που έχουν 

προκύψει στη διάρκεια της χρονιάς στην Ενδοκρινολογία, το Σακχαρώδη 
Διαβήτη και το Μεταβολισμό. 

2. Στην εκπαίδευση των νέων Ενδοκρινολόγων σε θέματα αιχμής. 
3. Στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας, αλλά και πρόληψης 

σοβαρών νοσημάτων που λαμβάνουν σήμερα διαστάσεις επιδημίας (π.χ. 
παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, οστεοπόρωση κτλ). 

 
Παράλληλα, από την Πέμπτη 7 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου θα 

λειτουργήσει «Ενδοκρινολογικό Χωριό» στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου 
Makedonia Palace, στην παραλία, στο οποίο οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα μπορούν να 
υποβάλλονται σε ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις μέτρησης σακχάρου και οστικής πυκνότητας, καθώς 
και σε υπερηχογράφημα θυρεοειδούς (ώρες 10:00 – 14:00). 

  
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η Ε.Ε.Ε. – Π.Ε.Ε. προγραμματίζει για το 

Χρυσό Ιωβηλαίο της και μια σειρά κοινωνικών και καλλιτεχνικών δράσεων. 
Συγκεκριμένα, το τετραήμερο εμπλουτίζεται με εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής, οι 
οποίες περιλαμβάνουν την προβολή επετειακής ταινίας που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης 
Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, καθώς και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη φωνή της 
Αφροδίτης Μάνου και του Κώστα Θωμαΐδη. 
 
 Τέλος, το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε. – Π.Ε.Ε.  

 


