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|| Χαιρετισμός 
Διοικητικού Συμβουλίου ||

Aγαπητές/οί συνάδελφοι και συνεργάτες
Φίλες και φίλοι

Το ΔΣ της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας (ΕΝΕ) αποφάσισε τη διεξαγωγή του 33ου  Πανελληνίου 
Συνεδρίου Νευρολογίας στις 16-19 Ιουνίου 2022, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. 

Ευχή όλων μας είναι να υπάρχουν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του συνεδρίου 
μας και με φυσική παρουσία των συνέδρων. Ωστόσο, με την ίδια απόλυτη αίσθηση ευθύνης και 
σεβασμού απέναντι στους συναδέλφους, συνεργάτες και την κοινωνία που επιδείξαμε κατά τη διεξαγωγή 
του 31ου Συνεδρίου της ΕΝΕ το 2020 και του 32ου Συνεδρίου της ΕΝΕ το 2021, θα ακολουθηθούν οι 
συστάσεις της Ελληνικής Πολιτείας που θα ισχύουν τον Ιούνιο 2022 λόγω της πανδημίας του COVID-19 
και θα γίνουν εγκαίρως οι κατάλληλες προσαρμογές.

Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η δια ζώσης συνάντηση είναι σημαντική γιατί παράλληλα με την 
ανταλλαγή επιστημονικών εμπειριών, απολαμβάνουμε ο ένας την παρουσία του άλλου και τη χαρά 
που προκύπτει από την αμεσότητα της εκπαιδευτικής-συνεδριακής διαδικασίας.  Σε κάθε περίπτωση, 
η ανάγκη ενημέρωσης και επικαιροποίησης όλων όσων απασχολούν τη Νευρολογία πρέπει να 
ικανοποιείται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες καθώς παραμένουν μία χρήσιμη και εποικοδομητική 
διαδικασία για όλους μας. 

Η σύγχρονη ζωντανή μετάδοση με την χρήση ειδικής πλατφόρμας λογισμικού που εφαρμόστηκε στο 
προηγούμενο συνέδριο προσέφερε εξαιρετική ευελιξία παρακολούθησης από όλες τις διαθέσιμες 
συσκευές με συνεχή ροή, κατά αντιστοιχία ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Συνδυάστηκε η 
ευχρηστότητα ενός διαδραστικού περιβάλλοντος με εικονικό εκθεσιακό χώρο, live e-posters με 
τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του παρουσιαστή με τους ακροατές αλλά και συνεχή ζωντανή 
υποστήριξη και καθοδήγηση όπου χρειάστηκε με γραμματειακό προσωπικό.

Το επιστημονικό πρόγραμμα με έμφαση στις θεματικές των Κλάδων, εστιασμένα σεμινάρια, ειδικές 
διαλέξεις, παρουσιάσεις σύγχρονων μελετών και πρόσθετων ανακοινώσεων, δορυφορικές διαλέξεις 
και ειδικές συνεδρίες θα δίνει χρόνο για συζήτηση με τους συντελεστές και τους συμμετέχοντες. 
Επιπρόσθετα, η εμπειρία που αποκτήθηκε από την άσκηση της Νευρολογίας σε συνθήκες συνεχιζόμενης 
από έτους πανδημίας, μοιραία θα αποτελεί κυρίαρχη θεματική στο επερχόμενο συνέδριο. Επίσης, 
στο επιστημονικό πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται και οι νεότερες εφαρμογές της ιατρικής της 
ακριβείας, των βιοδεικτών, της νευροαπεικόνισης και της νευρο-υπερηχογραφίας στη διαγνωστική και 
θεραπευτική των νευρολογικών νοσημάτων. Στο επιστημονικό πρόγραμμα του προσεχούς συνεδρίου 
θα συμπεριληφθούν και κοινές επιστημονικές τράπεζες με τους συλλόγους ασθενών με νευρολογικά 
νοσήματα. Τέλος, στο συνέδριο μας θα συμμετάσχουν κατά προτίμηση με φυσική παρουσία διεθνούς 
κύρους ομιλητές της αλλοδαπής με ιδιαιτέρως προβεβλημένη επιστημονική και διοικητική δράση σε 
διαφορετικά πεδία της νευρολογίας.

Η συμβολή και ενεργός συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε η ΕΝΕ να ανταποκριθεί με 
επιτυχία στις προσδοκίες όλων μας.

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και του ΔΣ της ΕΝΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Τσιβγούλης Νικόλαος Γρηγοριάδης

Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

3



4
4

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΤΣΙΒΓΟΎΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ Γ. ΡΟΎΝΤΟΛΦ

ΜΕΛΗ Θ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Κ. ΒΟΎΜΒΟΎΡΑΚΗΣ
Ι. ΕΛΛΟΎΛ
Κ. ΚΎΛΙΝΤΗΡΕΑΣ
Τ. ΝΤΟΣΚΑΣ

|| Διοικητικό Συμβούλιο ||
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|| Θεματολογία Συνεδρίου ||

• ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 

• ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΕΎΡΟΛΟΓΙΑ

• ΑΝΟΙΑ 

• ΑΠΟΜΎΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ 

• ΑΎΤΟΑΝΟΣΗ ΝΕΎΡΟΛΟΓΙΑ 

• ΕΠΙΛΗΨΙΑ 

• ΕΞΩΠΎΡΑΜΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

• ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ 

• ΜΎΑΣΘΕΝΕΙΑ 

• ΜΎΟΠΑΘΕΙΑ 

• ΝΕΎΡΟΦΎΣΙΟΛΟΓΙΑ 

• ΝΕΎΡΟΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ 

• ΝΕΎΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ 

• ΝΕΎΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

• ΝΕΎΡΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

• ΝΕΎΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

• ΝΕΎΡΟΫΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 

• ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

• ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΎΝΣΗ 

• ΠΟΛΎΝΕΎΡΟΠΑΘΕΙΕΣ 

• ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΎ ΚΙΝΗΤΙΚΟΎ ΝΕΎΡΩΝΑ

• ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΎΡΟΛΟΓΙΑ 

• ΣΎΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΎΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΝΕΎΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

• ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

• ΠΑΙΔΟΝΕΎΡΟΛΟΓΙΑ
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 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
16-19 Ιουνίου 2022
Ηράκλειο, ξενοδοχείο Aquila Atlantis
(Υγείας 2, Ηράκλειο Κρήτης, 71202, τηλ: 2818-100100, https://hotelatlantis.com) 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών:  31 Μαρτίου 2022 
Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών:    20 Απριλίου 2022 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΎΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.globalevents.gr

 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Για την προβολή και παρακολούθηση του συνεδρίου από τους συνέδρους που θα 
συμμετέχουν με διαδικτυακή παρακολούθηση, θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα 
που θα τους προσφέρει τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.

 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των 
προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό. Είναι επίσης δεκτές ανακοινώσεις στην 
αγγλική γλώσσα.

 ΜΟΡΙΑ ΣΎΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗΣ (CME)
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD 
credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό 
συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 
60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική 
εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές 
διαλέξεις.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συνεδρίου και αφού πρώτα 
υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

|| Γενικές Πληροφορίες ||
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 ΚΟΝΚΑΡΔΑ ΣΎΝΕΔΡΩΝ
Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την κονκάρδα, 
την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Στους συνέδρους που θα συμμετέχουν με διαδικτυακή παρακολούθηση, θα αποσταλεί 
e-κονκάρδα με τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης για την παρακολούθηση του 
συνεδρίου.

 ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις 
παρουσιάσεις μέσω H/Y.
Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία ώρα πριν στην ειδική τεχνική 
γραμματεία.

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και
ιατρικών μηχανημάτων αλλά και παράλληλη εμπορική έκθεση στο ηλεκτρονικό 
περιβάλλον της πλατφόρμας όπου θα διεξάγεται το συνέδριο.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατηγορία Κόστος

Παρακολούθηση με 
Φυσική Παρουσία

Διαδικτυακή 
Παρακολούθηση

Ειδικοί 248,00 € 62,00 €
Νέοι Ειδικοί* 124,00 € 62,00 €
Ειδικευόμενοι 124,00 € 62,00 €
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας 40,00 € 37,20 €

Νοσηλευτές/ Φοιτητές**
Δεν υπάρχει δυνατότητα 
συμμετοχής με φυσική 

παρουσία
Δωρεάν

*Νέοι Ειδικοί: Έως και 5 χρόνια μετά τη λήψη τίτλου ειδικότητας 

**Αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας και 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΠΜΣ συναφών με την Νευρολογία.
Οι Νοσηλευτές/ Φοιτητές δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία.

***Νέοι Ειδικοί και Ειδικευόμενοι που μετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης της ΕΝΕ, 
συμμετέχουν δωρεάν στο συνέδριο. Το πρόγραμμα επιδότησης της ΕΝΕ θα ανακοινωθεί 
σύντομα.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ 24%

|| Γενικές Πληροφορίες ||
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Παρακολούθηση με φυσική παρουσία Διαδικτυακή παρακολούθηση
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
•  Παρακολούθηση συνεδρίου
•  Πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα παρακολούθησης του 
συνεδρίου
•  Συνεδριακό υλικό             
•  Πιστοποιητικό συμμετοχής
•  Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
•  Παρακολούθηση του συνεδρίου
•  Πιστοποιητικό συμμετοχής

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο (δυνατότητα συμμετοχής με 
φυσική παρουσία ή διαδικτυακή παρακολούθηση). Ο αριθμός των συμμετεχόντων με 
φυσική παρουσία θα είναι περιορισμένος και δύναται να τροποποιηθεί σε εναρμόνιση 
με τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τις εγγραφές με φυσική 
παρουσία.

Για την διαδικτυακή παρακολούθηση θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες με 
email πριν από την έναρξή του.

Η online εγγραφή και η online υποβολή περιλήψεων θα πρέπει να γίνει μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συνεδρίου στην ιστοσελίδα: www.globalevents.gr 

 ΔΙΑΜΟΝΗ
Ξενοδοχείο Μονόκλινο Δωμάτιο
Aquila Atlantis 150 €
Galaxy 150 €
Megaron 150 €

Η παραπάνω τιμή είναι ανά ημέρα και περιλαμβάνει πρωινό και όλους τους νόμιμους 
φόρους.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής. Ο φόρος διαμονής επιβαρύνει τον 
πελάτη και εξοφλείται απευθείας από τον ίδιο στην reception του ξενοδοχείου.

|| Γενικές Πληροφορίες ||
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 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΎΝΕΔΡΙΟΎ
 

Αλκμάνος 10, 11528 Αθήνα, 
Τ: 2107247056, F: 2107247556, 
e-mail: info@jneurology.gr, www.enee.gr

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΎΝΕΔΡΙΟΎ

Θεσσαλονίκη:
Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 247743, 2310 247734, F: 2310 247746, 
e-mail: info@globalevents.gr

Αθήνα:
Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 
17671 Καλλιθέα, Αθήνα
Τ: 210 3250260, e-mail: athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr

|| Γενικές Πληροφορίες ||
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