
 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ), 

παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις και λαμβάνοντας σοβαρά υπ' όψιν τα 

πρωτόκολλα για την διεξαγωγή των διά ζώσης συνεδρίων, αποφάσισε ομόφωνα την 

μετατροπή του 15ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου Παχυσαρκίας σε 

Διαδικτυακό καθ' ολοκληρία. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου 

παραμένουν οι ίδιες, 13 έως και 15 Μαΐου 2021. 

Βασικό μέλημα της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας είναι να διασφαλιστεί 

η υγεία όλων των συμμετεχόντων και παράλληλα να συνεχιστεί μία επιτυχημένη 

μακροχρόνια εκπαιδευτική παράδοση. 

 

Το 15ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 

χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, η οποία ήδη 

αποτελεί καταξιωμένο επιστημονικό φορέα στη χώρα μας. Η επιστημονική της 

δραστηριότητα δεν εξαντλήθηκε αυτά τα χρόνια μόνο στη διοργάνωση Πανελληνίων 

Συνεδρίων όπου παρουσιάζονταν οι επιστημονικές εξελίξεις, και Διημερίδων με πιο 

φροντιστηριακό ύφος, αλλά επεκτάθηκε στη διοργάνωση Βαλκανικών Συνεδρίων 

και Πανευρωπαϊκών Συνεδρίων της EASO (European Association for the Study of 

Obesity) και του ECOG (European Childhood Obesity Group), συμβάλλοντας 

αποφασιστικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ελλήνων επαγγελματιών υγείας 

που ασχολούνται με το αυξημένο σωματικό βάρος και τις επιπτώσεις του. Επιπλέον, 

παράλληλος σκοπός της Εταιρείας μας αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

των πολιτών της χώρας μας σε θέματα δημόσιας υγείας και πρόληψης και για το 

λόγο αυτό διοργανώνει κάθε χρόνο πολλές και ποικίλες δραστηριότητες. 

 

Όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια 

ώστε και εφέτος να διοργανωθεί ένα πολύ επιτυχημένο Συνέδριο. Έτσι, η 

προσεκτική επιλογή της θεματολογίας, με έμφαση στις νεότερες εξελίξεις στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αλλά και ιδιαίτερα των επιπλοκών της, 

θα δώσει απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα που συναντάμε αντιμετωπίζοντας 

τα προβλήματα υγείας υπέρβαρων και παχύσαρκων ασθενών. Η επιλογή εξαίρετων 

Ελλήνων επιστημόνων έχει ως στόχο να μεταδοθούν όχι μόνο οι γνώσεις τους αλλά 

και η μεγάλη κλινική τους εμπειρία, διότι μόνο ο συνδυασμός της θεωρίας με την 

πράξη μπορεί να οδηγήσει στην ολοκληρωμένη γνώση. 

 

Σας προσκαλούμε στο 15ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας και η ενεργός 

συμμετοχή σας, πιστεύουμε ότι, θα εμπλουτίσει τις γνώσεις σας και θα διευρύνει 

τους επιστημονικούς σας ορίζοντες, αλλά συγχρόνως θα αποτελέσει και μια ευκαιρία 

να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για όλα τα θέματα της παχυσαρκίας 

και των επιπλοκών της, στα 30α γενέθλια της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας 

Παχυσαρκίας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Εκ μέρους της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας 

Ευθύμιος Καπάνταης 

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας 


