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Οργάνωση - Γραµµατεία:

Α΄ Ανακοίνωση

Χαιρετισμός
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) ιδρύθηκε το 2008 και ήδη
αποτελεί καταξιωμένο επιστημονικό φορέα, η δραστηριότητα του οποίου συμβάλλει
αποφασιστικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών αναφορικά με τις
σύγχρονες εξελίξεις στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας. Επιπλέον, παράλληλο
σκοπό της Εταιρείας αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της
χώρας μας σε θέματα δημόσιας υγείας και πρόληψης, με τη διοργάνωση Ημερίδων και
Ενημερωτικών Ομιλιών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Π.Β.Ε. έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα σε ετήσια βάση σημαντικές
εκπαιδευτικές δράσεις, σε διάφορες μάλιστα περιοχές της Βορείου & Κεντρικής
Ελλάδος, προκειμένου να υποστηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερο την εκπαίδευση
των ιατρών στο δύσκολο καθημερινό κλινικό έργο τους. Πολλές μάλιστα απο τις
εκπαιδευτικές αυτές δράσεις έγιναν σε συνεργασία με άλλες Ιατρικές Επιστημονικές
Εταιρείες διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και Συλλόγους ασθενών και Κοινωνικούς
φορείς. «Κορωνίδα» της επιστημονικής δραστηριότητας της Ε.Π.Β.Ε. για το 2015
θα αποτελέσει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην
Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2628 Φεβρουαρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Makedonia Palace).
Στην εκδήλωση εξειδικευμένοι στα θέματά τους διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι
επιστήμονες θα παρουσιάσουν τις νεότερες εξελίξεις σε όλα τα πεδία της Εσωτερικής
Παθολογίας μεταφέροντας και τη διεθνή εμπειρία, τόσο σε ό,τι αφορά στο ερευνητικό
επίπεδο, όσο και στην καθ’ ημέρα κλινική πρακτική. Φιλοδοξία της Ε.Π.Β.Ε. είναι το
Συνέδριο αυτό να αποτελέσει καινοτόμο θεσμό στο χώρο της Παθολογίας και σημείο
αναφοράς στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Β.Ε. προσκαλούμε όλους τους
συναδέλφους Παθολόγους αλλά και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων καθώς και
επαγγελματίες υγείας να παρακολουθήσουν το Συνέδριο αυτό συμβάλλοντας με την
ενεργό συμμετοχή τους στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία της προσπάθειάς μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Απόστολος Ι. Χατζητόλιος
Πρόεδρος της Οργανωτικής & της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Π.Β.Ε.
Πρόεδρος

Χατζητόλιος Απόστολος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Νταλέκος Γεώργιος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Παπάζογλου Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας

Τσαχουρίδης Αριστείδης

Eιδικός Γραμματέας

Αρχανιωτάκη Μαριάνθη

Ταμίας

Σαββόπουλος Χρήστος

Μέλη 	Κούτρας Χρήστος
Λιάμης Γεώργιος
Σκούτας Δημήτριoς

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Ε.Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος

Χατζητόλιος Απόστολος
Πετρίκκος Γεώργιος

Γενικοί Γραμματείς
		

Κωτούλας Σόλων
Σαββόπουλος Χρήστος

Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς
		

Λιάμης Γεώργιος
Σκούτας Δημήτριος

Ταμίες	Μακαρίτσης Κωνσταντίνος
Αρχανιωτάκη Μαριάνθη
Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων,
Τύπου & Ενημέρωσης

Παπάζογλου Δημήτρης
Τσαχουρίδης Αριστείδης

Υπεύθυνοι Διοικητικών
& Νομικών θεμάτων

Σταματιάδου Μαριάννα
Μπούσμπουλας Σταύρος

Υπεύθυνοι Εκδηλώσεων
& Κινητοποίησης

Κροκίδης Ξενοφών
Πυρπασόπουλος Μάριος

Υπεύθυνοι Ευρωπαϊκών
& Διεθνών Σχέσεων

Νταλέκος Γεώργιος
Γώγος Χαράλαμπος
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Οργανωτική Επιτροπή
Αδαμίδου Αλεξάνδρα
Αρχανιωτάκη Μαριάνθη
Γερούδης Ιάκωβος
Γκιρτοβίτης Φώτης
Γώγος Χαράλαμπος
Δήμας Γρηγόριος
Δημητρούλα Χαρά
Διδάγγελος Τριαντάφυλλος
Δουμαράπης Ευγένιος
Ηλιάδης Φώτης
Καϊάφα Γεωργία
Κακαλέτσης Νικόλαος
Καλεβρόσογλου Ιωάννης
Καρλάφτη Ελένη
Κουλαρά Παυλίνα
Κούτρας Χρήστος
Κροκίδης Ξενοφών
Κωτούλας Σόλων
Λιάμης Γεώργιος
Μακαρίτσης Κωνσταντίνος

Μούσλεχ Ζαδάλλα
Μποζίκας Ανδρέας
Μπούσμπουλας Σταύρος
Νταλέκος Γεώργιος
Παπάζογλου Δημήτριος
Παπάνας Νικόλαος
Περιφάνης Βασίλειος
Πετρίκκος Γεώργιος
Πρωτοπαπάς Ανδρέας
Πυρπασόπουλος Μάριος
Σαββόπουλος Χρήστος
Σαραντόπουλος Αλέξανδρος
Σκούτας Δημήτριος
Σταματιάδου Μαριάννα
Τέγος Θωμάς
Τζιόμαλος Κωνσταντίνος
Τζώτζας Θεμιστοκλής
Τσακάλης Αργύρης
Τσαχουρίδης Αριστείδης
Ψωμάς Ευάγγελος

Επιστημονική Επιτροπή
Αλεξανδρίδης Θεόδωρος
Βασιλόπουλος Δημήτριος
Γαρύφαλλος Αλέξανδρος - Αναστάσιος
Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης Ευάγγελος
Γιώβος Ιωάννης
Δανιηλίδης Μιχαήλ
Δούμα Στέλλα
Ελισάφ Μωυσής
Ζεμπεκάκης Παντελής
Καλόφωνος Χαράλαμπος

Καραγιάννης Αστέριος
Κοντακιώτης Θεόδωρος
Κυριαζοπούλου Βενετσάνα
Μαλτέζος Ευστράτιος
Μπούρα Παναγιώτα
Παπαγιάννη Αικατερίνη
Παπακώστα Δέσποινα
Σφηκάκης Πέτρος
Χατζηδάκης Δημήτριος
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Θεματολογία
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ								
• Περιφερική αγγειοπάθεια
• Ιατρική δεοντολογία
• Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της αγγειακής εγκεφαλικής νόσου
• Υπερευαισθησία και ανοσοκαταστολή
• Συνήθη γηριατρικά προβλήματα: πολυπαραγοντική προσέγγιση ηλικιωμένων
ασθενών
• Διάγνωση και διαφορική διάγνωση ηπατικών νόσων με βάση τον εργαστηριακό
έλεγχο
• Διαχείριση ενδονοσοκομειακών / εξωνοσοκομειακών λοιμώξεων σύμφωνα
με τις σύγχρονες διεθνείς οδηγίες
• Παρηγορική ιατρική. Η αντιμετώπιση του ασθενούς στο τελικό στάδιο
των ανίατων νοσημάτων. Δεοντολογικοί προβληματισμοί θεραπευτικών
πρωτοκόλλων. Αντιμετώπιση του πόνου
• Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας
• Υπέρταση
• Ψυχοσωματικά προβλήματα, εξαρτήσεις και κατάθλιψη στην κλινική πράξη
του παθολόγου

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
• Αντιβιοτικά
• Νεότερα Αντιπηκτικά - Ηπαρίνες
• Αντιϊκά - Ηπατίτιδες
• Ανάλογα ινσουλινών - Νέα αντιδιαβητικά φάρμακα
• Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες - Ερυθροποιητίνες
• Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
• Βιολογικοί Παράγοντες
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ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
• Υπερηχογραφία
α. Υπέρηχος κοιλίας
β. Υπέρηχος καρωτίδας
γ. Υπέρηχος καρδιάς
• Μέθοδοι ελέγχου καρδιαγγειακού συστήματος και παρεμβάσεις
α. 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης και ρυθμού
β. PWV
γ. ΑΒΙ
δ. Βυθοσκόπηση
ε. Νεφρική συμπαθητική απονεύρωση
• Ισοζύγιο υγρών ηλεκτρολυτών, οξεοβασική ισορροπία - διαταραχές
• Αυτομέτρηση στο σακχαρώδη διαβήτη - έλεγχος περιφερικής νευροπάθειας διερεύνηση νευροπάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος - διαβητικό πόδι ενέσιμα θεραπευτικά σχήματα (ινσουλίνη, GLP-1 ανάλογα, γλυκαγόνη) αντλίες ινσουλίνης
• Ηλεκτροκαρδιογραφία - βηματοδότηση - απινίδωση (βασικές αρχές)
• Εκτίμηση - αντιμετώπιση ασθενούς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
και σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο - σπιρομέτρηση - αέρια αίματος
• Νοσηλευτική φροντίδα χρόνιων νοσημάτων
• Βασικές αρχές φυσικής αποκατάστασης
• Διαιτολογία - διατροφολογία σε ασθενείς με παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη,
καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια νεφρική και ηπατική νόσο
• Εντατικολογία: σήψη - καταπληξία - καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση πνευμονική εμβολή
• Δερματικές και στοματολογικές εκδηλώσεις νοσημάτων της παθολογίας
• Ειδικές λοιμώξεις της κοινότητας (HIV λοίμωξη, φυματίωση).
Προγράμματα εμβολιασμών
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
				
• Διαφορική διάγνωση ρευματικών παθήσεων σε διαφορετικές ηλικίες
• Αγγειΐτιδες									
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ							
• Αιματολογικές κακοήθειες						
• Αναιμίες								
• Θρομβοφιλία και αιμορραγική διάθεση						
					
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ						
• Παχυσαρκία								
• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2					
• Δυσλιπιδαιμίες									
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ				
• Άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οξεία και χρόνια αναπνευστική
ανεπάρκεια
• Προσβολή των πνευμόνων σε συστηματική νοσήματα της εσωτερικής παθολογίας
								
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ		
• Χρόνια στεφανιαία νόσος και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
• Καρδιακή ανεπάρκεια						
• Διαταραχές ρυθμού								
		
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ			
• Διαγνωστικές στρατηγικές στη νεφρολογία με βάση τα κλινικά ευρήματα		
• Οξεία νεφρική ανεπάρκεια							
• Χρόνια νεφρική νόσος							
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ			
• Νοσήματα θυρεοειδούς						
• Οστεοπόρωση, ασβέστιο και οστικός μεταβολισμός				
• Νοσήματα υπόφυσης και επινεφριδίων						
				
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ							
• Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων ανωτέρου πεπτικού
• Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων κατωτέρου πεπτικού
								
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ								
• Η θέση του προληπτικού ελέγχου στην πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση
των νεοπλασμάτων			
• Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις
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Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία Συνεδρίου
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία
με διεθνή συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί στις 26-28 Φεβρουαρίου 2015.

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 54 640 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 897197
www.makedoniapalace.com

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση Συνεδρίου
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων,
καθώς και ιατρικού εξοπλισμού.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.ngimscongress2015.gr

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)
Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες
για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του
Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και
η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού
προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων,
σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Μοριοδότηση
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης 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. (Ευρωπαϊκή Ένωση
Ειδικευμένων Ιατρών). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού
με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Iατρός) ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών
του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από
φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και φροντιστήρια δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου
παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners)
στις κονκάρδες των Συνέδρων.
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Εργασίες - Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
2014.

Εγγραφές
Α΄ Περίοδος
Β΄ Περίοδος
Απρίλιος 2014
1 Δεκεμβρίου 2014
- 30 Νοεμβρίου 2014
- On Site
80,00 €

100,00 €

100,00 €

120,00 €

40,00 €

50,00 €

Μέλη Ε.Π.Β.Ε.* – Ε.Ε.Π.Ε.

Ειδικευμένοι
Ειδικευόμενοι
Λοιποί επαγγελματίες υγείας /
Νοσηλευτές / Φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ

* Οι παραπάνω τιμές αφορούν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Π.Β.Ε.
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει
την ιδιότητά τους

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Βεβαίωση και Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια εφόσον
έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
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Κλινικά Φροντιστήρια
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Κλινικά Φροντιστήρια 2 ωρών το καθένα
σε παράλληλες αίθουσες - Βασικές Θεωρητικές Γνώσεις & Επίδειξη Τεχνικής με συμμετοχή.
Τα Φροντιστήρια απευθύνονται σε Επαγγελματίες Υγείας και είναι για περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων (30 άτομα / φροντιστήριο).
Το ποσό εγγραφής ανά φροντιστήριο ανέρχεται στο ποσό των 40,00 € και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. Η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης
του φροντιστηρίου. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης κάποιου
φροντιστηρίου σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
Θέματα Φροντιστηρίων
• Υπερηχογραφία
α. Υπέρηχος κοιλίας
β. Υπέρηχος καρωτίδας
γ. Υπέρηχος καρδιάς
• Μέθοδοι ελέγχου καρδιαγγειακού συστήματος και παρεμβάσεις
α. 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης και ρυθμού
β. PWV
γ. ΑΒΙ
δ. Βυθοσκόπηση
ε. Νεφρική συμπαθητική απονεύρωση
• Ισοζύγιο υγρών ηλεκτρολυτών, οξεοβασική ισορροπία - διαταραχές
• Αυτομέτρηση στο σακχαρώδη διαβήτη - έλεγχος περιφερικής νευροπάθειας διερεύνηση νευροπάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος - διαβητικό πόδι - ενέσιμα
θεραπευτικά σχήματα (ινσουλίνη, GLP-1 ανάλογα, γλυκαγόνη) - αντλίες ινσουλίνης
• Ηλεκτροκαρδιογραφία - βηματοδότηση - απινίδωση (βασικές αρχές)
• Εκτίμηση - αντιμετώπιση ασθενούς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και σύνδρομο
άπνοιας στον ύπνο - σπιρομέτρηση - αέρια αίματος
• Νοσηλευτική φροντίδα χρόνιων νοσημάτων
• Βασικές αρχές φυσικής αποκατάστασης
• Διαιτολογία - διατροφολογία σε ασθενείς με παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη,
καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια νεφρική και ηπατική νόσο
• Εντατικολογία: σήψη - καταπληξία - καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση - πνευμονική εμβολή
• Δερματικές και στοματολογικές εκδηλώσεις νοσημάτων της παθολογίας
• Ειδικές λοιμώξεις της κοινότητας (HIV λοίμωξη, φυματίωση). Προγράμματα εμβολιασμών

Φιλοξενία Συνέδρων
Ξενοδοχείο Makedonia Palace

Τιμή δωματίου (ανά διανυκτέρευση)

140,00 €

Η παραπάνω τιμή είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και συμπεριλαμβάνει πρωινό
και όλους τους νόμιμους φόρους.
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Υποβολή Περιλήψεων Επιστημονικών Εργασιών
Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 12η Δεκεμβρίου 2014.
Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες και ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Poster).
Οι θεματικές ενότητες των Ελεύθερων και Αναρτημένων Ανακοινώσεων είναι οι κάτωθι:
• Παθολογία-Ανοσολογία-Αλλεργιολογία-Ρευματολογία
• Παθολογία-Καρδιολογία-Πνευμονολογία
• Παθολογία-Καρδιαγγειακές/Μεταβολικές Παθήσεις
• Παθολογία-Νεφρολογία-Ενδοκρινολογία
• Παθολογία-Ηπατολογία-Γαστρεντερολογία
• Παθολογία-Ογκολογία-Αιματολογία
Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών
• H περίληψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις
• Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα
• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα,
πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο - π.χ.
Πέππα Μαρία
• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του
κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται
το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα
• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός,
Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα

Χρήσιμες Πληροφορίες
• Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία
εγγραφή μέλους της συγγραφικής ομάδας
• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα
γίνονται δεκτές
• Αλλαγές - διορθώσεις στις εργασίες δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη
Γραμματεία του Συνεδρίου
• Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί
επιβεβαίωση παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία
συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, www.free-spirit.gr)

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
Οι περιλήψεις των εργασιών μπορούν να υποβληθούν:
• Hλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Συνεδρίου,
alebesi@free-spirit.gr
• Mέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου, www.ngimscongress2015.gr
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Οργάνωση - Γραμματεία:

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
τηλ.: 210 6048 260, fax: 210 6047 457
e-mail: alebesi@free-spirit.gr, web site: www.free-spirit.gr

