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Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, έχω τη μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να σας καλωσορίσω
στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Α.Κ.Α.), το οποίο θα
πραγματοποιηθεί από τις 29 Μαρτίου έως και την 1η Απριλίου 2018, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
Θέλω να ευχαριστήσω την Ε.Ε.Α.Κ.Α. για την τιμή που μου έκανε να μου προσφέρει την Προεδρία της
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, να συγχαρώ τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για τη μεγάλη
τους συλλογική προσπάθεια, τους ομιλητές και τους συντονιστές των επιμέρους εκδηλώσεων και τους
προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό για την προσφορά τους στο Συνέδριό μας.
Η συνεχιζόμενη παγκόσμια αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων, καθώς και η επιδείνωση της βαρύτητάς
τους καθιστούν αναγκαία τη βαθύτερη κατανόηση και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.
Η επιτυχία των προηγούμενων Πανελληνίων Αλλεργιολογικών Συνεδρίων μας ωθεί στη δημιουργία ενός
υψηλού επιπέδου επιστημονικού Προγράμματος, στοχεύοντας στην ανταλλαγή απόψεων, αλλά και στον
εμπλουτισμό των γνώσεών μας με καινοτόμες ιδέες. Διακεκριμένοι ομιλητές όλων των ειδικοτήτων από
την Ελλάδα και την Ευρώπη θα διευρύνουν τους ορίζοντές μας, συμβάλλοντας στην εμβάθυνση στα
θέματα Αλλεργιολογίας και καλύπτοντας την ανάγκη για Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε Αλλεργιολόγους, Πνευμονολόγους, Ωτορινολαρυγγολόγους, Δερματολόγους,
Παθολόγους, Παιδιάτρους, Γενικούς Ιατρούς, αλλά και σε κάθε Επαγγελματία Υγείας. Η θεματολογία έχει
επιλεγεί με γνώμονα την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων.
Ελπίζουμε κι εφέτος να τιμήσετε το Συνέδριό μας με την ενεργό συμμετοχή σας στον όμορφο χώρο του
Μεγάρου Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών. Είμαστε σίγουροι ότι η παρουσία σας θα συμβάλλει
στην επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου και θα αναδείξει τη δυναμική της Αλλεργιολογίας στην Ελλάδα.
Από την πλευρά μας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρτιότερη οργάνωση του
Συνεδρίου και τη Φιλοξενία σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αικατερίνη Συρίγου, MD, PhD
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Συν. Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
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Μήνυμα Προέδρου Ε.Ε.Α.Κ.Α.
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας προσκαλώ και σας καλωσορίζω στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της
Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Ε.Α.Κ.Α.) που διοργανώνεται στο Μέγαρο
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών στις 29-30-31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2018.
Το Συνέδριο της Ε.Ε.Α.Κ.Α. αποτελεί πλέον έναν καταξιωμένο θεσμό για την ειδικότητα της Αλλεργιολογίας
και απευθύνεται σε όλους τους Αλλεργιολόγους, αλλά και στους Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν
επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αλλεργικά νοσήματα και τον ευρύτερο τομέα της Κλινικής Ανοσολογίας.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου εκπονήθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, φροντίδα και σεβασμό στους
συμμετέχοντες με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας επιστημονικού μέρους. Πολλοί ξένοι και Έλληνες
ειδικοί, που έχουν διακριθεί στο πεδίο της Αλλεργιολογίας, του Άσθματος και της Κλινικής Ανοσολογίας,
έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν τις πλέον πρόσφατες και ενδιαφέρουσες Εξελίξεις στην παθογένεια,
τους μηχανισμούς, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των αλλεργικών νοσημάτων, τόσο
στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο κ. Αικατερίνη Συρίγου και όλα τα μέλη
της Οργανωτικής - Επιστημονικής Επιτροπής για την εξαίρετη προσπάθειά τους να διοργανώσουν και να
παρουσιάσουν ένα επιτυχημένο Πανελλήνιο Συνέδριο μιας κυρίας ειδικότητας όπως είναι η Αλλεργιολογία.
Ελπίζω αλλά και πιστεύω ότι το Συνέδριο μας θα είναι ενδιαφέρον, παραγωγικό και ευχάριστο για όλους
εσάς οι οποίοι θα μας τιμήσετε με τη παρουσία σας και την ενεργό συμμετοχή σας.
Με εκτίμηση και φιλικούς-συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Χρήστος Γρηγορέας
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Αλλεργιoλογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
(Ε.Ε.Α.Κ.Α.)
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Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικής Εταιρίας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας
Πρόεδρος:

Γρηγορέας Χρήστος

Αντιπρόεδρος:

Στεφανάκη Ευθαλία

Γενικός Γραμματέας:

Δεμέστιχα Ζωή

Ειδικός Γραμματέας:

Πεταλάς Κωνσταντίνος

Ταμίας:
Μέλη:
		

Κοίλια Χριστίνα
Ιβανόβα - Σακελλαρίου Ντιάνα
Δημάκα Παναγιώτα

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:

Συρίγου Αικατερίνη
Δεμέστιχα Ζωή

Γενικός Γραμματέας:

Ψαρρός Φώτιος

Ειδικός Γραμματέας:

Πεταλάς Κωνσταντίνος

Ταμίας:

Κοίλια Χριστίνα

Μέλη:
Γρηγορέας Χρήστος
		
Δημάκα Παναγιώτα
		
Δουλαδίρης Νικόλαος
		
Ιβανόβα - Σακελλαρίου Ντιάνα
		
Μακρής Μιχαήλ
		
Μανίκας Ανάργυρος
		
Μήκος Νικόλαος
		
Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη
		
Παπαδόπουλος Νικόλαος
		
Παπαδούλη Ασπασία
		
Πίτσιος Κωνσταντίνος
		
Στεφανάκη Ευθαλία
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Θεματολογία Συνεδρίου
• Τροφική Αλλεργία
• Φαρμακευτική Αλλεργία
• Ατοπική Δερματίτιδα
• Ανοσοθεραπεία
• Άσθμα
• Αλλεργική Ρινίτιδα
• Κνίδωση
• Αγγειοοίδημα
• Αναφυλαξία
• Δερματίτιδα εξ’ επαφής
• Ηωσινοφιλική Οισοφαγίτιδα
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Γενικές Πληροφορίες
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας «Εξερευνώντας το Σύμπαν
της Αλλεργίας» της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Ε.Α.Κ.Α.)
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στις
29 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018.

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (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 τις συνεδριακές αίθουσες.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
(CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,
δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Ιατρός) ο οποίος έχει
παρακολουθήσει το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια
και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση
του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode
scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για φαρμακευτικές εταιρίες & εταιρίες ιατρικών
μηχανημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
19 Φεβρουαρίου 2018

Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών (Early Bird)

15 Φεβρουαρίου 2018

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

15 Φεβρουαρίου 2018

Λήξη προθεσμίας υποβολής full papers
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Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων
είναι δωρεάν.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Η εγγραφή στα σεμινάρια γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου (www.allergy-congress.gr) και
η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθησή τους.

Εργασίες - Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
«Εξερευνώντας το Σύμπαν της Αλλεργίας» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες
για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.
Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2018.
Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Οργανωτική
Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης
Εργασιών θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως Προφορικές Ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες
Ανακοινώσεις, με τη μορφή e-poster.
Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των
συγγραφέων όσο και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα
μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε e-poster.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου
(www.allergy-congress.gr).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Το κείμενο της περίληψης να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις, σε
γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11pt, μορφοποίηση σε μονό διάστημα και σε πλήρη
στοίχιση (justified)
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα (bold) γράμματα και όσο το
δυνατόν πιο σύντομος
• Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, πρώτα να αναφέρεται το
επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την
εργασία να είναι υπογραμμισμένο
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• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας προέλευσης
(Νοσοκομείο, Ίδρυμα κλπ.), στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς, καθώς και η πόλη στην οποία
βρίσκεται ο φορέας προέλευσης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα, ο διαχωρισμός θα
γίνεται με εκθέτη στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος
• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό,
Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα

ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ ΠΕΡΙΛHΨΕΩΝ
• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές
• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα
γίνονται δεκτές
• Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση
στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής
βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ.:
2106048260, vfelekou@free-spirit.gr)
• Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης είναι στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Θα ληφθεί
υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων όσο και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε e-poster
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα
που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018. Σε περίπτωση μη παραλαβής
απάντησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του
Συνεδρίου
• Εφόσον η εργασία σας εγκριθεί να παρουσιαστεί ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster), θα
πρέπει να γνωρίζετε επιπλέον τα εξής:
1. Η δόμηση του e-poster θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον power point, με αποθήκευση των
διαφανειών ως εικόνες (maximum 3 διαφάνειες).
2. Οι εικόνες θα είναι τύπου jpg και οριζόντιας διάταξης (landscape)
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, καταχώριση και προώθηση της εργασίας προς
κρίση είναι η εγγραφή ενός τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας, διαφορετικό για
κάθε εργασία
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
1o Βραβείο εργασίας - ΕΠΑΘΛΟ € 1.500
2o Βραβείο εργασίας - ΕΠΑΘΛΟ € 1.000
3o Βραβείο εργασίας - ΕΠΑΘΛΟ € 500
Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
«Εξερευνώντας το Σύμπαν της Αλλεργίας» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πλήρεις
εργασίες (full papers) προς βράβευση. Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η 15η Φεβρουαρίου 2018.

Προθεσμία/Τρόπος Υποβολής
Όλες οι υποψήφιες εργασίες, για τα ανωτέρω έπαθλα, θα πρέπει να αποστέλλονται έως 15 Φεβρουαρίου
2018, ταχυδρομικώς (συστημένο μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας courier) στην εταιρεία οργάνωσης του
συνεδρίου, απαραιτήτως με την παρακάτω ένδειξη στο φάκελο:
FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
Γραμματεία 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας
Υπ’ όψιν κας Β. Φελέκου

Όροι Συμμετοχής
1/ Δεκτές γίνονται εργασίες Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίες είναι πρωτότυπες κλινικές ή ερευνητικές
μελέτες και δεν έχουν δημοσιευτεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.
2/ Οι εργασίες υποβάλλονται σε τρία δακτυλογραφημένα (3) αντίγραφα.
3/ Στην πρώτη σελίδα όλων των αντιτύπων πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
• Ο πλήρης τίτλος της εργασίας
• Το πλήρες όνομα και επώνυμο του συγγραφέα στην ονομαστική
• Η ιδιότητα και η θέση την οποία έχει
• Η κλινική ή το κέντρο προέλευσης

4/ Θα πρέπει να μην αναγράφεται στο κείμενο και στην περίληψη το κέντρο από το οποίο προέρχεται η
εργασία.
5/ Σε ξεχωριστή σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο πλήρης τίτλος της εργασίας.
6/ Σε ξεχωριστή σελίδα θα περιλαμβάνεται περίληψη της εργασίας.
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7/ Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι η εργασία, θα παρουσιαστεί στο συνέδριο, ως προφορική ή αναρτημένη
ανακοίνωση, κατόπιν κρίσης της Οργανωτικής Επιτροπής, για το λόγο αυτό θα πρέπει οι συγγραφείς να
υποβάλλουν την περίληψη και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου (www.allergy-congress.gr).

8/ Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι, εφ’ όσον η εργασία που θα υποβάλλουν είναι μία εκ των τριών οι
οποίες θα βραβευθούν, θα παρουσιαστεί στο συνέδριο ως προφορική ανακοίνωση.

9/ Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι η εργασία θα δημοσιευθεί στο περιοδικό της Ε.Ε.Α.Κ.Α., κατόπιν κρίσης
της Οργανωτικής Επιτροπής. Αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να αποστείλουν ηλεκτρονικά την εργασία
τους όταν αυτό ζητηθεί.
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 15 φεβρουαριου 2018
Σημαντικές Ημερομηνίες
• Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών (Early Bird): 19/02/2018
• Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων: 15/02/2018
• Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών προς βράβευση (full papers): 15/2/2018
Σημείωση: Λεπτομερείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του
συνεδρίου: www.allergy-congress.gr

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr

- 10 -

ΑΘΗΝΑ | 29 ΜΑΡΤΙΟΥ - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

12o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
& ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγραφές
Early bird
έως 19/02

Από 20/02/18
Onsite

Ειδικευμένοι ιατροί

175,00€

200,00€

Ειδικευόμενοι ιατροί

125,00€

150,00€

Προπτυχιακοί φοιτητές /
Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές /
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

ΔΩΡEAN

ΔΩΡEAN

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι συμμετέχοντες με δωρεάν εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν σχετικό έγγραφο που θα
αποδεικνύει την ιδιότητά τους.
Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες ιατρούς περιλαμβάνει:
				
• Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
• Συνεδριακό υλικό
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (εφόσον συμπληρωθεί το 60% 		
παρακολούθησης του Συνεδρίου)
• Βεβαίωση παρακολούθησης
Σημείωση: Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Φιλοξενία Συνέδρων
TYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Single room on BB basis

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Hotel
CROWNΕ PLAZA

Hotel
STRATOS VASSILIKOS

Hotel
ALEXANDROS

150,00 €

140,00 €

130,00 €

Σημείωση: Η τιμή φιλοξενίας αφορά σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνει
όλους τους νόμιμους φόρους.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Παρακαλούμε συμπληρώστε το δελτίο εγγραφής και αποστείλετέ το με fax στο: 210 6047457
ή µε e-mail στο: vfelekou@free-spirit.gr, στη γραµµατεία του Συνεδρίου που λειτουργεί
∆ευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 - 17:00.
Ονοµατεπώνυµο
Ειδικότητα
∆ιεύθυνση Εργασίας
∆ιεύθυνση Κατοικίας
Τηλέφωνο

Fax

E-mail
Αριθµός Μητρώου Ιατρικού Συλλόγου
Ιατρικός Σύλλογος

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Early bird
έως 19/02

Από 20/02/18
Onsite

Ειδικευμένοι ιατροί

175,00€

200,00€

Ειδικευόμενοι ιατροί

125,00€

150,00€

Προπτυχιακοί φοιτητές /
Μεταπτυχιακοί φοιτητές / Νοσηλευτές /
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

ΔΩΡEAN

ΔΩΡEAN

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σημείωση 1: Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
Σημείωση 2: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο το οποίο θα επιβεβαιώνει
την ιδιότητά τους.
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Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες ιατρούς περιλαμβάνει:
				
• Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
• Συνεδριακό υλικό
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (εφόσον συμπληρωθεί το 60% 		
παρακολούθησης του Συνεδρίου)
• Βεβαίωση παρακολούθησης

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5072 045 776 360
ΙΒΑΝ: GR82 0172 0720 0050 7204 5776 360
SWIFT CODE: PIRBGRAA
∆ικαιούχος: Α.ΜΑΣΤΟΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε μαζί με το δελτίο εγγραφής και το αποδεικτικό κατάθεσης.

Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 6048260 (κα Βίκυ Φελέκου).

Υπογραφή

Ηµεροµηνία
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Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: vfelekou@free-spirit.gr

www.free-spirit.gr

