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Διοικητικό Συμβούλιο και όργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Νικόλαος Π. Ανάγνου
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Βασιλόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Ευαγγελία Γιαννάκη
Ειδικός Γραμματέας: Αχιλλέας Γραβάνης
Ταμίας: Ρεβέκκα Μάτσα
Μέλη: Αναστασία Παπαδοπούλου
 Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης

 Γραμματεία:            Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 11528 Αθήνα
 Τηλ.: 2107254360, φαξ.: 2107254363
 e-mail: info@vitacongress.gr, web: www.vitacongress.gr

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γεώργιος Βασιλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ρεβέκκα Μάτσα
Μέλη: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος
 Ευαγγελία Γιαννάκη
 Ειρήνη Παπαπέτρου
 Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης
 Νεκτάριος Ταβερναράκης
 Παναγιώτης Τσιριγώτης
 Νικολέττα Ψαθά

e-mail: info@generegther.gr
web: www.generegther.gr
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Προκήρυξη για εργασίες - όδηγίες προς τους συγγραφείς
Το 3ο Συνέδριο Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής θα διεξαχθεί 
στη Θεσσαλονίκη, στις 1-2 Ιουνίου 2018, στο Ξενοδοχείο Mediterranean Palace.

 X γενικές οδηγίες
•	 Οι ερευνητικές μελέτες σε ανθρώπους ή ζώα οι οποίες παρουσιάζονται σε 

εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι.

•	 Οι κλινικές μελέτες πρέπει να έχουν καταγραφεί στον Ε.Ο.Φ. ή σε αντίστοιχη 
εθνική αρχή.

•	 Ενδιάμεσες αναλύσεις προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών αξιολογού-
νται μόνο εάν έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και με 
αξιόπιστες στατιστικές μεθόδους.

•	 Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (3/4/2018), δεν είναι δυνατή 
η τροποποίηση των εργασιών που υποβλήθηκαν προς κρίση.

•	 Η παρουσίαση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πρέπει να είναι ταυτόσημη 
με την υποβαλλόμενη περίληψη αναφορικά με τον τίτλο της εργασίας, τους 
συγγραφείς και το περιεχόμενο.

•	 Οι εργασίες που υποβάλλονται από Ελληνικά Κέντρα θα πρέπει να είναι 
γραμμένες στα Αγγλικά, θα παρουσιαστούν στα Ελληνικά με διαφάνειες στα 
Αγγλικά. Όλες οι άλλες εργασίες θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα.
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 X Προετοιμασία της εργασίας 

Τίτλος εργασίας

•	 Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και σαφής και να γραφεί 
με κεφαλαία γράμματα.

Συγγραφείς – Κέντρο Προέλευσης

•	 Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο με πεζά γράμματα τα ονόματα των συγ-
γραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα πρέπει να προηγηθεί του 
επώνυμου και να ΜΗΝ γραφεί ολογράφως αλλά μόνο το αρχικό γράμμα 
(π.χ. Δ. Παπαδόπουλος).

•	 Σε άλλη σειρά να αναφέρεται το Kέντρο προέλευσης της εργασίας.
•	 Σε περίπτωση πολλαπλών Kέντρων προέλευσης, να διαχωρίζονται με 

αριθμούς 1, 2, 3 κ.λπ., γραμμένους σε μορφή εκθέτη ως εξής:
- Μετά το κάθε όνομα, π.χ. Δ. Παπαδόπουλος1, Α. Δήμου2

- Πριν το κάθε Κέντρο προέλευσης, π.χ. 1Κέντρο Προέλευσης Α, 2Κέντρο 
Προέλευσης Β.

Κείμενο Περίληψης και Πίνακες

•	 Το σώμα της Περίληψης (κυρίως κείμενο και Πίνακες) δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τις 500 λέξεις.

•	 Το ειδικό διαδικτυακό πρόγραμμα δεν θα επιτρέπει την υποβολή εργασιών 
που υπερβαίνουν αυτό το όριο λέξεων.

•	 Το κείμενο της Περίληψης θα πρέπει να γραφεί με την εξής σειρά: 
α) Σκοπός της μελέτης, β) Υλικό και Μέθοδος, γ) Αποτελέσματα και 
δ) Συμπεράσματα.

•	 Στην περίπτωση που γίνουν ανακοινώσεις για κλινικές μελέτες, θα πρέπει 
να αναφέρεται στα πρακτικά του Συνεδρίου και ο αριθμό έγκρισής τους 
από τον ΕΟΦ ή την αντίστοιχη εθνική αρχή.

•	 Για την αντικειμενικότερη κρίση των εργασιών, δεν θα πρέπει να αναφέ-
ρεται ούτε στον τίτλο ούτε στο κυρίως σώμα της περίληψης το Κέντρο 
προέλευσης της εργασίας.
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Γενικές Οδηγίες για την επεξεργασία της Περίληψης
- Μην αφήνετε κενό στις αρχές της ίδιας παραγράφου.
- Για να στοιχίσετε γραμμές και Πίνακες, όπου αυτό είναι αναγκαίο, χρησι-

μοποιήστε το πλήκτρο Tab και όχι συνεχόμενα κενά.
- Μην χρησιμοποιείτε χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραμμα-

τοσειρές.
- Τοποθετήστε τους Πίνακες τον έναν κάτω από τον άλλο, όχι δίπλα.
- Οι όποιες βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ενσωματωθούν στο κυρίως 

κείμενο.

 X Διαδικασία υποβολής Εργασιών
•	 Οι Εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν από τις 23 Απριλίου 2018 και όχι 

αργότερά από τις 3 Μαΐου 2018.
•	 Η υποβολή των Περιλήψεων θα πραγματοποιηθεί αυστηρώς ηλεκτρο-

νικά μέσω ειδικού προγράμματος στο website της Ελληνικής Εταιρείας 
Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής www.generegther.gr 
ή στο website της γραμματείας www.vitacongress.gr. Eργασίες που υπο-
βάλλονται με e-mail, fax ή ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές.

•	 Για κάθε Περίληψη, προαιρετικά μπορεί να δηλώνεται ο επιθυμητός τρόπος 
παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση).

•	 Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του 
υπεύθυνου αλληλογραφίας (όνομα, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας).  
Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, θα παραλαμβάνει κάθε σχετική αλληλογραφία 
από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

•	 Η παραλαβή των Περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 
αποστολέα αυτόματα κατά την υποβολή (κάθε Εργασία έχει μοναδικό ID 
Number που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση). Σε άλλη περίπτωση, 
είναι φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη γραμματεία Vita Congress 
(τηλ. 210 7254360) για τηλεφωνική επιβεβαίωση.

•	 Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλετε στοιχεία της Εργασίας σας, 
παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

•	 Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλλονται 
με αποστολή e-mail (info@vitacongress.gr) ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία 
του Συνεδρίου (210 7254360).
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Πεδία προς συμπλήρωση στο Πρόγραμμα Υποβολής Περιλήψεων

•	 Στοιχεία Υπεύθυνου Αλληλογραφίας (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, e-mail).
•	 Τίτλος εργασίας.
•	 Επιθυμητός τρόπος παρουσίασης.
•	 Επιλογή αρχείου Εργασίας (στο αρχείο να περιλαμβάνονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες σύνταξης της περίληψης: τίτλος, συγγραφείς, Κέντρα προέλευσης, 
κείμενο).

 X Κρίση Εργασιών
•	 Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής, όλες οι πλήρεις Εργασίες 

θα σταλούν στους κριτές προς αξιολόγηση.
•	 Οι Εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα αξιολο-

γηθούν.
•	 Κατά τη διαδικασία της κρίσης δεν θα εμφανίζονται τα ονόματα των συγ-

γραφέων και το κέντρο προέλευσης της Εργασίας.
•	 Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας κάθε Εργασίας θα ενημερωθεί για το αποτέ-

λεσμα της διαδικασίας κρίσης με e-mail μέχρι τις 7 Μαΐου 2018.
•	 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνε-

δρίου (info@vitacongress.gr).
•	 Οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής σχετικά με την κατάταξη των 

εργασιών είναι οριστικές.

 X Βραβεία Εργασιών
1. Βραβείο Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος
2. Τρία ισότιμα Βραβεία για τις καλύτερες Προφορικές Ανακοινώσεις και 
3. Ένα ισότιμο Βραβείο για την καλύτερη Αναρτημένη Ανακοίνωση.

•	 Κάθε Εργασία λαμβάνει ένα μόνο Βραβείο.
•	 Προϋπόθεση για τη βράβευση Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης 

είναι να μην έχει δημοσιευθεί σε ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο περιοδικό.
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 X  όδηγίες για τη συγγραφή των υποψήφιων εργασιών 
για το Βραβείο Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος
Οι εργασίες που κατατίθενται για το Βραβείο Γεώργιος Σταματογιανόπουλος 
θα υποβάλλονται γραπτώς για δημοσίευση. Η κρίση τους γίνεται από Ειδική 
Επιτροπή που θα αποτελείται από συναδέλφους επιστήμονες κύρους οι οποίοι 
δε θα διεκδικούν με εργασία το Έπαθλο.

Όλες οι Εργασίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 3 Μαΐου 2018.
•	 Η υποβολή θα γίνεται με e-mail στη διεύθυνση: g.ioannou@vitacongress.gr 

με την ένδειξη Υποβολή Εργασίας για το Βραβείο Γεώργιος Σταματογιαννό-
πουλος για το 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας 
και Αναγεννητικής Ιατρικής.

•	 Οι Εργασίες θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία (ξεχωριστό 
για κάθε Εργασία) και όχι ενσωματωμένες στο e-mail.

•	 Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του 
υπεύθυνου αλληλογραφίας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο 
επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, θα παραλαμβάνει κάθε σχετική 
αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

•	 Η παραλαβή των Eργασιών επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail 
του αποστολέα εντός 24 ωρών (κάθε Eργασία έχει μοναδικό ID Code 
που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση). Σε άλλη περίπτωση, είναι 
φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη γραμματεία Vita Congress  
(τηλ. 210 7254360) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση. 

•	 Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλετε στοιχεία της Εργασίας σας, 
παρακαλείσθε όπως στείλετε εκ νέου ολόκληρη την Εργασία, κάνοντας 
αναφορά στο ID Code αυτής, στον τίτλο της και ότι δεν αφορά νέα Εργασία, 
αλλά διορθωμένη έκδοσή της. 

•	 Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλλονται 
με αποστολή e-mail (info@vitacongress.gr) ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία 
του Συνεδρίου Vita Congress (210 7254360).

•	 Η συγγραφή της Εργασίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές της Διε-
θνούς Επιτροπής Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών (International Committee 
of Medical Journal Editors, http://www.icmje.org/#clin_trials).

•	 Οι ερευνητικές μελέτες σε ανθρώπους ή ζώα οι οποίες παρουσιάζονται σε 
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Εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι.

•	 Στις Εργασίες με αντικείμενο κλινικές μελέτες πρέπει να αναφέρεται ο 
αριθμός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχη εθνική αρχή.

•	 Όλες οι προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες σε ανθρώπους, πρέπει να 
έχουν λάβει έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ηθικής 
και Δεοντολογίας των Κέντρων προέλευσης.

•	 Όλες οι μελέτες σε πειραματόζωα πρέπει να δηλώνουν εάν συμμορφώθηκαν 
με τους εθνικούς κανόνες για την εκτροφή και τη χρήση των πειραματόζωων.

•	 Οι συγγραφείς πρέπει να αναφέρουν οικονομικές ή άλλες επαγγελματικής 
φύσεως σχέσεις (conflict of interest) οι οποίες θα μπορούσε να επηρεάσουν 
την κρίση τους στη συγγραφή της εργασίας.

•	 Η Εργασία που υποβάλλεται προς βράβευση, δεν πρέπει να έχει παρου-
σιαστεί σε άλλα Ελληνικά ή Διεθνή επιστημονικά συνέδρια ούτε να έχει 
δημοσιευτεί μερικώς ή ολικώς σε άλλο Ελληνικό ή Διεθνές επιστημονικό 
περιοδικό. Εργασία που βραβεύεται με το Βραβείο Γεώργιος Σταματογιαν-
νόπουλος, δεν μπορεί να βραβευθεί και με άλλο έπαθλο του Συνεδρίου.

Περαιτέρω οδηγίες συγγραφής

Γλώσσα κειμένου: Ελληνικά ή Αγγλικά.

Μορφοποίηση κειμένου: 1. Μέγεθος γραμματοσειράς (fonts): 12,  
2. Διάστιχο: διπλό.

Περιεχόμενο πρώτης σελίδας: 1. τίτλος, 2. ονοματεπώνυμα συγγραφέων,  
3. ονόματα Κέντρου (ή Κέντρων) όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη, 4. Σύντομος 
τίτλος (έως 50 γράμματα), 5. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και 
e-mail του συγγραφέα για επικοινωνία, 6. 3-5 λέξεις-κλειδιά, 7. Eυχαριστίες.

Διάρθρωση κειμένου: Περίληψη, Εισαγωγή, Υλικό Μελέτης και Μεθοδολογία, 
Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία, Ευχαριστίες, Οικονομική Υποστήριξη, 
Πίνακες, Εικόνες, Επεξηγήσεις (Λεζάντες) Εικόνων.

Περίληψη: Μέγιστη έκταση 250 λέξεις. Διάρθρωση περίληψης: Εισαγωγή 



9

&ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
3 ΣΥΝΕΔΡΙΟo

ΘΕΣΣαΛόΝΙΙΚΗ, 1-2 Ιουνίου 2018

και επιδιώξεις/Σχεδιασμός και Μεθοδολογία/Αποτελέσματα/Ερμηνεία και 
Συμπεράσματα.

Μέγεθος κειμένου: Το κείμενο (εκτός της πρώτης σελίδας και των βιβλιο-
γραφικών αναφορών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις.

Πίνακες-Εικόνες: Επιτρέπεται η υποβολή συνολικά έξι Πινάκων και/ή Εικό-
νων. Οι Πίνακες αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Κάθε Πίνακας πρέπει 
να βρίσκεται σε ξεχωριστή σελίδα. Η θέση των Πινάκων στην εργασία είναι 
μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές. Οι επεξηγήσεις (λεζάντες) των Εικόνων 
γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα (ή σελίδες) μετά τους Πίνακες.

Βιβλιογραφία: Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να γίνονται αυστηρά 
σύμφωνα με το σύστημα Vancouver (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_
requirements.html). Οι αναφορές δηλώνονται στο κείμενο με διαδοχικούς 
αραβικούς αριθμούς. Οι αναφορές σε προσωπική επικοινωνία ή αδημοσίευτα 
δεδομένα πρέπει να ενσωματώνονται στο κείμενο και να μην καταχωρούνται 
στη βιβλιογραφία.

Αναφορά Βραβείου

Όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, προφορικές ανακοινώσεις, αναφορές 
στον τύπο ή άλλες δραστηριότητες σχετικές με την Εργασία που βραβεύθηκε 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την εξής δήλωση: “Η Εργασία παρουσιάστηκε 
στο 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννη-
τικής Ιατρικής και βραβεύθηκε με το Βραβείο Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

γενικές Πληροφορίες 

 X Τόπος Συνεδρίου
Το 3ο Συνέδριο Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής θα διεξαχθεί 
στη Θεσσαλονίκη, στις 1-2 Ioυνίου 2018, στο Ξενοδοχείο Mediterranean Palace. 

 X Διεύθυνση
Ξενοδοχείο Mediterranean Palace
Σαλαμίνος 3 και Καρατάσσου, Θεσσαλονίκη

 X Εγγραφές
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν στην εγγραφή τους με έναν από 
τους ακόλουθους τρόπους:
•	 Στα γραφεία της Γραμματείας
•	 Με ταχυδρομική επιταγή. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Δελτίου 

Συμμετοχής και η ταχυδρομική αποστολή του - συνοδευόμενου από τα-
χυδρομική επιταγή - στη Γραμματεία του Συνεδρίου

•	 Με κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό: 
ALPHA BANK, 194002330000040 
IBAN: GR0501401940194002330000040

 Αποδέκτης: Β. Βουραζέρης & ΣΙΑ Ο.Ε.
 Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Δελτίου Συμμετοχής και η αποστολή του με 

fax ή e-mail - συνοδευόμενου από το αποδεικτικό κατάθεσης - στη Γραμματεία του 
Συνεδρίου.

 X γραμματεία Συνεδρίου
  Β. Βουραζέρης & ΣΙΑ O.Ε.
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 2107254360, φαξ.: 2107254363
e-mail: info@vitacongress.gr, web: www.vitacongress.gr
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&ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
3 ΣΥΝΕΔΡΙΟo

ΘΕΣΣαΛόΝΙΙΚΗ, 1-2 Ιουνίου 2018

 X Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο έχουν οι εγγραφέντες σε αυτό. 
Το αντίτιμο της εγγραφής ορίσθηκε ως εξής: 

Κατηγορία Ποσό*

Ειδικευμένοι Ιατροί 100 Eυρώ

Βιολόγοι, Βιοχημικοί / 
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 70 Eυρώ

Ειδικευόμενοι Ιατροί 50 Eυρώ

Νοσηλευτές 40 Eυρώ

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές / Μεταδιδάκτορες Δ ω ρ ε ά ν

Τεχνολόγοι Δ ω ρ ε ά ν

Προπτυχιακοί Φοιτητές Δ ω ρ ε ά ν

*στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

Η εγγραφή καλύπτει:
•	 Την παραλαβή του folder με το πρόγραμμα - τόμο περιλήψεων του Συνε-

δρίου και των λοιπών εντύπων.
•	 Την παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος.
•	 Το Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου (μοριοδοτούμενο από 

τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δελτίο συμμετοχής
ΟΝΟΜΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:

Ε-MAIL:

Κατηγορία Ποσό*
Ειδικευμένοι Ιατροί 100 Eυρώ

Βιολόγοι / Βιοχημικοί / Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 70 Eυρώ

Ειδικευόμενοι Ιατροί 50 Eυρώ

Νοσηλευτές 40 Eυρώ

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές / Μεταδιδάκτορες Δ ω ρ ε ά ν

Τεχνολόγοι Δ ω ρ ε ά ν

Προπτυχιακοί Φοιτητές Δ ω ρ ε ά ν

* στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡωΜΗΣ: 

•	 Στα γραφεία της Γραμματείας  

•	 Ταχυδρομική Επιταγή  

•	 Κατάθεση στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό  

ALPHA BANK, 194002330000040

IBAN:  GR0501401940194002330000040 
Αποδέκτης: Β. Βουραζέρης & ΣΙΑ Ο.Ε.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε το δελτίο συμμετοχής στη Γραμ-
ματεία του Συνεδρίου, VitaCongress με e-mail: info@vitacongress.gr ή fax: 210 7254363

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων:  3 Μαΐου 2018


