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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πραγματοποίηση του
«3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας
για την Πολλαπλή Σκλήρυνση» με κύριο θέμα τις Υποτροπές της νόσου. Το
Συνέδριο, που διοργανώνεται για τρίτηχρονιά από την Ελληνική Ακαδημία
Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.), θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 22
Νοεμβρίου 2015, στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Ευγενίδου στην Αθήνα.
Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ., η οποία είναι επιστημονικός φορέας που ιδρύθηκε από κλινικούς
νευρολόγους και επιστήμονες βασικών επιστημών από τα επτά Πανεπιστήμια
και τρία ερευνητικά ινστιτούτα της Πατρίδας μας, στόχο έχει την προώθηση της
εκπαίδευσης και έρευνας σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου
της Νευροανοσολογίας.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική πρόοδος στην έρευνα
για την ανοσοπαθογένεια και θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης. Αυτές τις
εξελίξεις φιλοδοξεί να αναδείξει το συνέδριο, ταυτόχρονα με την ενημέρωση της
επιστημονικής κοινότητας για τις προσπάθειες που γίνονται στη Χώρα μας τόσο
στην έρευνα όσο και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών μας.
Η θεματολογία του φετινού συνεδρίου θα εστιαστεί στις υποτροπές της νόσου. Θα
έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με έγκριτους επιστήμονες από την Ελλάδα
και το εξωτερικό τις εξελίξεις ιδιαίτερα στη θεραπεία της νόσου με καινοτόμες
φαρμακευτικές ουσίες – μόρια, τους μηχανισμούς ανοσοτροποποίησης –
ανοσοκαταστολής με τους οποίους αυτά παρεμβαίνουν, τις ενδεχόμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες, τις στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη και
ασφαλέστερη θεραπευτική προσέγγιση, συμπτωματικές θεραπείες, νοσηλευτικές
ανάγκες, θεραπείες αποκατάστασης κλπ.
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Θα διοργανωθούν φροντιστηριακά μαθήματα σε κλειστά τμήματα, παράλληλα σε
4 αίθουσες στο παρακείμενο ξενοδοχείο Metropolitan, με ανάλυση περιστατικών
με στόχο τη θεραπευτική προσέγγιση και την πρόληψη των υποτροπών. Για
τα μαθήματα αυτά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την εκδήλωση
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Θα δοθεί ξεχωριστή βεβαίωση
συμμετοχής στα μαθήματα σε όσους θα συμμετάσχουν.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα υπάρχει ομάδα προσκεκλημένων ομιλητών
από εταιρία Νευροανοσολογίας της αλλοδαπής που θα διοργανώνουν ξεχωριστή
ημερίδα. Στο φετινό συνέδριο έχουν προσκληθεί μέλη της Ισραηλινής Εταιρείας
Νευροανοσολογίας.
Το Συνέδριο απευθύνεται όχι μόνο σε Νευρολόγους αλλά και σε όλους τους
Ιατρούς και ο αναμενόμενος αριθμός υπολογίζεται στους 300 συνέδρους. Η
επιτυχία που σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή των προηγούμενων συνεδρίων της
ΕΛΛ.Α.ΝΑ. έθεσε τις βάσεις για ακόμη πιο δυναμική και καινοτόμα παρουσία
της Ακαδημίας στην εκπαίδευση και ενημέρωση στο αντικείμενο της Πολλαπλής
Σκλήρυνσης.
Ιδιαίτερα απευθύνουμε την πρόσκληση σε νέους ερευνητές οι οποίοι θα έχουν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις εργασίες τους σε επίπεδο
βασικής και κλινικής έρευνας.
Η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει και θα συμβάλλει καθοριστικά στον
εκπαιδευτικό χαρακτήρα του συνεδρίου ως μία προσπάθεια συλλογική των
ερευνητών και κλινικών ιατρών στον τομέα της νευροανοσολογίας και ιδιαίτερα
της πολλαπλής σκλήρυνσης.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛ.Α.ΝΑ.
							
Ο Προέδρος

Καθηγητής Π. Παπαθανασόπουλος
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Π.
Παπαθανασόπουλος
Μέλη:
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Ν.

Γρηγοριάδης

Ι.

Ηλιόπουλος

Δ.

Καραγωγέως

Γ.

Κόλλιας

Κ.

Κυλιντηρέας

Β.

Πανουτσακοπούλου

Ε.

Πελίδου

Λ.

Πρόμπερτ

Γ.

Χατζηγεωργίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (και αξιολόγησης των εργασιών):
Ε.  
Κ.
Ν.
Κ.
Γ.  
Α.  
Θ.  
Γ.
Ε.  
Ι.
Π.  
Δ.
Θ.
Ε.
Ε.
Α.
Α.
Β.

Ανδρεάδου
Βαδικόλιας
Βλαϊκίδης
Βουμβουράκης
Γεωργακάκης
Γραβάνης
Δαρδιώτης
Δερετζή
Ευαγγελοπούλου
Ευδοκιμίδης
Ιωαννίδης
Καρακώστας
Καραπαναγιωτίδης
Κούτλας
Κουτσουράκη
Κυρίτσης
Κωδούνης
Κώνστα

Π.
Δ.
Α.  
Σ.
Σ.
Ι.
Α.
Χ.
Κ.  
Θ.
Ε.  
Λ.  
Σ.  
Γ.  
Ι.  
Ν.
Α.  

Μήτσιας
Μητσικώστας
Μουζάκη
Μπαλογιάννης
Μποσταντζοπούλου
Μυλωνάς
Παπαδημητρίου
Πιπερίδου
Πουλοπούλου
Σκλαβιάδης
Σταμπουλής
Στεφανής
Τζάρτος
Τσιβγούλης
Τσίπτσιος
Φάκκας
Ωρολογάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ:
Η επιστημονική επιτροπή της ΕΛΛΑΝΑ: HELCTRIMS
(Ελληνική Επιτροπή για τη Θεραπεία και την Έρευνα στην Πολλαπλή
Σκλήρυνση)
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κύριο θέμα του συνεδρίου:
Υποτροπές πολλαπλής Σκλήρυνσης
Επιμέρους τομείς:

• ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
• ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
• ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• ΠΡΟΓΝΩΣΗ
• ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ- ΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
• ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
• ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Πέμπτη 19 - Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015
Τόπος
- Ίδρυμα Ευγενίδου: Κεντρικός συνεδριακός και εκθεσιακός χώρος
Λεωφ. Συγγρού 387 - 175 64, Αθήνα
Τηλ: 210 9469600 Fax:210 9417372
- Metropolitan Hotel: Παράλληλες συνεδριακές αίθουσες
Λεωφ. Συγγρού 385, 175 64, Αθήνα
Τηλ. 210 947 1000 Fax 210 947 1010
Οργάνωση Συνεδρίου – Γραμματεία – Πληροφορίες
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr Website: www.praxicon.gr
ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19
Νοεμβρίου 2015 στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου που βρίσκεται
στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
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Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών
και ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.
Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι
είναι απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που
χορηγείται από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν
καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη
γραμματεία on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία
θα σκανάρει σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά  την είσοδο και έξοδό
του από τη συνεδριακή αίθουσα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών
ωρών του προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.
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Κλινικά φροντιστηριακά μαθήματα                  
Θα διοργανωθούν φροντιστηριακά μαθήματα σε κλειστά τμήματα των
40 ατόμων, παράλληλα σε 4 αίθουσες στο παρακείμενο ξενοδοχείο
Metropolitan, με ανάλυση περιστατικών με στόχο τη θεραπευτική
προσέγγιση και την πρόληψη των υποτροπών.
Για τα μαθήματα αυτά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την
εκδήλωση ενδιαφέροντος με το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Θα δοθεί ξεχωριστή βεβαίωση συμμετοχής στα μαθήματα σε όσους θα
συμμετάσχουν.
Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
Σημαντικές Ημερομηνίες
Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών
         25/09/2015
Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών μέσω e-mail    15/10/2015
Λήξη υποβολής αρχείων e-poster
          30/10/2015
Λήξη ηλεκτρονικών εγγραφών & εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τα κλινικά φροντιστηριακά
μαθήματα
          16/11/2015
                                               
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την
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τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής και της κάρτας barcode. Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης:
το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.
Οι σύνεδροι θα πρέπει να παραδίδουν στη Γραμματεία του Συνεδρίου
το συμπληρωμένο Έντυπο Αξιολόγησης του Συνεδρίου.
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο (CME-CPD Credits).
Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται
προβολές με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint
για τις ανάγκες των ομιλητών.
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας
τους) στη γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.
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Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:
Μέχρι 25/09/2015
      Από 26/09/2015
Ειδικοί ιατροί
120€
150€
Ειδικευόμενοι ιατροί
  50€
80€
Λοιπά Επαγγέλματα
30€
50€
Προπτυχιακοί Φοιτητές,
Νοσηλευτές/τριες
     Δωρεάν
     
Σημείωση: Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει και τη συμμετοχή
στα κλινικά φροντιστηριακά μαθήματα, σε 4 κλειστά τμήματα των 40
ατόμων, για τα οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την
ημερομηνία κατάθεσης του δικαιώματος συμμετοχής.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Παραλαβή της τσάντας και του υλικού του Συνεδρίου
Παραλαβή κονκάρδας
Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
Καφέ στα διαλείμματα
Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις
Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/neuroimmunology15.html
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Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Έντυπο Εγγραφής στο www.praxicon.gr/neuroimmunology15.html και να στείλουν το καταθετήριο με fax στο 2310 435 064 ή με e-mail στο
info@praxicon.gr το αργότερο μέχρι τις 16/11/2015.
Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια
του Συνεδρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.
Διαμονή – Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων
Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων
έχει προβεί στην κράτηση ικανού αριθμού δωματίων στο Ξενοδοχείο Metropolitan Hotel, Αθήνα (áêñéâþò äßðëá óôïí
óõíåäñéáêü ÷þñï). Για τις κρατήσεις δωματίων και την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου: PRAXICON, τηλ.: +30 2310 460 682,
fax: 2310 435 064, E-mail: info@praxicon.gr
Νομική Ευθύνη
Οι οργανωτές καθώς και το γραφείο οργάνωσης του Συνεδρίου δεν
έχουν καμία ευθύνη για προσωπική βλάβη ή απώλειες οποιασδήποτε
φύσεως στους συμμετέχοντες, τα συνοδά μέλη ή για την καταστροφή,
απώλεια και κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΟΤΡΦΙΕΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Παρουσίαση Εργασιών
Η παρουσίαση εργασιών θα γίνει ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters).
Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 25/09/2015
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.praxicon.gr/neuroimmunology15.html
μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους
συγγραφείς και η αποστολή του καταθετηρίου με fax στο 2310
435064 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Υποτροφίες
Η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.) θα χορηγήσει
υποτροφίες για πλήρη κάλυψη συμμετοχής στο συνέδριο σε ερευνητές
ηλικίας κάτω των 35 ετών μετά από αξιολόγηση της εργασίας τους.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για υποτροφία παρακαλούνται να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο στο Ηλεκτρονικό Έντυπο
Περίληψης.
Βράβευση Εργασιών
Η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.) θα βραβεύσει
το καλύτερο E-poster για την Πειραματική Έρευνα και το καλύτερο
E-poster για την Κλινική Έρευνα.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες για
την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών:
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και
όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός.
• Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα ολόκληρο το μικρό
όνομα και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).
• Το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
• Το κείμενο της περίληψης να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά
Arial 10 και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός,
Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
• Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
• Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους, καθώς και το
σώμα της περίληψης θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο
word.
• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς
τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία
του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης. Εάν
δεν λάβετε επιστολή περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι τις
15 Οκτωβρίου 2015, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη
Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
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Σημειώνεται ότι:
1. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται
δεκτή.
3. Εργασία που ο ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς δεν έχει καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής δεν κρίνεται περαιτέρω.
4. Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος
εγγραφής.
5. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
6. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον
τρόπο ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail
    info@praxicon.gr.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει
για τη λεπτομερή και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί αποδοχής ή μη της εργασίας.
Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα
τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο περίληψης, η εργασία δεν θα μπορέσει να σταλεί στη γραμματεία του Συνεδρίου.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ e-posters
Oι εργασίες θα προβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (e-posters).
Εφόσον λάβετε επιστολή αποδοχής της εργασίας, θα πρέπει να
ετοιμάσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Sonar Acoustics
– Sound & Vision systems, στο e-mail info@sonaracoustics.gr,
το αρχείο του e-poster, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες
οδηγίες.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των e-posters ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2015.
Τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή PowerPoint (ppt, pptx) και ειδικότερα:
• σε μία μοναδική διαφάνεια
• σε οριζόντια διάταξη (landscape)
• σε γραμματοσειρά μεγέθους 9 και πάνω
• με διαστάσεις από 25,5 Χ 19,05 εκατοστά (προεπιλεγμένη διάσταση
στο powerpoint) έως 34Χ19,05 εκατοστά
• με στατικές εικόνες ή animations (χωρίς βίντεο ή διαδικτυακούς
συνδέσμους)
• σε μέγεθος έως 10Mb το καθένα
Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρετε το Ονομ/νυμό σας, τον αριθμό και
τον τίτλο της εργασίας σας (e-poster). Μόλις στείλετε το e-poster σας
θα παραλάβετε e-mail επιβεβαίωσης παραλαβής και καταχώρησης.
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Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε επιβεβαιωτικό e-mail μέσα στις
επόμενες 24 ώρες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το υπεύθυνο
γραφείο στο info@sonaracoustics.gr. Σε διαφορετική περίπτωση η
ευθύνη μη παρουσίασης του e-poster δεν βαρύνει τον οργανωτή.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα ηλεκτρονικά
αρχεία powerpoint παρακαλώ επικοινωνήστε με e-mail στο
info@sonaracoustics.gr.
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