




3

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1ο Τα-
κτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονι-
κή Ένωση Θεραπευτικής με Laser (ΠΑΝ.ΕΠ.Ε. ΘΕ.Λ.) και θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Emmantina Hotel της Γλυφάδας, στις 8 & 9 Μα�-
ου 2010 με θέμα: 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ LASER – ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Με τη συμμετοχή πολλών επιστημόνων Ιατρών και Φυσικοθεραπευτών οι
οποίοι ασχολούνται στην Θεραπευτική με Laser θα προσπαθήσουμε να με-
ταδώσουμε ό,τι νεώτερο και πιο σύγχρονο στον τομέα των ιατρικών εφαρμογών
των ακτίνων laser, ως συνακόλουθο της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης
των laser και της επιτακτικής ανάγκης για ενημέρωση των νέων εφαρμογών
τους σε όλα σχεδόν τα πεδία της Ιατρικής και φυσικοθεραπευτικής επιστή-
μης. 

Στόχος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Θεραπευτικής με Laser
(ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.) είναι η διοργάνωση μιας εκδήλωσης υψηλού επιστημονι-
κού επιπέδου, που θα προσφέρει νέες γνώσεις, εστιάζοντας στα νεώτερα, κλι-
νικά αποδεδειγμένα δεδομένα, στον τομέα των Θεραπευτικών Laser. 

Γι’ αυτό το λόγο έχουν προσκληθεί από την εταιρία μας να μιλήσουν στο
1ο Τακτικό Συνέδριό μας, αυθεντίες με πολύχρονη πείρα στη θεραπεία και στη
φυσική των Θεραπευτικών laser όπως ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργά-
νωσης Θεραπευτικής με Laser, Dr Jan Magnus Bjordal, από τη Νορβηγία
και ο Dr Φυσικής του Laser Lars Hode από τη Σουηδία.

Είμαστε βέβαιοι ότι, αυτό το 1ο Τακτικό Συνέδριο θα αποτελέσει σημαντι-
κό βοήθημα κατανόησης, κατάρτισης αλλά και σωστής χρήσης ενός τόσο αξιό-
λογου θεραπευτικού εργαλείου, που πιθανότατα έχουμε στα χέρια μας, προ-
κειμένου να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση πολλών παθή-
σεων που απασχολούν τους ασθενείς μας. 

Παρακαλείσθε να συμβάλετε μαζί μας, ώστε αυτό το πρώτο μας Τακτικό Συ-
νέδριο να αποτελέσει εφαλτήριο για την ενεργότερη συμμετοχή της επιστη-
μονικής κοινότητας της Ελλάδας στα τεκταινόμενα των εφαρμογών Θερα-
πευτικής με Laser παγκοσμίως.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Διονύσιος Νικηφόρος

Πρόεδρος του 1ου Τακτικού Συνεδρίου
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ðñü å äñïò Συνεδρίου: 
Äé ï íý óé ïò Íé êç öü ñïò

Ïργανωτική επιτροπή
Ðñü å äñïò: Íé êü ëá ïò Ìáë ëé á ñü ðïõ ëïò

Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.

Πρόεδρος: 
Νικόλαος Καρατσουιράκης

Α’ Αντιπρόεδρος:
Νικόλαος Μαλλιαρόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος:
Διονύσιος Νικηφόρος

Γεν. Γραμματέας:
Νάθαν Ευαγγέλου

Ειδ. Γραμματέας:
Δήμητρα Μαραγιάννη

Ταμίας:
Κων/νος Κυρίτσης

Εκπρ. Μελών:
Δημήτριος Χριστοδούλου

Μέλη:
Αθηνά Ακριτίδου

Μάνια Λαμπροπούλου

ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER

HE.A.L.TH
HELLENIC ASSOCIATION

for LASER THERAPY

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Νικόλαος Καρατσουιράκης

Μέλη:

Ζούμας Ηλίας

Κεραμίδας Ιωάννης

Κουρής Στυλιανός

Λαμπρόπουλος Αθανάσιος

Μαραγιάννη Δήμητρα

Παπανίκος Ιωάννης

Φίλης Δημήτριος

Φεσατίδης Θεόδωρος

Ôæé ãêïý ñáò Äá ìé á íüò

×ñé óôï äïý ëïõ Äç ìÞ ôñé ïò

Επιτροπή Κρίσης Εργασιών: Όλο το Δ.Σ.

Γραμματεία Συνεδρίου: ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.

Γραμματέας: Μαραγιάννη Δήμητρα

ÌÝ ëç:

Á ãé á óþ ôçò Ãå þñ ãé ïò
Á èá íá óéÜ äçò ÓÜâ âáò
Á êñé ôß äïõ Á èç íÜ
Âáì âá êÜ ñçò Ìé ÷áÞë
Åõ áã ãÝ ëïõ ÍÜ èáí
Êõ ñß ôóçò Êùí/íïò

Êá ñá ôóïõ é ñÜ êçò Á èá íάσιος

Êå ñá ìß äáò Âá óß ëåé ïò

Ëá ìðñï ðïý ëïõ Ìá ëá ìá ôÝ íéá

Ìþ ñïò Ãå þñ ãé ïò

Íé êï ëÜ ïõ Óï ößá 

Ðå ÷ëé âÜí Á÷ ìÝô
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στην Αθλητιατρική 
στην Αναισθησιολογία
στην Ανοσολογία - Αιματολογία
στη Γαστρεντερολογία
στη Γενετική
στη Γενική Ιατρική
στη Γυναικολογία
στη Δερματολογία
στην Καρδιολογία
στη Νευρολογία - Νευροχειρουργική

στην Ογκολογία
στην Ορθοπαιδική
στην Παθολογία
στην Πλαστική Χειρουργική - Αισθητική
στην Ρευματολογία
στην Φλεβολογία - Αγγειολογία
στην Φυσιατρική
στην Φυσικοθεραπεία
στη Χειρουργική
στην ΩτοΡινοΛαρυγγολογία

Θεραπευτική με Laser

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/5-2010 Ώρα 13:00 - 18:00
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.,
που είναι ταμειακά ενήμεροι για τα έτη 2009 (30€) &  2010 (50€)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/5-2010
08:00-16:00 Λειτουργία Γραμματείας

& Εγγραφές
09:00-10:30 ΟΜΙΛΙΕΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
10:30-11:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφές
12:00-13:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
13:00-15:00 ΟΜΙΛΙΕΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
15:00-15:30 Ελαφρύ γεύμα

και λήξη 1ης ημέρας
15:30 Κλινικά Φροντιστήρια

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/5-2010
08:00-15:00 Λειτουργία Γραμματείας

& Εγγραφές
09:00-10:30 ΟΜΙΛΙΕΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
10:30-11:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφές
12:00-13:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
13:00-15:00 ΟΜΙΛΙΕΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15:15 Λήξη Συνεδρίου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS) ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Θα περιλαμβάνουν τεχνικές και πρακτική εξάσκηση με τελευταίας τεχνολογίας θεραπευτικά συ-
στήματα laser.
Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει 20 άτομα.

Α΄ Θεραπευτική με Laser στο Μυοσκελετικό
Β΄ Θεραπευτική με Laser σε Διαβητικά Άτονα Έλκη και Κατάκλισης



6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος & Ημερομηνία Διεξαγωγής: Το 1ο Πανελλήνιο Τακτικό Συνέδριο Θεραπευτικής με La-
ser θα διεξαχθεί στις 8 & 9 Μα<ου 2010 στο Emmantina Hotel, Λ. Ποσειδώνος 33 Γλυφάδα Αθή-
να. Τηλ. 210-898 0683
Γλώσσα: Η επίσημα γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και θα υπάρχει μετάφραση από
τα Αγγλικά στα Ελληνικά για τις ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων. 

ΜΕΛΗ ΠΑΝΕΠΕΘΕΛ € 80,00 € 100,00
Ειδικευμένοι Ιατροί € 100,00 € 120,00
Ειδικευόμενοι Ιατροί € 80,00 € 100,00
Φυσικ/πευτές, Καθ. Φυσ. Αγωγής € 80,00 € 100,00
Φοιτητές, Νοσηλευτές, Συνοδοί € 30,00 € 40,00

Αίθουσα Α΄ - Μυοσκελετικά € 80,00 € 100,00
Αίθουσα Β΄ - Έλκη – Κατακλίσεις € 80,00 € 100,00

Κατηγορία Έως τις 8 Απριλίου 2010
Από 9 Απριλίου 2010

& κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Κλινικά Φροντιστήρια Έως τις 8 Απριλίου 2010
Από 9 Απριλίου 2010

& κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Τα δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 
►► Παρακολούθηση των Επιστημονικών Συνεδριάσεων και Είσοδο στον Εκθεσιακό χώρο, 
►► Συνεδριακό υλικό, 
►► Ελαφρύ γεύμα για το Σάββατο και καφέ στα επίσημα διαλείμματα του Συνεδρίου, 
►► Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Εγγραφές-Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο, έχει ορισθεί ως εξής:

Εγγραφές Συμμετοχής στα Κλινικά Φροντιστήρια - Workshops, έχει ορισθεί ως εξής:

Τρόπος Πληρωμής: Α) Μέσω Τραπεζικής Κατά-
θεσης. Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογαριασμού
560 60 4499 3161, Δικαιούχος ΠΑΝΕΠΕΘΕΛ. 
Β. Μετρητά στη Γραμματεία του Συνεδρίου. 
Σημ. Θα πρέπει πάντα να αναφέρετε το όνομά
σας και τον σκοπό κατάθεσης του ποσού, αν δηλ.
η κατάθεσή σας αφορά την ετήσια συνδρομή, την
συμμετοχή στο Συνέδριο ή την συμμετοχή σε Κλι-
νικό Φροντιστήριο. 
Οπτικός Εξοπλισμός: Η κύρια αίθουσα διεξαγω-
γής του Συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένη για προ-
βολή και παρουσίαση ομιλιών μέσω Η/Υ. 
Εμπορική Έκθεση: Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα
λειτουργεί έκθεση μηχανημάτων και βιβλίων la-
ser για την ενημέρωση των συνέδρων. 
Διαμονή: Η Γλυφάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό ξε-
νοδοχείων για όλα τα βαλάντια. 

Η Γραμματεία του Συνεδρίου συμφώνησε για ει-
δικές τιμές διαμονής των συνέδρων στο ίδιο ξε-
νοδοχείο και θα πρέπει να αναφέρετε ότι είστε
σύνεδροι όταν θα κλείσετε το δωμάτιο προκει-
μένου να έχετε έκπτωση. 
Το κόστος για Μονόκλινο ή Δίκλινο δωμάτιο εί-
ναι συμφωνημένο για € 83,00 με όλους τους φό-
ρους και πλούσιο πρωινό. 
Υποβολή Περιλήψεων: Ημερομηνία λήξης: 27
Μαρτίου 2010. 
Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας του Συνεδρίου:
Η γραμματεία θα λειτουργεί όλες τις μέρες και
ώρες του συνεδρίου από τις 08:30 έως τις 16:00. 
Γραμματέας Συνεδρίου: Μαραγιάννη Δήμητρα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER: «ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.»
www.panepethel.gr email: info@panepethel.gr
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΟΜΙΛΙΩΝ και ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Εργασιών: Παρασκευή 27/03-2010

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με κεφαλαία γράμματα το Δελτίο Περίληψης Ομιλιών. 
Στην ιστοσελίδα της εταιρίας θα βρείτε έτοιμη φόρμα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας
ηλεκτρονικά και να τα αποστείλετε στο info@panepethel.gr. 

Γραμματεία Συνεδρίου:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ με LASER:

«ΠΑΝ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Λ.»
Γραμματέας: Μαραγιάννη Δήμητρα
Ερ. Σταυρού 9, 412 21 Λάρισα, Τηλ.: 2410-538 700, 6944-532 900 
www.panepethel.gr email: info@panepethel.gr

Áý îùí Á ñéè ìüò Åñ ãá óß áò: Íï: ...........
(Óõ ìðëç ñþ íå ôáé á ðü ôç Ãñáì ìá ôåß á)

Ôßô ëïò Åñ ãá óß áò:
Å ðþ íõ ìï:

¼ íï ìá:
É äéü ôç ôá Óõã ãñá öÝá:

Öï ñÝ áò:
ÔìÞ ìá:

Áë ëç ëï ãñá ößá:
Äé åý èõí óç:

Ðå ñé ï ÷Þ:
Ôá÷. Êþ äé êáò: Ðü ëç:

Ôç ëÝ öù íï: Öáî:
E-mail:

Σημείωση:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποτελείται από Ελεύθερες
και Αναρτημένες Ανακοινώσεις καθώς επίσης και από Διαλέξεις. 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Οι εργασίες που θα επιλεγούν ως προφορικές ανακοινώσεις θα έχουν διάρ-
κεια 10 -15 λεπτά ανάλογα με την θέμα της παρουσίασης. Θα παρουσιασθούν με Power Point και θα πρέ-
πει να έχετε το αρχείο σας σε CD ή σε Memory Stick προκειμένου να περασθεί στον υπολογιστή του Συ-
νεδρίου από το πρωί του Σαββάτου. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν στα πρα-
κτικά του Συνεδρίου. 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS): Θα υπάρχει χώρος ανάρτησης εργασιών - posters, όπου όλοι
οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να επισκεφθούν τον ειδικό χώρο καθ’όλη τη διάρ-
κεια του Συνεδρίου. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ
(Σχετική φόρμα θα βρείτε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας).

É á ôñé êÝò Å öáñ ìï ãÝò Èå ñá ðåõ ôé êÞò ìå Laser - Èå ìá ôï ëï ãßá Åñ ãá óéþí:

Τσεκάρετε με «Χ» το θέμα που αφορά την εργασία σας

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Á èëç ôé á ôñé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Á íáé óèç óé ï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Áí äñï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Á íï óï ëï ãßá - Áé ìá ôï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôç Ãá óôñå íôå ñï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôç Ãå íå ôé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôç Ãå íé êÞ É á ôñé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôç Ãõ íáé êï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôç Äåñ ìá ôï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôç Èù ñá êï ÷åé ñïõñ ãé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Êáñ äé ï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Êôç íé á ôñé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ìé êñï âé ï ëï ãßá - Öõ óé êï ÷ç ìåß á

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôç Íåõ ñï ëï ãßá - Íåõ ñï ÷åé ñïõñ ãé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ï ãêï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ï äï íôé á ôñé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ïñ èï ðε äé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ïõ ñï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ï öèáë ìï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ðá èï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ðáé äé á ôñé êÞ - Ðáé äï ÷åé ñïõñ ãé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ðëá óôé êÞ ×åé ñïõñ ãé êÞ - Áé óèç ôé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ðíåõ ìï íï ëï ãßá - Öõ ìá ôé ï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ñåõ ìá ôï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Öëå âï ëï ãßá - Áã ãåé ï ëï ãßá

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Öõ óé á ôñé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Öõ óé êï èå ñá ðåß á

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôç ×åé ñïõñ ãé êÞ

� Èå ñá ðåõ ôé êÞ ìå Laser óôçí Ù ôï Ñé íï Ëá ñõã ãï ëï ãßá



Σας παρουσιάζουμε
το νέο
Επιστημονικό βιβλίο
που πραγματεύεται
τη Θεραπεία με Laser
σε πολλές ιατρικές 
ειδικότητες.
Οι 400 και πλέον σελίδες του,
θα σας συναρπάσουν.
Δίνοντας την παραγγελία σας
κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου,
προσφέρεται δωρεάν 
ένα ακόμη επιστημονικό
σύγγραμμα 300 σελίδων
το οποίο αναλύει
αποκλειστικά τον τρόπο 
θεραπείας με Laser 
στην Φυσιατρική
και Φυσικοθεραπεία.
Σίγουρα σας ενδιαφέρει!

Τιμή πώλησης:
€ 130,00 + € 5,00 έξοδα αποστολής.

Για παραγγελίες
E-mail: lcl@laser.gr
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ÐÑÏ Å ÔÏÉ ÌÁ ÓÉÁ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÇ ÔÙÍ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÅ ÙÍ

Ïé ðå ñé ëÞ øåéò ôùí åñ ãá óéþí èá äç ìï óé åõ èïýí ìå á ðåõ èåß áò á íá ðá ñá ãù ãÞ á ðü
ôï ðñù ôü ôõ ðï Ý íôõ ðï ÷ù ñßò Üë ëç äéüñ èù óç. 

Ãé’áõ ôü ðá ñá êá ëïý ìå íá á êï ëïõ èç èïýí ðé óôÜ ïé ðá ñá êÜ ôù ï äç ãß åò: 
�� Ç äá êôõ ëï ãñÜ öç óç ôçò ðå ñß ëç øçò èá ðñÝ ðåé íá ãß íåé ìå ç ëå êôñï íé êü ôñü ðï

(Ç/Õ), óå ìï íü äéÜ óôç ìá, ÷ñç óé ìï ðïéþ íôáò ôç ãñáì ìá ôï óåé ñÜ Times New Ro-
man êáé ìÝ ãå èïò 12 στιγμών.

�� Ç åñ ãá óßá äåí ðñÝ ðåé íá õ ðåñ âáß íåé ôéò 350 ëÝ îåéò. 
�� Áñ ÷ß óôå ôç äá êôõ ëï ãñÜ öç óç ãñÜ öï íôáò: 
1. Ìå êå öá ëáß á Ý íôï íá ãñÜì ìá ôá (Bold) ôïí ôßô ëï ôçò ðå ñß ëç øçò. 
2. Á ìÝ óùò ìå ôÜ äá êôõ ëï ãñá öÞ óôå ôï / ôá ü íï ìá(ôá) ôïõ / ôùí óõã ãñá öÝá (ùí)

êáé õ ðï ãñáì ìß óôå ôï ü íï ìá ôïõ óõã ãñá öÝá ðïõ ðá ñïõ óéÜ æåé ôçí åñãá óßá. 
3. Óôçí á ìÝ óùò å ðü ìå íç óåé ñÜ äá êôõ ëï ãñá öåß óôå ôï íï óï êï ìåß ï, ß äñõ ìá, éá ôñåßï,

öõ óé êï èå ñá ðåõ ôÞ ñéï ê.ë.ð. óôï ï ðïß ï á ðá ó÷ï ëïý íôáé ïé óõã ãñá öåßò. 
4. Óõ íå ÷ß æå ôå äá êôõ ëï ãñá öþ íôáò ôï êåß ìå íï óå ìï íü äéÜ óôç ìá. Óôï êåß ìå íï èá

ðñÝ ðåé íá á íá ãñÜ öï íôáé ï óêï ðüò ôçò åñ ãá óß áò, ç ìÝ èï äïò ðïõ á êï ëïõ èÞ -
èç êå, ôá á ðï ôå ëÝ óìá ôá êá èþò êáé ôá óõ ìðå ñÜ óìá ôá. Ïé óõã ãñá öåßò åß íáé õðåý -
èõ íïé ãéá ôï ðå ñé å ÷ü ìå íï êáé ôçí ðïéü ôç ôá ôçò åñ ãá óß áò ôïõò. 

�� Ç á ðï äï ÷Þ Þ ìç ôçò åñ ãá óß áò èá á íá êïé íù èåß óôïí óõã ãñá öÝá ðïõ ðá ñïõ -
óéÜ æåé ôçí åñ ãá óßá ìÝ ÷ñé ôçí την Πέμπτη 8/5-2010. Å Üí äåí ëÜ âå ôå á ðÜ íôç óç
ìÝ ÷ñé ôçí á íù ôÝ ñù ç ìå ñï ìç íßá, ðá ñá êá ëïý ìå ü ðùò å ðé êïé íù íÞ óå ôå ìå ôç Ãñáì -
ìá ôåß á ôïõ Óõ íå äñß ïõ ή μέσω e-mail: info@panepethel.gr.

�� Ç åñ ãá óßá ðñÝ ðåé íá êá ôá ôå èåß óôçí Åë ëç íé êÞ ãëþó óá. 
�� Äåí ãß íå ôáé äå êôÞ ç åñ ãá óßá ç ï ðïß á äåí ðëç ñïß ü ëåò ôéò ðá ñá ðÜ íù ðñïûðï -

èÝ óåéò. 

ÊÁ ÔÁ ÈÅ ÓÇ ÄÅË ÔÉ ÏÕ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÇÓ ÅÑ ÃÁ ÓÉ ÙÍ
�� Ç ðå ñß ëç øç ôçò åñ ãá óß áò θα σταλεί μόνο μέσω email στη γραμματεία του Συ-

νεδρίου. Σχετική φόρμα περίληψης εργασίας θα βρείτε στον διαδικτιακό τόπο:
www.panepethel.gr

�� Å öü óïí êá ôá ôå èåß ç åñ ãá óßá äé ïñ èþ óåéò äåí èá ãß íï íôáé äå êôÝò. 
�� Äåë ôßá ðå ñß ëç øçò åñ ãá óéþí ðïõ Ý ÷ïõí á ðï óôá ëåß ìå öáî äåí èá ãß íï íôáé áðï -

äå êôÜ. 
�� Á ðá ñáß ôç ôç ðñï û ðü èå óç ãéá ôçí õ ðï âï ëÞ ðå ñß ëç øçò åñ ãá óéþí á ðï ôå ëåß ç êá -

ôá âï ëÞ äé êáé þ ìá ôïò óõì ìå ôï ÷Þò ôïõ ëÜ ÷é óôïí å íüò á ðü ôïõò óõã ãñá öåßò. Óå
ðå ñß ðôù óç ìç á ðï äï ÷Þò ôçò åñ ãá óß áò óáò, ôá Ý îï äá óõì ìå ôï ÷Þò èá å ðé óôñá -
öïýí, õ ðü ôçí ðñï û ðü èå óç ü ôé ï óõã ãñá öÝ áò äåí å ðé èõ ìåß ôç óõì ìå ôï ÷Þ ôïõ
óôï óõ íÝ äñéï êáé ôï êá ôá óôÞ óåé ãíù óôü ãñá ðôþò óôç Ãñáì ìá ôåß á å íôüò 10 ç -
ìå ñþí á ðü ôç ëÞ øç ôçò å ðé óôï ëÞò ìç áðï äï ÷Þò ôçò åñ ãá óß áò ôïõ. 

�� ¼ ëåò ïé åñ ãá óß åò ðïõ èá ãß íïõí äå êôÝò èá ðá ñïõ óé á óôïýí ùò ðñï öï ñé êÝò ή
ως αναρτημένες á íá êïé íþ óåéò.

Ï ÄÇ ÃÉ ÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÇ ÊÁÉ ÔÇÍ Õ ÐÏ ÂÏ ËÇ ÔÙÍ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÅ ÙÍ
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ÔÉÔ ËÏÓ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÇÓ

Óõã ãñá öÝ áò (Å ðß èå ôï ¼ íï ìá), Óõã ãñá öÝ áò (Å ðß èå ôï ¼ íï ìá),
Óõã ãñá öÝ áò (Å ðß èå ôï ¼ íï ìá), Óõã ãñá öÝ áò (Å ðß èå ôï ¼ íï ìá),

(Íï óï êï ìåß ï, º äñõ ìá, Öï ñÝ áò)
......................................................................................................................
......................................................................................................................

(Êåß ìå íï Ðå ñß ëç øçò)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Óêï ðüò

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ÌÝ èï äïò

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Á ðï ôå ëÝ óìá ôá

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Óõ ìðå ñÜ óìá ôá

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ÄÅÉÃ ÌÁ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÇÓ ÐÅ ÑÉ ËÇ ØÇÓ




