


Ημερομηνία Συνεδρίου

18-21 Οκτωβρίου 2012

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν θα 
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση των διαλέξεων των ξένων
προσκεκλημένων ομιλητών.

Ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι www.21pneumo2012.gr και 
θα ανανεώνεται με τις τελευταίες πληροφορίες για το συνέδριο.

Βράβευση Εργασιών

Κατά την Τελετή Έναρξης την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012
θα πραγματοποιηθεί η απονομή των βραβείων.  

✓  Θα απονεμηθούν τρία βραβεία καλύτερης εργασίας
δημοσιευμένης σε διεθνή περιοδικά την περίοδο από 
1η Νοεμβρίου 2011 έως 31η Οκτωβρίου 2012:

    1.500€ για το πρώτο βραβείο, 
    1.000€ για το δεύτερο βραβείο &
     700€ για το τρίτο βραβείο
✓  Θα απονεμηθούν τρία βραβεία καλύτερης προφορικής και

αναρτημένης ανακοίνωσης κατά την Τελετή Λήξης: 
     500€ για το πρώτο βραβείο, 
     300€ για το δεύτερο βραβείο &
     200€ για το τρίτο βραβείο

Σημαντικές Ημερομηνίες

• Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 15 Ιουνίου 2012
• Προθεσμία καταβολής μειωμένου κόστους συμμετοχής: 
15 Ιουνίου 2012

• Ενημέρωση συγγραφέων για την αποδοχή των περιλήψεων: 
10 Ιουλίου 2012

Μοριοδότηση
Το συνέδριο θα αξιολογηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο με μόρια (credits) αναγνωρισμένα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.) στο
πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής
Εκπαίδευσης.  

Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση 
Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Εγγραφές

Το δικαίωμα εγγραφής Ειδικευμένων, Ειδικευόμενων 
και Νοσηλευτών/Τεχνολόγων περιλαμβάνει:
     • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 
     • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
     • Διαλείμματα καφέ
     • Την τσάντα με το έντυπο υλικό του συνεδρίου
     • Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης & Δεξίωση Υποδοχής

Το δικαίωμα εγγραφής για τους Φοιτητές περιλαμβάνει:
     • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 
     • Το τελικό πρόγραμμα 
     • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

*Οι φοιτητές θα πρέπει, κατά την εγγραφή τους, να προσκομίσουν
αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Ανθρακικά ή Κλιματικά Ουδέτερη Εκδήλωση
Το 21ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο θα καταστεί 
ένα συνέδριο φιλικό προς το κλίμα και το περιβάλλον με την
εφαρμογή των διαδικασιών της μεθόδου Neutral Seal, μιας
καινοτόμου μεθόδου αντισταθμίσματος του ανθρακικού
αποτυπώματος. Το ανθρακικό αποτύπωμα θα καταμετρηθεί
σύμφωνα με το World Resources Institute/World Business
Council for Sustainable Development protocol (the GHG
protocol), εφαρμόζοντας μια απευθείας και ολοκληρωμένη
προσέγγιση και σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
του ISO 14064, επιτρέποντας στους διοργανωτές να διεξάγουν
το συνέδριο με όσο το δυνατόν μειωμένες και ποσοτικά
προσδιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. 
Για το σκοπό της παραπάνω έρευνας παρακαλούμε να
συμπληρώσετε το προαιρετικό ερωτηματολόγιο που θα
βρίσκεται στο τέλος της φόρμας ηλεκτρονικής αξιολόγησης του
συνεδρίου.

Πληροφορίες Υποβολή Περιλήψεων

Κατηγορία Μέχρι 15/6/12 Από 16/6/12

Ειδικευμένοι € 220 € 250

Ειδικευόμενοι € 170 € 200

Νοσηλευτές/Τεχνολόγοι  €  80 € 100

Φοιτητές* Δωρεάν €   50

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του 
συνεδρίου www.21pneumo2012.gr όπου μπορείτε να βρείτε
αναλυτικά όλες τις απαραίτητες οδηγίες. Δεν θα γίνουν δεκτές
περιλήψεις που θα αποσταλούν με fax. Προθεσμία υποβολής
περιλήψεων: 15 Ιουνίου 2012

Οδηγίες Υποβολής 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους
το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2012 μαζί με το συμπληρωμένο
έντυπο εγγραφής που θα βρουν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
και αφού έχουν καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό. Οι συγγραφείς θα
ειδοποιηθούν εγγράφως, μετά την αξιολόγηση των περιλήψεων.
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να διευκρινίζουν με την υποβολή
της περίληψής τους, εάν επιθυμούν να παρουσιαστεί ως προφορική
ή αναρτημένη ανακοίνωση.

Οδηγίες Συγγραφής
Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD,
στα Ελληνικά με γραμματοσειρά Arial, 10 pt και δεν πρέπει να
ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
Οι περιλήψεις υποβάλλονται ως ακολούθως:
1. Είναι υποχρεωτικός ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία

γράμματα), τα ονόματα όλων των συγγραφέων καθώς επίσης το
όνομα και η διεύθυνση του συγγραφέα που θα την παρουσιάσει.

2. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία
πρέπει να είναι υπογραμμισμένο.

3. Όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, του
ιδρύματος και της πόλης, να αναγράφονται με πεζά γράμματα.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της
εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο
συνέδριο, τουλάχιστον του ενός εκ των συγγραφέων.

5. Σε περίπτωση που η εργασία δε γίνει αποδεκτή, επιστρέφεται
το ποσό της εγγραφής.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η Οργανωτική Επιτροπή στην
εκτίμηση της εργασίας σας, χρειάζεται να είναι δομημένη με τον
ακόλουθο τρόπο:

• Εισαγωγή
• Σκοπός της μελέτης
• Υλικό και Μέθοδος
• Αποτελέσματα 
• Συμπεράσματα (η λέξη συμπεράσματα να είναι υπογραμμισμένη)

Παράδειγμα

Τίτλος Εργασίας:
Συγγραφείς:
1......., 2......., 3........ 
Πανεπιστήμιο:
Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Η Σωτηρία»
Εισαγωγή:
Σκοπός της Μελέτης:
Υλικό και Μέθοδος:
Αποτελέσματα:
Συμπεράσματα:


