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Αγαπητοί Συνάδελφοι 

 Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να 

σας καλέσουμε στο 14ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, το οποίο 

θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, 8-10 Νοεμβρίου 2019. 

 Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Α΄ Χειρουργική Κλινική του Τμήματος 

Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από ανάθεση της 

Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Δημοκριτείου 

Πανεπιστήμιου Θράκης. 

 Αντιλαμβανόμενοι την ιδιαίτερη και βαριά ευθύνη, σας προσκαλούμε και 

ευελπιστούμε στην υποστήριξη και συμβολή σας, με την μαζική και ενεργό συμμετοχή 

ειδικών και ειδικευομένων, συμβάλλοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση του Συνεδρίου. 

 Σας προσκαλούμε λοιπόν στην όμορφη Αλεξανδρούπολη, να συζητήσουμε 

και να αναλύσουμε την μέχρι τώρα γνώση και εμπειρία μας, τους προβληματισμούς 

αλλά και τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν θέματα Γενικής Χειρουργικής. 

 Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας διαβεβαιώνουμε για την ποιότητα 

και το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προγράμματος, τη φιλοξενία και το 

οικογενειακό κλίμα που θα διαπιστώσετε όταν έρθετε. 

 Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου 

Ελλάδος, Καθηγητή Χειρουργικής κ. Απόστολο Καμπαρούδη και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για την εμπιστοσύνη και την τιμή της ανάθεσης του 

Συνεδρίου. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

 

Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης  Νικόλαος Δ. Λυρατζόπουλος 

Καθηγητής Χειρουργικής   Καθηγητής Χειρουργικής 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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          Πρόεδροι: Πολυχρονίδης Α. - Λυρατζόπουλος Ν. 

   Αντιπρόεδροι: Καμπαρούδης Α. - Παπαδόπουλος Β. 

Γεν. Γραμματείς: Ευφραιμίδου Ε.  - Παπαζιώγας Β. 

Ειδ. Γραμματείς:  Καρανίκας Μ. - Κηροπλάστης Κ. 

                Ταμίες: Μποταΐτης Σ. - Αλατσάκης Μ. 

                  Μέλη: Καλπακλής Χ. - Παπαβασιλείου Χ. 

 Περεντέ Σ. - Ρωμανίδης Κ. 

 Τσαλκίδης Χ. - Τσαρούχα Α. 

 

 

 Στρογγυλά Τραπέζια και Διαλέξεις 

 Υπερπαραθυρεοειδισμός 

 Επείγουσα χειρουργική στην περιφέρεια 

 Νέες Τεχνολογίες στη Χειρουργική 

 Επιπλοκές θυρεοειδεκτομής 

 Παθήσεις Εξωηπατικών   Χοληφόρων 

 Ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση του καρκίνου του Ορθού 

 Νέες τάσεις και ενστάσεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου 

της καρδιοοισοφαγικής συμβολής 

 Αντιμετώπιση των χολαγγειοκαρκινωμάτων.  Προβληματισμοί και 

προκλήσεις 

 Κακοήθεια οισοφάγου - στομάχου                          

 Θεραπευτική αντιμετώπιση καρκίνου παγκρέατος 

 Εκπαίδευση στην Χειρουργική   

 Πρακτικά Σεμινάρια (Workshops) 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ FORUM 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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 Τόπος και Ημερομηνίες Συνεδρίου 

Ξενοδοχείο Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη 

8-10 Νοεμβρίου 2019. 

 Οργάνωση Συνεδρίου - Γραμματεία - Πληροφορίες 

PRAXICON 

Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 

Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064 

Email: info@praxicon.gr website: www.praxicon.gr 

ΜΗΤΕ0933Ε60000071200 

 Γλώσσα Συνεδρίου 

 Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. 

 Δικαίωμα Συμμετοχής 

 Ειδικοί ιατροί (μη μέλη ΧΕΒΕ)……140€ 

 Ειδικοί ιατροί (μέλη ΧΕΒΕ)………. 120€ 

 Ειδικευόμενοι ιατροί…….. 50€ 

 Νοσηλευτές/-τριες / Τεχνικοί / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές……30€ 

 Προπτυχιακοί Φοιτητές/-τριες……..Δωρεάν 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 

o Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου 

o Παραλαβή του υλικού του Συνεδρίου 

o Παραλαβή κονκάρδας 

o Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης 

o Κοινωνικές Εκδηλώσεις 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους Προπτυχιακούς Φοιτητές περιλαμβάνει: 

o Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου 

o Παραλαβή του υλικού του Συνεδρίου 

o Παραλαβή κονκάρδας 

o Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης χωρίς μόρια 
 

 Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου 

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου praxicon.gr/xebe2019 μπορείτε να βρείτε τα έντυπα 

εγγραφής και υποβολής περιλήψεων εργασιών με όλες τις σχετικές πληροφορίες και 

τα στοιχεία επικοινωνίας. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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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 στο 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 τελευταία υπ’ αρ. 

81867/19-11-2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων. 

 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης  

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την τελευταία 

ημέρα του Συμποσίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής, της κάρτας 

barcode καθώς και του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Συνεδρίου. Ελάχιστες 

ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού 

Προγράμματος. 

 Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 

 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. 

 Διαμονή – Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων  

Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει προβεί στην κράτηση 

ικανού αριθμού δωματίων σε διάφορα ξενοδοχεία της πόλης. 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 

mailto:info@praxicon.gr
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών (προφορική ανακοίνωση, 

αναρτημένη ανακοίνωση σε μορφή e-poster ή video προβολή) είναι η 8η Ιουλίου 

2019. 

Οι εργασίες θα κατατεθούν μόνον ηλεκτρονικά στο έντυπο περίληψης της 

ιστοσελίδας του Συνεδρίου praxicon.gr/xebe2019 

 Οικονομική υποχρέωση συγγραφέα 

Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η καταβολή του 

δικαιώματος εγγραφής (από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς) και η 

αποστολή του καταθετηρίου με e-mail στο info@praxicon.gr ή με fax στο 2310 435 

064 μέχρι τις 8 Ιουλίου 2019. 

Συγγραφείς που συμμετέχουν με περισσότερες από μία εργασίες καταβάλλουν μία 

μόνο εγγραφή. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μετά την αποστολή της εργασίας, να 

επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Συνεδρίου για επιβεβαίωση της παραλαβής 

της. 

 

 

 
 

Παράκληση: Ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων 

των εργασιών: 

Η παρουσίαση εργασιών θα γίνει με τη μορφή αναρτημένων (e-posters), ελεύθερων 

(προφορικών) ανακοινώσεων και video προβολή (διάρκειας 6 λεπτών). 

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 το αρχικό του ονόματος και στη 

συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).  

 Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά 

γράμματα.  

 Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και σε 

γραμματοσειρά Arial 10.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



Σελίδα 7 από 8 

 

 

 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 την 10 Σεπτεμβρίου 2019, παρακαλείσθε να 

επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου. 

 Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το 

δυνατόν πιο συνοπτικός. 

 Τα ονόματα των συγγραφέων να γραφούν ως εξής: πρώτα το μικρό όνομα 

(ολόκληρο) και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα). 

 Tο 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 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. 

Σημειώνεται ότι: 

1. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές. 

2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή. 

3. 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. 

4. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες 

πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται. 

5. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης 

θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail info@praxicon.gr  
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Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την λεπτομερή 

και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του, ώστε να μην υπάρξει 

πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του σχετικά με την 

αποδοχή ή όχι της εργασίας.  

Οι εγγραφές και οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται πριν από την υποβολή της 

εργασίας, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής και στέλνοντας το 

καταθετήριο στη γραμματεία οργάνωσης.  

Η επιλογή της παρουσίασης των εργασιών, δεν είναι δεσμευτική για την οργανωτική 

επιτροπή.  

Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στο 

ηλεκτρονικό έντυπο περίληψης, η εργασία αποκλείεται από το ηλεκτρονικό 

σύστημα. 

Η διάρκεια των προβολών (Videos) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι λεπτά. 

 

 

Oι αναρτημένες εργασίες θα προβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (e-poster).  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των e-posters ορίζεται η                       

1η Οκτωβρίου 2019.  

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 στατικές εικόνες ή animations (χωρίς βίντεο ή διαδικτυακούς συνδέσμους) 

 σε μέγεθος έως 10Mb το καθένα 
 

Η αποστολή των αρχείων θα γίνεται απευθείας μετά την αποδοχή της αντίστοιχης 

εργασίας στη Sonar Acoustics – Sound & Vision systems, στο e-mail 

info@sonaracoustics.gr. Στο e-mail σας παρακαλούμε 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.  

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. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ E-POSTERS 

mailto:info@sonaracoustics.gr

