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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Σιελογόνων Αδένων και της Ελληνική Εταιρείας ΩΡΛ 
Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη τιμή και χαρά 
στις εργασίες της κοινής επιστημονικής συνάντησης του Διεθνούς Συνεδρίου Παθήσεων 
των Σιελογόνων Αδένων και  ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών που θα 
πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από 14 έως 15 
Μαρτίου 2014. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις-στρογγυλές τράπεζες καθώς και φροντιστηριακά 
μαθήματα όπου συμμετέχουν έμπειροι και διακεκριμένοι ξένοι προσκεκλημένοι 
επιστήμονες αλλά και Έλληνες συνάδελφοι, που εγγυώνται το υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο του. Για την καλύτερη εκπαίδευση ιδιαίτερα των νέων συναδέρφων βαρύτητα 
θα δοθεί και στα εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης και στην απευθείας αναμετάδοση 
χειρουργείων.   
 
Με την προσδοκία ότι και αυτή τη φορά θα συμβάλλετε με την παρουσία σας στην  
επιτυχία της επιστημονικής μας συνάντησης μέσα σε πνεύμα αλληλομετάδοσης 
γνώσεων και εμπειριών, σας προσκαλούμε και σας απευθύνουμε τους θερμότερους 
συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Σιελογόνων Αδένων 

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
ΩΡΛ Αλλεργίας,

Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών

Άρης Πάγκαλος
Ειδικός Ωτορινολαρυγγολόγος
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
Πρόεδρος:  Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Γραμματέας: Ιορδάνης Κωνσταντινίδης

Ταμίας: Άγγελος Χατζηαβραμίδης

Μέλη: Ιωάννης Ιακώβου
 Σπυρίδων Μεταξάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΛ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ
Πρόεδρος:  Άρης Πάγκαλος

Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Γκόλας

Γραμματέας: Νικόλαος Μουσούρος

Ταμίας: Ευαγγελία Τσακιροπούλου

Μέλη: Δημήτριος Γκέλης
 Γεώργιος Κλούτσος
 Δημήτριος Μπατζακάκης

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σιελογόνοι Αδένες

Φλεγμονώδη και αυτοάνοσα νοσήματα• 
Σιαλολιθίαση• 
Σιαλενδοσκόπηση• 
Καλοήθη και κακοήθη νοσήματα • 

 σιελογόνων αδένων
Εξωκαψική αφαίρεση καλοήθων όγκων• 
Διαχείριση υποτροπών• 
Διαχείριση του προσωπικού νεύρου• 
Σύνδρομο Frey• 
Βotox • 

ΩΡΛ Αλλεργία και Ρογχοπάθειες

ΩΡΛ αλλεργικά νοσήματα• 
Αλλεργική ρινίτιδα• 
Τέστ αλλεργίας• 
Ανοσοθεραπεία• 
Αλλεργική ρινίτιδα και βρογχικό άσθμα• 
Όσφρηση και αλλεργία • 
Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής • 

 άπνοιας: νεότερα δεδομένα στην 
 διάγνωση και θεραπεία
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.03.2014 | FRIDAY 14.03.2014

14.30-15.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - REGISTRATION 

15.00-16.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ROUND TABLE
 “Kαλοήθη νοσήματα σιελογόνων αδένων”
 “Benign diseases of the salivary glands”
 Συντονιστές: Σ. Μεταξάς, Α. Νικολάου
 Moderators: S. Metaxas, A. Nikolaou 

 Το σπινθηρογράφημα στους σιελογόνους αδένες 
 Ι. Ιακώβου
 The role of scintigraphy in salivary gland diseases 
 I. Iakovou

 Η θέση του υπερηχογραφηματος στην διάγνωση των νοσημάτων των 
σιελογόνων αδένων 

 Κ. Μαντσόπουλος
 The role of sonography in the diagnosis of salivary gland diseases 
 K. Mantsopoulos

 Δυνατότητες και όρια της σιελοενδοσκόπησης 
 Ιορδ. Κωνσταντινίδης
 Potentials and limitations of sialendoscopy 
 Iord. Konstantinidis

 Κυστικά μορφώματα σιελογόνων αδένων: διαφοροδιάγνωση, αντιμετώπιση
 Κ. Βλάχτσης
 Cystic tumors of salivary glands: diff erential diagnosis, management
 K. Vlachtsis
 
 To Laser στην αντιμετώπιση της σιελολιθίασης 
 Α. Δελίδης
 Laser lithotripsy in sialolithiasis 
 Α. Delidis

 Συζήτηση - Discussion

16.30-17.00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ - BREAK
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.03.2014 | FRIDAY 14.03.2014

17.00-18.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ROUND TABLE 
 “Video session πρακτικών σημείων”
 “Video session - How I do it”
 Συντονιστές: X. Σκουλάκης, Ιορδ. Κωνσταντινίδης
 Μoderators:  H. Skoulakis, Iord. Konstantinidis

 Μαρσιποποίηση του πόρου του υπογνάθιου σιελογόνου αδένα 
 Γ. Φύρμπας
 Marsupialization of the submandibular gland duct 
 G. Fyrmpas

 Η χρήση του botox στους σιελογόνους αδένες
 Α. Πρίντζα
 The use of botox in salivary glands 
 A.Printza

 Κλινικός έλεγχος του ασθενή με υπνική άπνοια 
 E. Γκόλας
 Clinical evaluation of sleep apnea patient 
 E. Golas

 Χειρουργικές τεχνικές στην υπνική άπνοια και το ροχαλητό 
 Α. Χατζηαβραμίδης
 Surgical procedures in sleep apnea and snoring 
 A. Chatziavramidis

18.30-20.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ROUND TABLE 
 “Αλλεργία”
 “Allergy“
 Συντονιστές: Β Δανιηλίδης, Δ. Μπατζακάκης
 Μοderators: V. Danielides, D. Batzakakis

 Αλλεργική νόσος, επιβαρυντικοί παράγοντες και ποιότητα ζωής 
 M. Κατωτομιχελάκης
 Predisposing factors and quality of life in allergy 
 M. Katotomichelakis

 Περιβαλλοντικές αλλαγές και αλλεργία 
 A. Πάγκαλος 
 Environmental changes and allergy 
 A. Pagalos
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.03.2014 | FRIDAY 14.03.2014

 H θεωρία του κοινού αεραγωγού. Σχέση αλλεργικής ρινίτιδας και 
 άσθματος
 Aικ. Σαμαρά 
 The theory of common airway. Interaction of allergic rhinitis and asthma 
 E. Samara

 Εξελικτική πορεία της αλλεργικής νόσου στα παιδιά 
 Αικ. Χαΐδοπούλου
 Progression of allergy in children 
 E. Haidopoulou

 Συζήτηση - Discussion

20.00-20.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ - OPENING CEREMONY
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.03.2014 | SATURDAY 15.03.2014

09.00-10.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ROUND TABLE 
 “Αλλεργία - Κλινικά ερωτήματα”
 “Allergy - Clinical questions“
 Συντονιστές: Δ. Γκέλης, Ν. Μουσούρος   
 Moderators: D. Gelis, N. Mousouros

 Πως τεκμηριώνω την διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας 
 Δ. Μπαταγκιώνης
 How to confi rm the diagnosis of allergic rhinitis 
 D. Batagionis

 Ποια είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την αλλεργική νόσο σήμερα; 
 Ε. Πρώιμος
 Current therapeutic protocols of allergic rhinitis 
 E. Proios

 Πως αντιμετωπίζω την αλλεργική ρινίτιδα σε ασθενείς με αρνητικές 
 δοκιμασίες
 Χ. Σημαντηράκης
 How to deal with allergic rhinitis in patients with negative tests 
 Ch. Simantirakis

 Πως διαχειρίζομαι ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα και υπερτροφία 
 αδενοειδών
 Ε. Τσακιροπούλου

 How to manage patients with allergic rhinitis and negative tests 
 E. Tsakiropoulou

 Γιατί και πότε αποτυγχάνει η ανοσοθεραπεία. Υπάρχει συνταγή 
 επιτυχίας; 
 Σ. Σαββατιανός
 When and how ummunotherapy fail. Is there a goal standard? 
 S. Savvatianos 

 Συζήτηση - Discussion

10.30-11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - BREAK
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.03.2014 | SATURDAY 15.03.2014

11.00- 12.30 LIVE ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - LIVE DEMONSTRATION OF 
PAROTIDECTOMY

 Live αναμετάδοση χειρουργείου παρωτιδεκτομής. Συζήτηση, σχόλια 
Συντονιστές: Β. Βιτάλ, Γ. Βελεγράκης

 Live demonstration of parotidectomy - simultaneous transmission from 
the operating room to the auditorium. Discussion and comments

 Moderators: V. Vital, G. Velegrakis

12.30-14.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ROUND TABLE
 “Nεοπλάσματα σιελογόνων αδένων”
 “Neoplasms of salivary glands”
 Συντονιστές: K. Αντωνιάδης, Ι. Γιωτάκης
 Moderators: K. Antoniadis, I. Giotakis

 Μάζες παρειακού διαστήματος: διερεύνηση, αντιμετώπιση 
 Δ. Κυρμιζάκης
 Tumors of the cheek area: diagnosis, management 
 D. Kyrmizakis

 Χειρουργική αφαίρεση καλοήθων όγκων 
 K. Bαχτσεβάνος 
 Surgery of benign tumors 
 Κ. Vachtsevanos

 Χειρουργική αφαίρεση κακοήθων όγκων 
 A. Kαρατζάνης, Γ. Βελεγράκης
 Surgery of maligmant tumors 
 Α. Κaratzanis, G. Velegrakis

 Διαχείριση του τραχήλου σε κακοήθη νεοπλάσματα 
 Σ. Τριαρίδης
 Management of the neck in malignant tumors 
 S. Triaridis

 Ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση εκτεταμένων νεοπλασμάτων - 
 Διαχείριση του προσωπικού νεύρου
 I. Kωνσταντινίδης  
 Special surgical aspects in extensive tumors - management of the facial 
 nerve
 J. Constantinidis
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.03.2014 | SATURDAY 15.03.2014

 Διαχείριση ασθενούς με υποτροπή πλειόμορφου αδενώματος 
 I. Mπιζάκης
 Management of patients with pleomorphic adenoma reccurence 
 I. Bizakis

 Συζήτηση - Discussion

14.15-16.00 ΓΕΥΜΑ - LUNCH

16.00-17.30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - LECTURES
 Συντονιστής: Π. Γκούμας
 Μoderator: P. Goumas

 Targeted Hypoglossal nerve stimulation for OSAS patients. 
  A. Chatziavramidis

 Olfaction in the infl amed airway 
 T. Hummel

17.30-18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

18.00-19.30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - LECTURES
 “Tιμητική ανακήρυξη των ομιλητών σε επίτιμα μέλη της Εταιρείας”
 “Speakers nomination to honorary members of the Society”
 Συντονιστής: I. Κωνσταντινίδης
 Μoderator: J. Constantinidis

 Σιελογόνοι Αδένες: Στόχος των Συστηματικών Αυτοανόσων Νοσημάτων
 X. Μ. Moυτσόπουλος 
 Salivary Glands: Target of Αutoimmune Systemic Diseases 
 H. M. Moutsopoulos

 Εξωκαψική αφαίρεση όγκων παρωτίδας: ενδείξεις και όρια 
 H. Iro
 Extracapsular dissection in parotid tumours, indications and limitations
 H. Iro
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 14 - Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Τόπος 
Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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 
ΜΗΤΕ 09.33.Ε.60.00.01098.00

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών προ-
ϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την ενημέρωση των συμμετε-
χόντων.

Ζωντανή Αναμετάδοση Χειρουργείου
Στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα γίνει ζωντανή αναμετάδοση 90 λεπτών Χειρουργείου 
παρωτιδεκτομής με παρασκευή του προσωπικού νεύρου.

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 μηχάνη-
μα 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 Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής και της κάρτας barcode. 
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME 
Credits).  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 (τουλά-
χιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:

Ειδικοί ιατροί 100€
Ειδικευόμενοι ιατροί 50€
Νοσηλευτές/ Φοιτητές Δωρεάν 

Με την κοπή τιμολογίου το ποσό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
Παραλαβή της τσάντας και του υλικού του Συνεδρίου
Παραλαβή κονκάρδας
Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης (κατόπιν συμπλήρωσης του απαραίτητου χρόνου πα-
ρακολούθησης)
Καφέ στα διαλείμματα
Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/sielogonwn.html 

Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, παρακαλούνται να 
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής στο www.praxicon.gr/sielogonwn.html 
και να στείλουν το καταθετήριο με fax στο 2310 435 064 το αργότερο μέχρι 10/03/2014. 
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 Electra Palace. Για τις κρατήσεις δωματίων και 
την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συ-
νεδρίου 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 συνο-
δά μέλη ή για την καταστροφή, απώλεια και κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Παρουσίαση Εργασιών
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει μόνο σε  ηλεκτρονική μορφή (e-posters). 

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 27/01/2014
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω  του                  
Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.praxicon.gr/sielogonwn.html μέχρι  τις  27 Ιανουαρίου 2014.

Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η καταβολή του δικαι-
ώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και η αποστολή 
του καταθετηρίου με fax στο 2310 435 064 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2014.

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 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 γραμμα-
τοσειρά Arial 10. 
Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: • Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέ-
θοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα. 
Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοι-• 
χεία 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 επιστημο-• 
νικά 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 21η Φεβρουαρίου 2014, παρακαλείσθε να επικοινω-
νήσετε με τη Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείσθε με την αποστολή της κάθε εργασίας 
να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου για επιβεβαίωση παραλαβής της. 
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Σημειώνεται ότι:
Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.1. 
Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή.2. 
Εργασία που ο ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της δεν έχει καταβάλει το 3. 
δικαίωμα εγγραφής δεν κρίνεται περαιτέρω.
Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνε-4. 
πάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν προ-
βλέπεται επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορί-5. 
ες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα 6. 
γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail info@praxicon.gr
Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την λε-7. 
πτομερή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του ώστε να μην υπάρξει 
πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί αποδοχής και 
τρόπου ανακοίνωσης της εργασίας.
Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοι-8. 
χεία στην φόρμα υποβολής η εργασία δεν θα μπορέσει να σταλεί στην γραμ-
ματεία του Συνεδρίου.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει την 27η Ιανουαρίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ E-POSTERS

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

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των e-posters ορίζεται η
27η Φεβρουαρίου 2014. 

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 εργασί-
ας 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 επι-
βεβαίωσης 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.


