
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 



 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Βαδικόλιας 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Κυλιντηρέας 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεόδωρος Αβραμίδης 

ΤΑΜΙΑΣ: Jobst Rudolf   

ΜΕΛΗ: 
 

Νικόλαος Αρτέμης, (πρώην Πρόεδρος Δ.Σ.) 
Κωνσταντίνος Βουμβουράκης                         
Νικόλαος Τριανταφύλλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528,                      
Τηλ.: 210 7247056, Φαξ: 210 7247556 

Mail address: 10 Alkmanos Str, Athens 11528 Greece,          
Tel.: +30 210 7247056, Fax: +30 210 7247556 

e-mail: info@jneurology.gr 

Website: www.enee.gr 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ν.Ε. 

 

   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Ν.Ε. 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις εργασίες της Θεματικής Συνάντησης της 

Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στην Αράχωβα στις 

23-25 Σεπτεμβρίου 2016. 

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, τα τελευταία χρόνια λαμβάνοντας υπόψιν τον 

αριθμό των εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο αλλά και 

το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, έχει καθιερώσει τη διοργάνωση 

Πανελληνίου Συνεδρίου κάθε δύο έτη ενώ στην ενδιάμεση χρονιά διοργανώνει 

μία Θεματική Συνάντηση με σκοπό την παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων που 

αφορούν ειδικότερα θέματα. Στη φετινή συνάντηση έχουν επιλεγεί 2 θεματικές 

ενότητες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η ανοσολογική θεραπευτική όπου οι εξελίξεις 

είναι σημαντικές και η άνοια, όπου η διαγνωστική ταξινόμηση έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αλλά και ίσως επανατοποθετεί το ρόλο του Νευρολόγου στο θέμα.  

Στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις, διαδραστικά φροντιστήρια, συζήτηση 

περιστατικών και προφορικές παρουσιάσεις ανακοινώσεων συνθέτουν το 

επιστημονικό πρόγραμμα. 

Καλή συνάντηση στην Αράχωβα! 

Εκ μέρους του Δ.Σ.της Ε.Ν.Ε. 

 

Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Αν Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ, Πρόεδρος Δ.Σ. 

Θεόδωρος Αβραμίδης, Διευθυντής ΕΣΥ, Ν.Ε.Ε.Σ, Γεν Γραμματέας Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 



 

 

 

 

ΑΝΟΙΑ:  

 ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΑΦΑΣΙΑ  

 ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΛΟΙΩΔΗΣ ΑΤΡΟΦΙΑ 

 ΦΛΟΙΟΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

 ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  

 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ 

 ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΑ  

 ΠΡΩΙΜΕΣ ΑΝΟΙΕΣ 

 ΜΕΤΩΠΟΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ALS  

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

 

 

ANOΣΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ:  

 ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ  

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ  

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ  

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΟΣ  

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ AΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  

 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΩΝ  

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΓΑΓΓΛΙΩΣΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 



 

 

 

 

 

Τόπος & χρόνος Θεματικής Συνάντησης       

Αράχωβα, Domotel Anemolia Hotel 
Παρασκευή 23 - Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, 2016 
 

Έκθεση 
Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων                                                     
για την ενημέρωση των συμμετεχόντων. 
 

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)   

Στη Θεματική Συνάντηση θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
αναγνωρισμένα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 
 

Πιστοποιητικό Συμμετοχής       
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΕΟΦ για  την παραλαβή του πιστοποιητικού                                                      
απαιτείται η  παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος. 
 

Δικαίωμα Συμμετοχής               
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής: 

 

                                                                                    Μέχρι 30/6/2016       Από 01/7/2016      

Ειδικοί ιατροί – Μέλη ΕΝΕ * 110 € 130 € 
Ειδικοί ιατροί – Μη Μέλη ΕΝΕ 130 € 150 € 
Ειδικευόμενοι ιατροί – Μέλη ΕΝΕ * 60 € 80 € 
Ειδικευόμενοι ιατροί – Μη Μέλη ΕΝΕ 80 € 100 € 
Ιατροί Άνευ Ειδικότητας – Αγροτικοί Ιατροί  60 € 80 € 
Επαγγελματίες Υγείας 30 € 50 € 
Νοσηλευτές/τριες Δωρεάν Δωρεάν 
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν 

* Θα ανακοινωθεί ειδικό πρόγραμμα επιδότησης για νέους Ειδικούς και Ειδικευόμενους – Μέλη της Ε.Ν.Ε. που 

συμμετέχουν με Εργασία ή Συζήτηση Περιστατικού 
 

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

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση των εργασιών της Συνάντησης 

 Παραλαβή  του συνεδριακού υλικού της Συνάντησης 

 Παραλαβή ταυτότητας εισόδου 

 Παραλαβή πιστοποιητικού συμμετοχής 

 Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις 

 

Διαμονή  
Η TRIAENA TOURS & CONGRESS Α.Ε. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει προβεί στην 
κράτηση ικανού αριθμού δωματίων στην Αράχωβα. Για κρατήσεις δωματίων και λοιπές τουριστικές 
υπηρεσίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Θεματικής Συνάντησης. 
                                                   

Οργάνωση Θεματικής Συνάντησης – Γραμματεία – Πληροφορίες 
TRIAENA TOURS & CONGRESS  Α.Ε. 
Λεωφ. Κηφισίας 16, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα • Tηλ.: 210 74 99 300 / 331 • Fax: 210 77 05752 
E-mail: epouli@triaenatours.gr • Website: www.triaenacongress.gr  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 

 
 
 
 

Παρουσίαση Εργασιών 
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν σε τεύχος του περιοδικού ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ (έντυπη και 
ηλεκτρονική έκδοση). 
 

Οι εργασίες οι οποίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή να παρουσιασθούν και ως προφορικές 
θα ενταχθούν στην ενότητα ΝΕΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ή στην ενότητα ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.  
Στην κατηγοριοποίηση θα ληφθεί υπόψιν η ημερομηνια υποβολής. Η επιλογή των εργασιών που θα 
ανακοινωθούν προφορικά θα εξαρτηθεί από το προεδρείο και την επιλογή των συμμετεχόντων. Όλες οι 
εργασίες θα πρέπει να ετοιμασθούν μετά την αποδοχή ως ηλεκτρονικό αρχείο 5 διαφανειών σε power 
point, και θα παρουσιάζονται ταυτόχρονα ως ηλεκτρονικά αναρτημένη  ανακοίνωση (e-poster). 
 

 Βράβευση Εργασιών 

 Στις 3 καλύτερες εργασίες θα απονεμηθεί ειδικό τιμητικό δίπλωμα 
 

 
 
 

Η υποβολή των εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην 
ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://www.triaenatours.gr/enethematic.php μέχρι και την 29η Αυγούστου 
2016. 
 

Για τη συγγραφή των εργασιών παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες: 

 Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία. 

 Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα ολόκληρο το μικρό όνομα 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. 

 Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα 
και Συμπεράσματα εάν πρόκειται για πρωτότυπη μελέτη. Εισαγωγή, παρουσίαση περιστατικού, 
συζήτηση εάν πρόκειται για παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού. 

 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 μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2016 παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη 
Γραμματεία Οργάνωσης της Συνάντησης. 

 

Σημειώνεται ότι: 
1. Μετά το πέρας της 29ης Αυγούστου 2016, διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές. 
2. Εργασία η οποία δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
3. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα 

δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται. 
4. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ 

ηλεκτρονικά. 
5. Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για τη λεπτομερή και ορθή 

συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας , ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ενημέρωσή του. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ   

 

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 29/08/2016 


