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Τα εκπαιδευτικά μαθήματα στη Σαμοθράκη ακολουθούν το επιστημονικό πρόγραμμα
του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου και πραγματοποιούνται από την Ελληνική
Νευρολογική Εταιρεία χωρίς την συμμετοχή χορηγών εταιρειών.
Όσοι από τους Συναδέλφους έχουν προγραμματίσει την εγγραφή στο Συνέδριο με
χορηγό εταιρεία ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ
ΣΥΜΕΜΟΧΗΣ καθώς οι χορηγοί εταιρείες ΔΕΝ καλύπτουν την μετάβαση στη
Σαμοθράκη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερωθεί η χορηγός εταιρεία για
αλλαγή ημερομηνίας στο αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής (για όσους τους
αφορά).
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Αφορά ειδικούς και ειδικευόμενους αλλά και όσους τυχόν νέους ειδικούς
και ειδικευόμενους έχουν εγγραφεί και στο πρόγραμμα επιδότησης παρακολούθησης
του Συνεδρίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: στην τελευταία περίπτωση χρειάζεται να
συμπληρωθούν και οι 2 σχετικές φόρμες αίτησης.
Η μετάβαση στη Σαμοθράκη έχει προγραμματισθεί για το μεσημέρι της Τρίτης 9/6
στις 14.30 και επιστροφή το πρωί της Πέμπτης (07.00). Υπάρχει δυνατότητα
επιστροφής και το απόγευμα της Τετάρτης. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν το
απόγευμα της Τρίτης και το πρωί της Τετάρτης.
Ειδικές διευκρινήσεις:
Το πρόγραμμα αφορά τα μέλη της ΕΝΕ που είναι ενεργά και τακτοποιημένα
οικονομικά και θα εγγραφούν στο Συνέδριο. Όσοι από τα μέλη δεν είναι οικονομικά
τακτοποιημένα αλλά θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο και επιθυμούν να συμμετέχουν
και στα μαθήματα στην Σαμοθράκη, θα πρέπει να συμπληρώσουν την δήλωση
συμμετοχής, να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία της ΕΝΕ, αναλαμβάνοντας τη
δέσμευση τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων που αφορούν τις συνδρομές έως το
αργότερο την εγγραφή τους στο Συνέδριο.
Σε περίπτωση συνοδού μέλους χρειάζεται να δηλωθεί και να καταβληθεί η αξία του
ακτοπλοϊκού εισιτηρίου (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για την απλούστερη σχετική
διαδικασία). Σε περίπτωση αίτησης για 3κλινο δωμάτιο και άνω θα πρέπει επίσης να
καταβληθεί η σχετική διαφορά. Δεν καλύπτεται επίσης η μεταφορά στην Σαμοθράκη
ιδιωτικού αυτοκινήτου η οποία επίσης είναι δυνατή μετά καταβολή του σχετικού
αντιτίμου.
Για σχετικές κρατήσεις θα υπάρξει σύντομα ανακοίνωση (κόστος και διαδικασία). Για
τις μετακινήσεις στη Σαμοθράκη που αφορούν τις μεταφορές απο το πλοίο προς τα
ξενοδοχεία, τα μαθήματα και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν έχει
προβλεφθεί κάλυψη.

Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στη σχέση ζήτησης και διαθεσιμότητας κλινών θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Θα
υπάρξει σχετική ενημέρωση το αργότερο έως τις 30/4/2015.
Εκ της γραμματείας της ΕΝΕ

