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αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Oργανωτικής Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής νευροχειρουργικής Εταιρείας, σας προ-
σκαλούμε στο 29ο Πανελλήνιο συνέδριο νευροχειρουργικής που θα διεξαχθεί στην αθήνα από τις 28 έως και τις 30 Μαΐου 2015.

στο φετινό ετήσιο συνέδριό μας θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Έλληνες και Ευρωπαίοι συνάδελφοι που με τις διαλέξεις και 
τις ανακοινώσεις τους θα αναδείξουν τις νεώτερες απόψεις στην ειδικότητά μας. 

συγκεκριμένα, στη χειρουργική τεχνική και αντιμετώπιση των  όγκων του νευρικού συστήματος, των αγγειακών  παθήσεων του 
εγκεφάλου,  των κρανιο-εγκεφαλικών κακώσεων, των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, των παθήσεων της βάσεως του κρανίου 
και των παθήσεων που αποτελούν αντικείμενο της λειτουργικής νευροχειρουργικής. Επίσης, τις επιπλοκές στη νευροχειρουργική, 
τις  εξελίξεις στην εφαρμοσμένη τεχνολογία τη σχετική με τις διαγνωστικές μεθόδους και τις νευρο-επιστήμες γενικότερα αλλά και 
την υπόσταση και προοπτική  της νευροχειρουργικής και της νευροχειρουργικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη σήμερα. 

οι προφορικές και οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις θα δώσουν την ευκαιρία σε όλους τους συναδέλφους μας να 
παρουσιάσουν τις επιστημονικές δυνατότητες και τα αποτελέσματα της εργασίας τους καταξιώνοντας με τον τρόπο αυτό την 
Ελληνική νευροχειρουργική.

Παράλληλα με το συνέδριο νευροχειρουργικής, θα λάβει χώρα και η 9η Επιστημονική συνάντηση νοσηλευτών νευροχει-
ρουργικής, που αποτελεί πλέον την καταξιωμένη εκδήλωση για κατάθεση των γνώσεων και των εμπειριών  που αναβαθμίζουν 
την ποιότητα της καθημερινής υπηρεσίας στο νευροχειρουργικό ασθενή.

στις παράλληλες εκδηλώσεις θα λάβει χώρα και η γενικη συνέλευση της ΕνΧΕ με κύριο χαρακτήρα τον εκλογο-απολογιστικό 
για την ανάδειξη του επόμενου δσ.
 
Με τις καλύτερες μας ευχές για ένα επιτυχημένο συνέδριο, σας καλούμε στην πολυαγαπημένη μας αθήνα στις 28 Μαΐου 2015.

ο Πρόεδρος, 
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Εμμανουήλ Χατζηδάκης
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ΕΠΙΤΡοΠΕΣ

οΡΓΑνΩΤΙκη ΕΠΙΤΡοΠη
ΔΙοΙκηΤΙκο ΣυΜΒουλΙο
Πρόεδρος: Χατζηδάκης Ε. 

Αντιπρόεδρος: ανδρέου α. 

Γεν. Γραμματέας: Μακρυγιαννάκης γ.  

Ταμίας: στράντζαλης γ.  

Ειδ. Γραμματέας: Φόρογλου ν. 

Μέλη: σπηλιωτόπουλος - Κ. Φουντάς α. 

Πρώην Πρόεδρος: Πατσαλάς ι. 

ΕΠΙΤΡοΠη ΕκΠΑΙΔΕυΣηΣ
Βούλγαρης σ.

Φραντζόγλου Μ.

ΕΠΙΤΡοΠη ΔΕονΤολοΓΙΑΣ
Κουζέλης Κ.

Μωραϊτης Β.

ΕξΕλΕΓκΤΙκη ΕΠΙΤΡοΠη
αρβανιτάκης δ.

Μπαλογιάννης ι.

Πατεράκης Κ.

ΕΠΙΣΤηΜονΙκη ΕΠΙΤΡοΠη
αρβανιτάκης δ.

Βάκης α.

Βάρσος Β.

γεωργακούλιας ν.

Καμπουρίδης Ε.

Κουζέλης Κ. 

Κωνσταντίνου δ.

Μποβιάτσης Ε.

ορφανίδης γ.

Πολυζωίδης Κ.

ρολόγης δ.

ρούσσος Λ. 

σακάς δ.

σελβιαρίδης Π.

σερέτης α.

σωτηρίου Φ.

ΔΙΕθνΕΙΣ ΠΡοΣκΕκληΜΕνοΙ οΜΙληΤΕΣ
Prof. A. Nabani (DE)

Prof. V. Benes (CZ)

Prof. A. Grotenhuis (NL)

RoyAl olympic HotEl

αθήνα
28-30 Μαΐου 2015

29ο 
Πανελλήνιο Συνεδριο 

νευροχειρουργικής

9η Επιστημονικη συνάντηση
νοσηλΕυτών νΕυροχΕιρουργικησ&

ΓΡΑΜMΑΤΕΙΑ
Synthesis Group SA
Αγίας Βαρβάρας 31, Αργυρούπολη 164 52
Τηλ: 210 9609400
Email: neurosurgery@synthesis-group.gr
www.synthesis-group.gr

διοργανωση
ΕλληνΙκη 
νΕυΡοχΕΙΡουΡΓΙκη
ΕΤΑΙΡΕΙΑ



5

θΕΜΑΤΙκΕΣ ΕνοΤηΤΕΣ

• Τραύμα 

• ογκολογία Κνσ 

• αγγειακή νΧ 

• Λειτουργική νΧ 

• Παιδονευροχειρουργική 

• σπονδυλική στήλη 

• Εκφυλιστικές Παθήσεις Εγκεφάλου
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ΜηνυΜΑ ΑΠο Την ΠΡοΕΔΡο ΤηΣ οΡΓΑνΩΤΙκηΣ ΕΠΙΤΡοΠηΣ 

9η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

αγαπητοί συνάδελφοι, 

Έχω την ιδιαίτερη τιμή να σας προσκαλέσω και πάλι στην ετήσια συνάντησή μας, την 9η Επιστημονική συνάντηση νοσηλευτών 

νευροχειρουργικής, που θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου 2015, στο πλαίσιο του 29ου Πανελληνίου συνεδρίου νευροχειρουργικής, 

που θα πραγματοποιηθεί στις 

28 – 30 Μαΐου 2015, στο Royal Olympic Hotel, στην αθήνα.

στην πόλη απ’ όπου ξεκίνησε η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα, η γνώση, καλούμαστε να συμμετέχουμε και πάλι στον 

όμορφο κόσμο της εμπειρίας, της εξέλιξης της τεχνογνωσίας, της ανταλλαγής απόψεων και διαδικασιών, εν μέσω βέβαια 

δυσμενών συνθηκών στους χώρους της εργασίας μας και πάντα ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον.

σας καλώ λοιπόν σε μία νέα συνάντηση, αποδοτικότερη, πλούσια σε γνώσεις και σε ανταλλαγή απόψεων, με στόχο πάντα τη 

βελτίωση της φροντίδας και περίθαλψης του νευροχειρουργικού ασθενή. 

Πιστεύω ότι τη σημαντική αυτή εκδήλωση θα την τιμήσετε με την προσωπική και την επιστημονική παρουσία σας, συμβάλλο-

ντας στην συνεχή ανοδική πορεία και επίτευξη των επιστημονικών και κοινωνικών της στόχων. 

Με συναδελφικούς θερμούς χαιρετισμούς

Γαρυφαλλιά Φυσέκη
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οΡΓΑνΩΤΙκη ΕΠΙΤΡοΠη

Πρόεδρος: Φυσέκη γ. 

Μέλη: γιαννακίδου Μ. 

 δάλλας  α.

 Ζερβάκη Κ.

 Ζήκα γ.

 Μπιμπερδή σ.

 Μπιλιλή α.

 νικητοπούλου Β.

 οικονόμου α.

 Ποντικάκη ι.

9η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
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χΩΡοΣ ΔΙΕξΑΓΩΓηΣ
Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC  αΘανασιοΥ διαΚοΥ 28-34 , 117 43 αΘηνα

Το Royal Olympic βρίσκεται στο κέντρο της αθήνας ακριβώς μπροστά από τους στύλους του ολυμπίου διός και τον Εθνικό Κήπο 
και σε απόσταση μόλις δύο λεπτών με τα πόδια από το νέο Μουσείο της ακρόπολης.
Μετά την πλήρη ανακαίνισή που ολοκληρώθηκε το 2009, το Royal Olympic μετατράπηκε σε ένα art hotel, κομψά διακοσμημένο 
και προσεγμένο ως την τελευταία του λεπτομέρεια, με ιδιαίτερη προσωπικότητα και με σεβασμό προς το περιβάλλον.
σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου υπάρχει δωρεάν ασύρματη σύνδεση, έτσι μπορείτε να δουλέψετε απολαμβάνοντας τη 
μοναδική θέα του ναού του ολυμπίου διός και της ακρόπολης.

Το Royal Olympic διαθέτει 18 πρόσφατα ανακαινισμένες αίθουσες με φυσικό φωτισμό. η καθεμία έχει το δικό της ξεχωριστό 
χαρακτήρα και μοναδική διακόσμηση. συνδυάζει εξαιρετικές συνεδριακές εγκαταστάσεις με την προσωπική συμμετοχή και 
φροντίδα του έμπειρου προσωπικού που το στελεχώνει.

ασύρματη σύνδεση σε υψηλές ταχύτητες είναι διαθέσιμη σε όλο το ξενοδοχείο και παρέχεται δωρεάν.
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ΣηΜΑνΤΙκΕΣ ηΜΕΡοΜηνΙΕΣ

Ενεργοποίηση on line εγγραφής 24 Φεβρουαρίου 2015

Ενεργοποίηση on line υποβολής εργασίας 24 Φεβρουαρίου 2015

καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 4 Απριλίου 2015

Ενημέρωση συγγραφέων εργασιών 4 Μαΐου 2015

καταληκτική ημερομηνία μειωμένης εγγραφή 28 Μαρτίου 2015
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Το δικαίωμα εγγραφής για τους συμμετέχοντες νοσηλευτές και φοιτητές περιλαμβάνει: 
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος 
• Το Τελικό Πρόγραμμα τα Πρακτικά του συνεδρίου και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
• συμμετοχή στα διαλείμματα Καφέ 
• Πρόσβαση στον Χώρο της Έκθεσης.
• συνεδριακή Τσάντα με έντυπο υλικό 
• συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης και τη δεξίωση υποδοχής

Για να εγγραφείτε στο συνέδριο παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου για on line εγγραφή στο www.enxe.gr/congress2015 ή 
συμπληρώστε το ΔΕλΤΙο ΕΓΓΡΑΦηΣ (στην τελευταία σελίδα).

ΑκυΡΩΤΙκη ΠολΙΤΙκη
για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, Synthesis Group: tzombola@synthesis-group.gr, έως και 
την 27η Μαρτίου 2015, θα παρακρατηθεί το ποσό των 50%, ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.
για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, από την 28η Μαρτίου 2015 έως και την 30η απριλίου 
2015, θα παρακρατηθεί το 80% του συνολικού ποσού ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.
Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν στη γραμματεία του συνεδρίου μετά την 1η Μαΐου 2015.

ΑνΤΙκΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ονοΜΑΤΩν
αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, ως και την 1η Μαΐου 2015 θα γίνονται δεκτές χωρίς 
επιβάρυνση.
αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου από την 2η Μαΐου 2015 έως και την 26η Μαΐου 2015, θα 
γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 30 €.
αντικαταστάσεις ονομάτων δε γίνονται δεκτές μετά την 27η Μαΐου 2015.

ΠληΡοΦοΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦηΣ
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Μέλη & συνδεδεμένα μέλη της ΕνχΕ (οικονομικά ενήμεροι)

κατηγορία Έως 27/03/2015 Από 28/03/2015και on site

Ειδικευμένοι μέλη 150,00 € 187,50 €

Ειδικευόμενοι συνδεδεμένα  μέλη   50,00 €   75,00 €

Μη μέλη της ΕνχΕ

κατηγορία Έως 27/03/2015 Από 28/03/2015και on site

Ειδικευμένοι μη Μέλη 200,00 € 250,00 €

Ειδικευόμενοι μη  Μέλη 100,00 € 150,00 €

Άλλες ειδικότητες  100,00 € 150,00 €

νοσηλευτές    50,00 €   80,00 €

Φοιτητές  ΔΩΡΕΑν  ΔΩΡΕΑν 
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ΔΙΑΜονη - ΤουΡΙΣΤΙκΕΣ υΠηΡΕΣΙΕΣ

η εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου Synthesis Group, έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό αριθμό δωματίων για να εξυ-

πηρετήσει στη διαμονή των συμμετεχόντων ιατρών και συνεργατών σας. 

Το κόστος διαμονής στο συνεδριακό ξενοδοχείο Royal Olympic, είναι 130,00 € ανά διανυκτέρευση, με πρωινό και όλους 

τους φόρους, σε μονόκλινο δωμάτιο, με ελάχιστες 2 διανυκτερεύσεις.

η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει επίσης οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία όπως:

• έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων

• έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 

• μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 

• μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο

Παρακαλούμε θερμά όπως μας ενημερώσατε σχετικά με τις ανάγκες της εταιρείας σας σε δωμάτια, 

το αργότερο έως 27 Φεβρουαρίου 2015. 

ΜοΡΙΑ ΠΑνΕλληνΙου ΙΑΤΡΙκου ΣυλλοΓου ( CME CREdItS)

Το 29ο ΠανΕΛΛηνιο σΥνΕδριο νΕΥροΧΕιροΥργιΚησ θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο και την 

U.E.M.S. (European Union of Medical Specialists) με μόρια στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
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οΔηΓΙΕΣ ΣυΓΓΡΑΦηΣ κΑΙ υΠοΒοληΣ ΠΕΡΙληΨΕΩν ΕΡΓΑΣΙΩν

• H υποβολή των περιλήψεων γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου.
  (δείτε τις οδηγίες συγγραφής και Υποβολής).
• δεν θα γίνουν δεκτές περιλήψεις που θα αποσταλούν με fax ή e-mail. 

• Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 4 Απριλίου 2015

οΔηΓΙΕΣ ΣυΓΓΡΑΦηΣ 

οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD, με γραμματοσειρά Arial, 10 pt, μονό διάστημα και 
μονό διάστιχο και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις και υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:

1. στην πρώτη σειρά ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα). 

2. Μία σειρά κενή και στην επόμενη τα ονόματα των συγγραφέων ως εξής: Παπαδόπουλος ν.1, δημόπουλος ν.2, κτλ

3. Μία σειρά κενή και στην επόμενη τα ιδρύματα και οι οργανισμοί με πεζά γράμματα ως εξής:

1 Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, γνα γ.γΕννηΜαΤασ

2 Μικροβιολογικό Τμήμα, γνα γ.γΕννηΜαΤασ 

4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο και με έντονη 

γραφή (bold).

5. ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι ένας εκ των συγγραφέων.

6. δύο σειρές κενές και στην επόμενη το κείμενο της περίληψης δομημένο ως εξής:
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Σκοπός της μελέτης   Objective

Υλικό και Μέθοδος ή  Metrial – method

Αποτελέσματα    Results

Συμπεράσματα   Conclusions



12

οΔηΓΙΕΣ υΠοΒοληΣ 

οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν τις περιλήψεις τους το αργότερο μέχρι 4 Απριλίου  2015.

αφού ενημερωθείτε για τις οδηγιΕσ σΥγγραΦησ παρακαλείστε να υποβάλετε την εργασία σας ηλεκτρονικά 

(on line) μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου www.enxe.gr/congress2015 

Παρακαλώ σημειώστε ότι το αρχείο που θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε κατά τη διαδικασία υποβολής, θα είναι 

το αρχείο που θα συμπεριληφθεί στο CD Περιλήψεων. Παρακαλώ φροντίστε να είναι σωστά ενημερωμένο. 

στην περίπτωση που θέλετε να αποσύρετε την περίληψή σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη γραμματεία του 

συνεδρίου: neurosurgery@synthesis-group.gr 

ΠΡοϋΠοθΕΣΕΙΣ υΠοΒοληΣ

1. Aπαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος 

συμμετοχής στο συνέδριο, τουλάχιστον δύο (2) εκ των συγγραφέων. 

2. οι περιλήψεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις.

3. Μέγιστος αριθμός συγγραφέων πέντε (5) ανά εργασία.

4. να μην υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (συγγραφείς, ίδρυμα/νοσοκομείο,δομή περίληψης)

5. να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής.

6. να μην υποβληθούν εκπρόθεσμα. 

οι εργασίες που δεν θα τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγγράφως μετά την αξιολόγηση των περιλήψεων και μέχρι τις 24 απριλίου 

2015 για τα αποτελέσματα της κρίσης και για τον τρόπο παρουσίασης των εγκεκριμένων εργασιών (ελεύθερη 

ανακοίνωση ή e-poster)

οι εγκεκριμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στο cd περιλήψεων αλλά και στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου 

(τίτλος, συγγραφείς & ίδρυμα/νοσοκομείο).
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ΒΡΑΒΕΙΑ 

Βραβείο «χΡηΣΤοΣ ΑνΤΩνΙΑΔηΣ»

Θα απονεμηθεί σε δυο (2) νέους νευροχειρουργούς μετά από γραπτές εξετάσεις που θα διεξαχθούν  κατά τη 

διάρκεια του 29ου Πανελληνίου συνεδρίου νευροχειρουργικής. Όριο επιτυχίας ορίζεται η σωστή απάντηση στο 

60% των ερωτήσεων. δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι νέοι νευροχειρουργοί (ειδικευόμενοι και ειδικοί) ηλικίας 

έως 40 ετών.

ο πρώτος επιτυχών έχει πλήρη κάλυψη των εξόδων (εγγραφή, διαμονή, εισιτήρια) σε μία από τις ετήσιες εκδη-

λώσεις της EANS (Training Course, Spine Course, Young Neurosurgeons Course, Research Course, Annual 

Meeting & European EANS Congress).

ο δεύτερος επιτυχών έχει μερική κάλυψη των εξόδων (εγγραφή & διαμονή) σε μία από τις ανωτέρω εκδηλώσεις. 

σε περίπτωση ισοβαθμίας η τελική επιλογή γίνεται με κλήρωση.

Εάν κάποιος από τους επιτυχόντες είναι στη λίστα αναμονής για το Training Course της  EANS, αυτόματα κατα-

λαμβάνουν την 1η θέση και τη 2η θέση της λίστας. 

δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στη γραμματεία του συνεδρίου neurosurgery@synthesis-group.gr έως τις 22 

Μαΐου 2015.

Βραβεία καλύτερων ανακοινώσεων εργασιών

Επίσης θα απονεμηθούν δύο (2) βραβεία καλύτερων ανακοινώσεων , ένα (1) για την καλύτερη ελεύθερη ανακοί-

νωση και ένα (1) για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (e-poster). 

στους βραβευόμενους και των δύο (2) κατηγοριών θα απονεμηθεί τιμητική πλακέτα. 



ΣΤοΙχΕΙΑ ΕΠΙκοΙνΩνΙΑΣ

ΓρΑμμΑΤείΑ
Synthesis Group SA
31 Ag. Varvaras Str., 
164 52 Argyroupoli, Athens
Τel.: +30 210 9609400
Email: neurosurgery@synthesis-group.gr
www.synthesis-group.gr

ΕκθΕΣη & χοΡηΓΙΕΣ:
 
Τατιάνα Ζόμπολα 
Email: tzombola@synthesis-group.gr 
tηλ: +30 210 9609400
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www.enxe.gr/congress2015
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Μέλη & συνδεδεμένα μέλη της ΕνχΕ (οικονομικά ενήμεροι)

κατηγορία Έως 27/03/2015 Από 28/03/2015 και on site

Ειδικευμένοι μέλη 150,00 € 187,50 €

Ειδικευόμενοι συνδεδεμένα  μέλη   50,00 €   75,00 €
Μη μέλη της ΕνχΕ

κατηγορία Έως 27/03/2015 Από 28/03/2015 και on site

Ειδικευμένοι μη Μέλη 200,00 € 250,00 €

Ειδικευόμενοι μη  Μέλη 100,00 € 150,00 €

Άλλες ειδικότητες  100,00 € 150,00 €

νοσηλευτές    50,00 €   80,00 €

Φοιτητές  ΔΩΡΕΑν  ΔΩΡΕΑν 

Για την εγγραφή σας απαιτείται κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA BANK Αρ. λογαριασμού : 154 00 232 00 13040  Δικαιούχος: SYNtHESIS GROUP SA     
IBAN : GR 640 140 1540 1540 0232 00 13040
SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX 

ΣηΜΕΙΩΣΕΙΣ          

•Παρακαλούμε κατά την κατάθεση να αναφέρετε το πλήρες όνομά σας και τον τίτλο του συνεδρίου.
•Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, παρακαλείστε όπως αποστείλατε αντίγραφο του καταθετηρίου στη γραμματεία του συνεδρίου μέσω 
fax (210-4190905) ή e-mail (neurosurgery@synthesis-group.gr). 
•η επιβεβαίωση της εγγραφής θα αποσταλεί στον αιτούντα μόνο με την παραλαβή της παρούσας φόρμας και του αντίγραφου πληρωμής.
•Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.
•οι φοιτητές θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας

ΑκυΡΩΤΙκη ΠολΙΤΙκη
για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, Synthesis Group: tzombola@synthesis-group.gr, έως και την 27η Μαρτίου 2015, θα παρακρατηθεί το 
ποσό των 50%, ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, από την 28η Μαρτίου 2015 έως και την 30η 
απριλίου 2015, θα παρακρατηθεί το 80% του συνολικού ποσού ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν στη 
γραμματεία του συνεδρίου μετά την 1η Μαΐου 2015.

ΑνΤΙκΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ονοΜΑΤΩν
•αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, ως και την 1η Μαΐου 2015 θα γίνονται δεκτές χωρίς επιβάρυνση.
•αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου από την 2η Μαΐου 2015 έως και την 26η Μαΐου 2015, θα γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 30 €.
•αντικαταστάσεις ονομάτων δε γίνονται δεκτές μετά την 27η Μαΐου 2015.

ΔΕλΤΙο ΕΓΓΡΑΦηΣ


