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9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣΥΝΕΔΡΙO
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις»

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 9ο Πανελλήνιο HPV Συνέ-
δριο, που διοργανώνει η  Ελληνική HPV Εταιρεία  [Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώ-
πισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)], με θέμα «HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις» στο 
Ξενοδοχείο HYATT REGENCY  της Θεσσαλονίκης, από 15 έως και 17 Maΐου 2020. 

H άμεση συσχέτιση της HPV λοίμωξης με την πρόκληση καλοήθων αλλά κυρίως κακοήθων νο-
σημάτων σε διάφορα όργανα του σώματος καθιστά προφανή την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης 
των επαγγελματιών υγείας και των επιστημόνων με σχετικό γνωστικό αντικείμενο, όπως Μαιευ-
τήρων-Γυναικολόγων, Παιδιάτρων, Ωτορινολαρυγγολόγων, Ουρολόγων, Δερματολόγων, Παθο-
λογοανατόμων, Κυτταρολόγων, Στοματολόγων, Οδοντιάτρων, Ογκολόγων, Γαστρεντερολόγων, 
Χειρουργών, Βιολόγων,  Επιδημιολόγων, Γενικών Ιατρών, Μαιών-Μαιευτών, Επαγγελματιών 
Δημόσιας Υγείας, κ.ά. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι τόσο η απόκτηση νέας γνώσης  σχετικά με την HPV λοίμωξη και 
τις συνέπειές της, όσο, ιδιαίτερα, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφόρων 
ειδικοτήτων και επιστημονικών φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού και η επιστημονικά τεκ-
μηριωμένη καθοδήγηση ατόμων, οργανισμών και υπηρεσιών υγείας, για την εφαρμογή πλέον 
στην καθημερινή πράξη όλων των δυνατοτήτων που προσέφερε η αντίστοιχη επιστημονική και 
τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών, με τελικό στόχο την ελάττωση και πλήρη εξάλει-
ψη αυτών των νοσημάτων. 

Ως εκ τούτου, οι νέες δυνατότητες στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των HPV-σχετι-
ζόμενων νοσημάτων σε γυναίκες και άνδρες, η αλλαγή στο μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενο υπό-
δειγμα πρόληψης του τραχηλικού καρκίνου, η εμπειρία από την εφαρμογή διεθνώς του εννεαδύ-
ναμου HPV-εμβολίου, η οικονομική θεώρηση της πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης των 
HPV-σχετιζόμενων παθήσεων από πλευράς Δημόσιας Υγείας, θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, 
τα κύρια θέματα του Συνεδρίου. Το βάρος, βέβαια, της θεματικής θα επικεντρωθεί  στην αδήριτη 
αναγκαιότητα εφαρμογής του συνδυασμού HPV εμβολιασμού και HPV  testing με τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή πληρότητα. 

2

Ξενοδοχείο Hyatt
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15-17
2020
ΜΑΪΟΥ

λοίμωξη &
σχετιζόμενες παθήσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

HPV
9 ο



3

Η διεθνής κατάσταση, όσον αφορά στις δυνατότητες πρόληψης, τουλάχιστον του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας, εξελίσσεται όλο και πιο ενθαρρυντικά, και πλέον γίνεται συζήτηση για 
την εξάλειψη της νόσου και για το πόσο πιο γρήγορα μπορεί αυτή να επιτευχθεί, ακριβώς με την 
σωστή συνδυασμένη εφαρμογή του HPV εμβολιασμού και του HPV testing. Η Αυστραλία μιλά 
για 15-20 έτη (!), η Σκανδιναβία έπεται και υπάρχουν υπολογισμοί για το πλείστον των κρατών 
μέχρι το τέλος του αιώνα. Ας ελπίσουμε ότι και η Ελλάδα θα έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
όχι στο τέλος αλλά (ίσως) στο μέσον του αιώνα.

Λόγω του πολύπλευρου ενδιαφέροντος που προσλαμβάνει καθημερινά η HPV λοίμωξη και οι 
συνέπειές της για τους ιατρούς και επιστήμονες που ασχολούνται με HPV-σχετιζόμενες παθή-
σεις, θα διοργανωθούν και πάλι προσυνεδριακά Ειδικά HPV Σεμινάρια ανά ειδικότητα, μετα-
συνεδριακά, δε, θα διενεργηθούν και Εξετάσεις, όσων επιθυμούν, Ιατρών ή Μαιών-Μαιευτών, 
για την απόκτηση αντίστοιχα του Πιστοποιητικού Θεωρητικής Κατάρτισης της Ελληνικής HPV 
Εταιρείας ή του Πιστοποιητικού του Δικτύου Μαιών-Μαιευτών ΑΡΤΕΜΗ.

Ειδικά κατά την διάρκεια αυτού του Συνεδρίου, ως ανταπόκριση στην έκκληση για δράση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) με στόχο την παγκόσμια εξάλειψη του καρκίνου τρα-
χήλου μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, η Ελληνική HPV Εταιρεία ανέλαβε, με την 
συνεργασία και άλλων Πανελληνίων Φορέων, την διοργάνωση της 1ης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕ-
ΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. ΠΡΟΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ, ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
2030. Στην Διάσκεψη αυτή θα λάβουν μέρος σχετιζόμενοι Φορείς, Επιστημονικές Εταιρείες και 
Ενώσεις καθώς και Όμιλοι και Σωματεία ασθενών και υγιών πολιτών, οι οποίοι θα εκφράσουν 
συνολικά την υποστήριξή τους προς ανάλογο κείμενο του Π.Ο.Υ. Θα ακολουθήσει κοινοποίηση 
προς το ευρύ κοινό της χώρας μας και προς την Πολιτεία με σκοπό την προώθηση του HPV εμβο-
λιασμού και του αποτελεσματικού προσυμπτωματικού ελέγχου, με στόχο την επίτευξη και στην 
χώρα μας τουλάχιστον των στόχων του Π.Ο.Υ. για το έτος 2030.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής HPV Εταιρείας θα φροντίσει για την αρτιότερη δυνατή 
διοργάνωση του 9ου Πανελληνίου HPV Συνεδρίου και ελπίζει στην αθρόα, ενεργό και διαδρα-
στική συμμετοχή σας.

Θ. ΑΓOΡΑΣΤOΣ
Πρόεδρος του Συνεδρίου

Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας
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9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣΥΝΕΔΡΙO
με θέμα: «HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις»

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)
[«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»]

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

• HPV λοίμωξη: ένα καθημερινό ιατρικό, ψυχολογικό και οικονομικό πρόβλημα 
• Επιπολασμός του HPV σε γυναίκες και άνδρες, σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα
• Σεξουαλικές σχέσεις και HPV μόλυνση στην εφηβική ηλικία
• Ψυχιατρική επιβάρυνση γυναικών και ανδρών ως αποτέλεσμα HPV λοίμωξης
• Κύηση και HPV – Ένα νέο κεφάλαιο έρευνας με άγνωστες διαστάσεις
• Νέα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου γυναικών (cervical cancer screening) σε αναπτυγ-

μένες και αναπτυσσόμενες χώρες
• HPV DNΑ testing: η εφαρμογή του στα νέα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου
• Πιστοποιημένες μέθοδοι HPV DNA/RNA testing και HPV τυποποίησης
• Σχέσεις κόστους-οφέλους όσον αφορά στην μαζική εφαρμογή του HPV DNA testing
• Βιοδείκτες για την διαλογή των HPV θετικών γυναικών: DNA Τυποποίηση, Ε6/Ε7mRNA, άτυπη 

μεθυλίωση, Ε6/Ε7 πρωτεΐνες, κολποτραχηλικό μικροβίωμα
• Αυτολήψη δείγματος (self-sampling) για HPV DNΑ testing: μέθοδοι εφαρμογής και συγκριτική 

αξιολόγηση
• HPV DNΑ testing με αυτολήψη του δείγματος (self-sampling): εφαρμογή στα νέα προγράμματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου σε σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες
• HPV-αλλοιώσεις της πρωκτικής περιοχής σε γυναίκες και άνδρες
• Καλοήθεις και κακοήθεις HPV-σχετιζόμενες παθήσεις στην γεννητική περιοχή του άνδρα
• HPV-σχετιζόμενος στοματοφαρυγγικός καρκίνος: ιδιαιτερότητες στην διάγνωση και αντιμετώπιση 
• Καρκίνος δέρματος σχετιζόμενος με HPV λοίμωξη
• Eμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στις άλλες χώρες και στην Ελλάδα 
• Τελευταίες αλλαγές στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού εναντίον της HPV μόλυνσης
• Ενδείξεις εμβολιασμού αγοριών, ανδρών και μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών 
• Eλάττωση του HPV επιπολασμού, των CIN και καρκίνου τραχήλου μετά από εμβολιασμό
• Οικονομική θεώρηση του HPV-εμβολιασμού στα Εθνικά Συστήματα Υγείας
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για την πρόληψη των HPV-σχετιζόμενων παθήσεων
• Π.Ο.Υ.: Ο καρκίνος τραχήλου μήτρας είναι μια νόσος η οποία είναι δυνατόν να εξαλειφθεί!
• Προοπτικές εξάλειψης του καρκίνου τραχήλου σε προηγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 
• Η κατάσταση στην Ελλάδα ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων για εξάλειψη του καρκίνου 

τραχήλου στο προσεχές ή στο απώτερο μέλλον
• Δημόσιοι Φορείς Υγείας, Επαγγελματίες Υγείας και ΜΜΕ στην προσπάθεια έγκυρης ενημέρω-

σης του κοινού με στόχο την εξάλειψη της HPV απειλής 
• Η συμβολή Ενώσεων, Ομίλων και Σωματείων ασθενών και υγιών πολιτών στην σωστή ενημέρωση 

του κοινού για την σημασία του HPV εμβολιασμού και του προσυμπτωματικού ελέγχου
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Πρόεδρος: Θ. Αγοραστός
 Αντιπρόεδρος: Α. Λαμπρόπουλος
 Γραμματέας: Α. Γαλλή
 Ταμίας: K. Χατζησταματίου
 Μέλος: Θ. Κωνσταντινίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αναστασία Κίτσου
Τηλ.: +30 6997 193770  -  Fax.: +30 2310 458776

E-mail: info@hpvsociety.gr & kitsou.anastasia@gmail.com
Διαδικτυακός τόπος: http://www.hpvsociety.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Θεόδωρος Αγοραστός

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τηλ.: +30 6944 687942 – Fax.: +30 2310 458776
E-mail: agorast@auth.gr & agorast@med.auth.gr 
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ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Δ.
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Χ.

ΒΑΪΤΣΗ Β.
ΓΑΛΛΗ Α.

ΔΑΠΟΝΤΕ Α.
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ Α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΜΟΡΤΑΚΗΣ Α.
ΜΟΣΧΑΚΗ Β.

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Θ.

ΡΟΗΛΙΔΗΣ Ε.
ΣΠΑΝΟΣ Κ.

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ε.
ΤΣΕΡΤΑΝΙΔΟΥ Α.

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Κ.
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Δ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ TOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αλέξ. Παναγούλη 118, Αγία Παρασκευή 15343
Τηλ.: +30 210 6074200 – Fax.: +30 210 6074222

E-mail: md@mdcongress.gr 
Διαδικτυακός τόπος: www.9hpv.mdcongress.gr 

TΟΠΟΣ TOY ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο HYATT REGENCY, Θεσσαλονίκη

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 (Προσυνεδριακά Σεμινάρια, Συνέδριο)

Σάββατο,  16 Μαΐου 2020 (Συνέδριο)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2020 (Συνέδριο, Εξετάσεις, Εκδήλωση για  Ενώσεις, Ομίλους, Σωματεία)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΕΣ
• Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 15 Μαρτίου 2020 

• Ημερομηνίες Συνεδρίου: 15-17 Μαΐου 2020

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου συνοδεύεται από Μόρια Παρακολούθησης 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας.

ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠOΣΤOΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

www.9hpv.mdcongress.gr

6



ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

7ο HPV ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ1 40 €

8ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΚOΛΠOΣΚOΠΗΣΗΣ 40 €

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «HPV ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» 40 €

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «HPV ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ» 40 €

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «HPV ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» 40 €

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «HPV ΣΤΗΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» 40 €

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «HPV ΣΤΗΝ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΑ» 40 €

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «HPV ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» 40 €

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «HPV ΣΤΗΝ ΩΡΛ» 40 €

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 60 €

 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «HPV ΛΟΙΜΩΞΗ & ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ»

Ειδικευμένοι Ιατροί 120 €

Ειδικευόμενοι ιατροί 80 €

Άλλοι Eπιστήμονες  120 €

Μαίες, νοσηλευτικό προσωπικό Δωρεάν

Φοιτητές/τριες Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ

  ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

Δωρεάν

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ 
ΑΡΤΕΜΗ

Δωρεάν

*Η κατοχή Πιστοποιητικών Συμμετοχής σε 3 HPV Σεμινάρια και σε μια Σύνοδο/Συνέδριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας παρέ-
χει το δικαίωμα σε μέλη της Εταιρείας  να αποκτήσουν μετά από επιτυχείς εξετάσεις το Πιστοποιητικό Θεωρητικής Κατάρτισης,   
όσον αφορά στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των νοσημάτων που σχετίζονται με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ POSTERS

Υποβολή περιλήψεων: ΕΩΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο www.9hpv.mdcongress.gr.  

2. Η Ελληνική HPV Εταιρεία θα βραβεύσει και εφέτος τις τρεις καλύτερες εργασίες από αυτές 
που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, είτε υπό μορφή ελεύθερων ανακοινώσεων (ΕΑ), είτε 
υπό μορφή ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (e-Posters, e-P) . Η επιλογή θα γίνει από ειδική 
τριμελή Επιτροπή Βράβευσης. Το 1ο βραβείο θα αφορά σε 1.000 €, το δεύτερο σε 500 € και το 
τρίτο σε Πιστοποιητικό Βράβευσης.

3. H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (TIMES NEW ROMAN, 
μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Eφ’ όσον επιθυμούν οι συγγραφείς 
να υποβάλλουν την εργασία τους προς κρίση για πιθανή βράβευση, θα πρέπει παράλληλα με την 
περίληψη να υποβάλλουν ένα κείμενο έκτασης 2-3 σελίδων Α4 (συμπεριλαμβανομένης και της 
βιβλιογραφίας) με περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στην εκπονηθείσα εργασία. Με αυτή 
τη μορφή θα περιληφθεί η εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου, ανεξαρτήτως αν θα βραβευθεί 
ή όχι. Στα πρακτικά, θα συμπεριληφθούν μόνο τα κείμενα που θα σταλούν έγκαιρα!

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚO: Οι εργασίες θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που τουλάχιστον δύο 
από τους συγγραφείς έχουν προπληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο. Το δικαί-
ωμα συμμετοχής ενός εκάστου συγγραφέα λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνον για μια υποβληθείσα 
εργασία.

5. Οι συγγραφείς είναι φρόνιμο να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την παραλαβή των περιλήψεών 
τους στο 210.60.74.208. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαρα-
γωγή από το πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:

• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)

• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία 
και τα αρχικά των ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Παπαδόπουλος Γ., Γεωργίου Θ., κλπ.)

• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)

Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• Σκοπό εργασίας • Υλικά και Μέθοδο • Αποτελέσματα • Συμπεράσματα

Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) TIMES NEW ROMAN μέγεθος 
12, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

• Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (εάν είναι ΕΑ ή e-P).

Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του 
τρόπου παρουσίασης της εργασίας.

ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
& ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

www.9hpv.mdcongress.gr
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