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ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Η εκεξίδα γηα ηελ Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νόζν - ηόζν γηα ηαηξνύο θαη άιινπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο, όζν θαη γηα ην θνηλό- ζα πξαγκαηνπνηεζεί εμ νινθιήξνπ 
ζην ςνεδπιακό Κένηπο ηος Μεζογειακού Αγπονομικού Ινζηιηούηος Υανίων 

(Μ.Α.Ι.Υ). ην ρώξν ππάξρεη δηαζέζηκνο ρώξνο ζηάζκεπζεο, ρωξίο ρξέωζε.  

 

Η επίζεκε γιώζζα ηεο εκεξίδαο είλαη ειιεληθά θαη δελ πξνβιέπεηαη κεηάθξαζε.  

 

Η παξαθνινύζεζε - ζπκκεηνρή ζηελ εκεξίδα είλαη δωπεάν, παξόιν απηά απαηηείηαη 
πξνεγγξαθή. Όζνη ζύλεδξνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ λα ζηείινπλ 
ζπκπιεξωκέλε ηε θόξκα εγγξαθήο κε e-mail ή/θαη κε fax.  

Δθηππώζηε ηε θόξκα ζπκκεηνρήο γηα ηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα θαη ζηείιηε ηελ 
ζπκπιεξωκέλε ζην 210 3644 441. 

πκπιεξώζηε ηα πεδία ηεο θόξκαο ζπκκεηνρήο θαη ζηείιηε ηελ ζην  
info@apr.com.gr κε ηελ έλδεημε ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΦΘΝ ΧΑΝΙΑ 19/10. 

ημανηική ημείωζη: Οη εγγξαθέο κέζω e-mail θαη fax θιείλνπλ ηελ Παξαζθεπή 
18/10 ζηηο 15.00 ην κεζεκέξη. Όζνη δελ πξνιάβνπλ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 
εγγξάθνληαη ζηε γξακκαηεία θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο. 

Έγθπξε ζα ζεωξείηαη ε εγγξαθή κέζω e-mail εθόζνλ ζηαιεί απαληεηηθό κήλπκα από 
ηε γξακκαηεία εληόο 3 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο κε ζέκα ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ 
ΔΓΓΡΑΦΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΓΙΑ ΦΘΝ ΧΑΝΙΑ 19/10. Αλ δελ ην ιάβεηε, επηθνηλωλήζηε 
ζην 210 364 5629, θαζεκεξηλέο εθηόο /Κ (09.30 - 17.30, αζηηθή ρξέωζε). ε 
πεξίπηωζε πνπ εγγξαθείηε ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο (18/10) δελ ζα ιάβεηε 
επηβεβαηωηηθό e-mail από ην ζύζηεκα.  

 

Όζνη ζύλεδξνη παξαθνινπζήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο ζα ιάβνπλ κόξηα  
πλερηδόκελεο Ιαηξηθήο Δθπαίδεπζεο από ηνλ Παλειιελην Ιαηξηθό ύιινγν (CME - 
CPD). Σα πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζα ρνξεγεζνύλ από ηε γξακκαηεία ζηε ιήμε 
ηεο εκεξίδαο. Όζνη ζύλεδξνη ζέινπλ λα ιάβνπλ ην πηζηνπνηεηηθό ζηα αγγιηθά 
λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηε γξακκαηεία ζην info@apr.com.gr κε ζέκα Πιστοποιητικό 
Χανιά 19/10 (ΕΝ).  

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ  

ΓΛΩΑ  

ΔΓΓΡΑΦΔ ΤΝΔΓΡΩΝ 
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Σεο επηζηεκνληθήο εκεξίδαο αθνινπζεί δίωξε ελεκεξωηηθή εθδήιωζε γηα ην θνηλό ε 
νπνία πεξηιακβάλεη ενημεπωηική εκδήλωζη θαη δωπεάν εξέηαζη κοινού γηα 
Φλεβική Θπομβοεμβολική Νόζο (Φ.Θ.Ν). Η εθδήιωζε ηνπ θνηλνύ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ίδην ηόπν δηεμαγωγήο κε ηελ εκεξίδα, ζην Μ.Α.Ι.Υ, ζε εηδηθά 
δηακνξθωκέλεο - γηα απηή ηελ πεξίζηαζε- αίζνπζεο.  

Σελ ελεκεξωηηθή νκηιία γηα ηελ Φ.Θ.Ν θαη ηε δωξεάλ εμέηαζε ζα αλαιάβνπλ 
αγγεηνρεηξνύξγνη, κέιε ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπηθνί ηαηξνί από 
Χαληά θαη Ηξάθιεην. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ελεκεξωηηθή 
νκηιία θαη λα εμεηαζηνύλ κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κε έλαλ από ηνπο 
παξαθάηω ηξόπνπο: 

 

Δπηθνηλωλήζηε κε ηε γξακκαηεία ηεο εκεξίδαο ζην 210 3645 629 (αζηηθή 
ρξέωζε) θαζεκεξηλέο εθηόο /Κ από ηηο 09.30 έωο 17.30.  

 

Δθηππώζηε ηε θόξκα ζπκκεηνρήο γηα ηελ δωξεάλ εμέηαζε πνπ ζα βξείηε ζην 
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηείιηε ηελ ζπκπιεξωκέλε ζην 210 3644 441. 

 

πκπιεξώζηε ηα πεδία ηεο θόξκαο ζπκκεηνρήο γηα ηε δωξεάλ εμέηαζε θαη 
ζηείιηε ηελ ζην info@apr.com.gr κε ηελ έλδεημε ςμμεηοσή για δωπεάν 
εξέηαζη Φ.Θ.Ν. Έγθπξε ζα ζεωξείηαη κηα ζπκκεηνρή όηαλ ν απνζηνιέαο 

ιάβεη απαληεηηθό email από ηε γξακκαηεία εληόο 3 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 
απνζηνιήο.  

 

Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ζαο ζρεηηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο θαη ηελ νκαιόηεξε 
δηεμαγωγή ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάηω 
πιεξνθνξίεο. 

ημανηικέρ Πληποθοπίερ  

 Ο αξηζκόο ηωλ εμεηαδόκελωλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Παξαθαιείζζε 
λα δειώζεηε έγθαηξα ηε ζπκκεηνρή ζαο.  

 Θα ηεξεζεί πξνηεξαηόηεηα ζηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 
βνήζεηαο. 

 Παξαθαιείζζε λα βξίζθεζηε ζην ρώξν 30 ιεπηά λωξίηεξα ηεο 
πξνγξακκαηηζκέλεο έλαξμεο, λα δειώζεηε ηελ παξνπζία ζαο 
ζηε γξακκαηεία θαη λα πάξεηε αξηζκό πξνηεξαηόηεηαο. 

 Γελ απαηηείηαη λα έρεηε καδί ζαο ηαηξηθά έγγξαθα ή/θαη εμεηάζεηο. 

 Η εμέηαζε πεξηιακβάλεη 10ιεπηε δηάγλωζε από ηνπο 
αγγεηνρεηξνύξγνπο θαη έρεη αλαγλωξηζηηθό ή/θαη ζπκβνπιεπηηθό 
ραξαθηήξα. 

 Πεξηζηαηηθά πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα ζα εμεηάδνληαη θαη κε 
ζύζηεκα ππεξήρωλ Doppler ζηα εηδηθά δηακνξθωκέλα -γηα απηή 
ηελ πεξίπηωζε- εμεηαζηήξηα. Γηα ζνβαξόηεξα πεξηζηαηηθά, 
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από ηνλ ζύκβνπιν-ηαηξό πνπ ζα 
αλαιάβεη λα ζαο εμππεξεηήζεη. 

 Παξαθαιείζζε λα έρεηε θξνληίζεη ηελ πγηεηλή ηεο πεξηνρήο πνπ 

πξνβιέπεηαη λα εμεηαζηείηε. 

 Οη ζπκκεηνρέο ζα θαηαρωξνύληαη από ην ζύζηεκα θαη ζα είλαη 
έγθπξεο κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 18/10 έωρ ηιρ 15.00 ην 
κεζεκέξη. Αθνξά θαη ηνπο ηξεηο δηαζέζηκνπο ηξόπνπο 
ζπκκεηνρήο (email, fax, ηειέθωλν). 

 Οη ζπκκεηνρέο κέζω email, ζα ζεωξνύληαη έγθπξεο εθόζνλ 
ιάβεηε απαληεηηθό κήλπκα επηηπρνύο εγγξαθήο από ηελ 
γξακκαηεία ηεο εκεξίδαο εληόο 3 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 
απνζηνιήο. Πξνζζέζηε ην email info@apr.com.gr ζηνπο 
αζθαιείο απνζηνιείο ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθία ζαο. 

 Σα πξνζωπηθά ζαο ζηνηρεία δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλγηα άιινπο 
ιόγνπο πέξαλ ηελ ζπκκεηνρήο ζαο ζηελ εθδήιωζε. Οη ιίζηεο 
δελ δεκνζηνπνηνύληαη,πωινύληαη, νύηε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
εκπνξηθνύο ήάιινπο ζθνπνύο. 

 Γειώλνληαο ζπκκεηνρή (e-mail/fax/ηειέθωλν) απηόκαηα 
ζπλαηλείηε πωο έρεηε γλώζε θαη απνδέρεζηε ηνπο παξαπάλω 
όξνπο ζπκκεηνρήο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΗΓΑ 

Η. ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ 

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 

  πληνληζηέο: Ν. Ληάζεο (Αζήλα), Θ. Κώηζεο (Αζήλα) 
    
11.00 - 11.10  Δμέιημε ηεο Αληηζξνκβσηηθήο Αγσγήο ζην Υξόλν. 
  Υάξεο Πνληίθνγινπ (Ζξάθιεην) 
    

11.10 - 11.20  Ζ ρέζε Καξθίλνπ θαη Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. 
  Φώηεο Καζθίθεο (Υαληά)  
 

11.20 - 11.30  Ζ Υξήζε ησλ Υακεινύ Μνξηαθνύ Βάξνπο Ζπαξηλώλ ζηελ  
  Οξζνπεδηθή Υεηξνπξγηθή. 
  Καηεξίλα Μαληκαλάθε (Υαληά) 
    

11.30 - 11.40  Ζ Αζθάιεηα ησλ Υακεινύ Μνξηαθνύ Βάξνπο Ζπαξηλώλ  
  ζε Δηδηθέο Οκάδεο Αζζελώλ (Νεθξνπαζείο, ειηθησκέλνη). 
  Αλησλία Παπαδάθε (Υαληά) 
 

11.40 - 11.50  Ζ Πξόιεςε ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ θαηά ηελ Δγθπκνζύλε. 
  Αιέμαλδξνο Καθεηδάθεο (Ζξάθιεην) 
 

11.50 - 12.15  πδήηεζε 

ΗΗ. ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ LMWH ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 

09.00 - 09.30 Πξνζέιεπζε - Δγγξαθέο - Καθέο 
 
09.30 - 10.00 Έλαξμε - Υαηξεηηζκνί 
  Γεκήηξεο Μάξαο, Πξόεδξνο Δ.Α.Δ. 
  Μηιηηάδεο Καζηαλάθεο, Πξόεδξνο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Υαλίσλ 
  Δκκαλνπήι θνπιάθεο, Γήκαξρνο Υαλίσλ 

 

 
  
 
    

   πληνληζηέο: Γ. Μάξαο (Αζήλα), Υ. Ησάλλνπ (Ζξάθιεην) 
  

10.00 - 10.10  Δπηδεκηνινγία Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. 
  Γηώξγνο θπξόεξαο (Αζήλα)   
    

10.10 - 10.20  Κιηληθή Δηθόλα θαη Δπηπινθέο ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. 
  Θσκάο Κώηζεο (Αζήλα) 
 

10.20 - 10.30  Γηάγλσζε ηεο Φιεβηθήο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. 
  Νηθόιανο Ληάζεο (Αζήλα) 
    

10.30 - 10.40 ύγρξνλε Θεξαπεία ηεο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ.  
  Υξήζηνο Ησάλλνπ (Ζξάθιεην) 
 

10.40 - 11.00 Γηάιεηκκα  



ΗΧΑΝΝΟΤ ΥΡΖΣΟ 

Δπίκ. Καθ/ηής Αγγειοτειροσργικής Παν/μίοσ 
Κρήηης, Αγγειοτειροσργική Κλινική Πα.Γ.Ν. 
Ηρακλείοσ 

 

ΚΑΦΗΚΖ ΦΧΣΖ  

Αγγειοτειροσργός, Φανιά 
 
ΚΑΦΔΣΕΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ  
Δπιμεληηής Α', Αγγειοτειροσργική Κλινική 
Πα.Γ.Ν. Ηρακλείοσ 
 
ΚΧΣΖ ΘΧΜΑ 
Δπίκ. Καθ/ηής Αγγειοτειροσργικής ΔΚΠΑ, 

Β' Φειροσργική Κλινική, Νοζ. «Αρεηαίειο» 

 

ΛΗΑΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  
Ακηινολόγος, Σμήναρτος (Υ.Ι) ε.α.  
Γ/νηής «Δσρωιαηρικής Χστικού» 
 
 

13.00 - 13.30  Δλεκεξσηηθή νκηιία 
  Θξνκβνεκβνιηθή Nόζνο 

  Γ. Μάξαο, Υ. Ησάλλνπ, Ν. Ληάζεο  
 

13.30 - 15.30 Γσξεάλ εμέηαζε θνηλνύ γηα ηε Θξνκβνεκβνιηθή Νόζν από ηνπο  
  αγγεηνρεηξνπξγνύο - κέιε ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο.  

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΟΗΝΟΤ 

ΗΗΗ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΥΟΛΗΑ 

12.15 - 12.30  Γεκήηξεο Μάξαο 
  Πρόεδρος Δλληνικής Αγγειολογικής Δηαιρίας 
  
            12.30  Λήμε εκεξίδαο  

ΜΑΝΗΜΑΝΑΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ 
Ορθοπεδικός, Δπιμελήηρια Β', Ορθοπεδική 
Κλινική Γ.Ν. Φανίων 
 
ΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 
Αγγειοτειροσργός, Γ/νηής Αγγειοτειροσργικής 

Κλινικής Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Δ.Δ.Σ», Πρόεδρος Δλληνικής Αγγειολογικής 
Δηαιρείας 

 

ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΑ  

Δπιμελήηρια Α', Νεθρολογικό Τμήμα  
Γ.Ν. Φανίων  

 

ΠΟΝΣΗΚΟΓΛΟΤ ΥΑΡΖ  

Λέκηορας Αιμαηολογίας, Πα.Γ.Ν. Ηρακλείοσ. 
 

ΦΤΡΟΔΡΑ ΓΗΧΡΓΟ  

Αγγειοτειροσργός, Δπιμεληηής Β'  
Αγγειοτειροσργική Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΝΣΔ - ΔΗΖΓΖΣΔ  



ΤΚ  

Τηλέθωνο   
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Πόλη 

Επώνσμο 

Όνομα 

Ειδικόηηηα  

Εργαζία 

Διεύθσνζη  

Εργαζίας Οικίας  
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Να αποζηαλεί ζσμπληρωμένη  
ζηη γραμμαηεία με fax ζηο 210 3644 441  

ή με email ζηο info@apr.com.gr

  

 

Επιθσμώ να λαμβάνω ενημερωηική αλληλογραθία από ηην 
εηαιρεία επικοινωνίας και δημοζίων ζτέζεων Alpha Public 
Relations (A.P.R) ζτεηικά για προζκλήζεις ζε ζσνέδρια και 
επιζηημονικές εκδηλώζεις ιαηρικών θεμάηων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΓΓΕΙΟΦΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

Νεόηερα Δεδομένα ζηην Ανηιμεηώπιζη  
ηης Θρομβοεμβολικής Νόζοσ 

Σάββαηο 19 Οκηωβρίοσ 2013  
09.00 - 12.30  

 

Σσνεδριακό Κένηρο ηοσ Μεζογειακού  
Αγρονομικού Ινζηιηούηοσ Φανίων (ΜΑΙΦ) 
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Εάν θέλετε να στείλετε τη φόρμα συμμετοχής με email, συμπληρώστε τα ανάλογα πεδία, πατήστε το γκρί φάκελο και αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Στείλτε την συμμετοχή σας στο email info@apr.com.gr με την ένδειξη ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΘΝ ΧΑΝΙΑ 19/10. 
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*Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το email, διαβάστε παρακάτω.



Να ζηαλεί ζηη γπαμμαηεία με fax ή με email 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ  ΑΓΓΕΙΟΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

Σν άββαηο 19 Οκηωβπίος 2013 θαη ώξεο 13.00 - 15.30, ζην ςνεδπιακό Κένηπο ηος Μεζογειακού Αγπονομικού 
Ινζηιηούηος Υανίων (Μ.Α.Ι.Υ) είλαη πξνγξακκαηηζκέλε δίωξε εθδήιωζε γηα ην θνηλό ζρεηηθά κε ηε Φλεβική 

Θπομβοεμβολική Νόζο. Η εθδήιωζε θνηλνύ πεξηιακβάλεη ενημεπωηική ομιλία θαη δωπεάν εξέηαζη ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε εηδηθά δηακνξθωκέλεο γηα ηελ πεξίζηαζε αίζνπζεο ηνπ πλεδξηαθνύ Κέληξνπ.  
 

Η εθδήιωζε θνηλνύ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο επηζηεκνληθήο εκεξίδαο θαη απνηειεί πξωηνβνπιία ηεο Ειιεληθήο 
Αγγεηνινγηθήο Εηαηξείαο θαη ηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Πα.Γ.Ν. Ηξαθιείνπ. Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε 

ζαο ζρεηηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο θαη ηελ νκαιόηεξε δηεμαγωγή ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο 
πιεξνθνξίεο ζην ηέινο ηεο ζειίδαο. 

 
Παξαθαινύκε όπωο ζπκπιεξώζεηε ηα παξαθάηω πεδία κε ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΕ.  

*Σα πεδία κε ηνλ αζηεξίζθν είλαη ππνρξεωηηθά θαη πξέπεη λα ζπκπιεξωζνύλ γηα λα ζεωξεζεί έγθπξε ε ζπκκεηνρή ζαο. 

Φλεβικήρ Θπομβοεμβολικήρ Νόζος 

Δωπέαν Εξέηαζη Κοινού 

ςμμεηοσή/Εγγπαθή 

ημανηικέρ Πληποθοπίερ  

 Ο αξηζκόο ηωλ εμεηαδόκελωλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Παξαθαιείζζε λα 

δειώζεηε έγθαηξα ηε ζπκκεηνρή ζαο.  

 Θα ηεξεζεί πξνηεξαηόηεηα ζηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο βνήζεηαο. 

 Παξαθαιείζζε λα βξίζθεζηε ζην ρώξν 30 ιεπηά λωξίηεξα ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο έλαξμεο, λα δειώζεηε ηελ παξνπζία ζαο ζηε γξακκαηεία 
θαη λα πάξεηε αξηζκό πξνηεξαηόηεηαο. 

 Δελ απαηηείηαη λα έρεηε καδί ζαο ηαηξηθά έγγξαθα ή/θαη εμεηάζεηο. 

 Η εμέηαζε πεξηιακβάλεη 10ιεπηε δηάγλωζε από ηνπο αγγεηνρεηξνύξγνπο θαη 

έρεη αλαγλωξηζηηθό ή/θαη ζπκβνπιεπηηθό ραξαθηήξα. 

 Πεξηζηαηηθά πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα ζα εμεηάδνληαη θαη κε ζύζηεκα 

ππεξήρωλ Doppler ζηα εηδηθά δηακνξθωκέλα -γηα απηή ηελ πεξίπηωζε-
 εμεηαζηήξηα. Γηα ζνβαξόηεξα πεξηζηαηηθά, πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από 
ηνλ ζύκβνπιν-ηαηξό πνπ ζα αλαιάβεη λα ζαο εμππεξεηήζεη. 

 Παξαθαιείζζε λα έρεηε θξνληίζεη ηελ πγηεηλή ηεο πεξηνρήο πνπ πξνβιέπεηαη 

λα εμεηαζηείηε. 

 Οη ζπκκεηνρέο ζα θαηαρωξνύληαη από ην ζύζηεκα θαη ζα είλαη έγθπξεο κέρξη 
θαη ηελ Παξαζθεπή 18/10 έωρ ηιρ 15.00 ην κεζεκέξη. Αθνξά θαη ηνπο ηξεηο 
δηαζέζηκνπο ηξόπνπο ζπκκεηνρήο (email, fax, ηειέθωλν). 

 Οη ζπκκεηνρέο κέζω email, ζα ζεωξνύληαη έγθπξεο εθόζνλ ιάβεηε 

απαληεηηθό κήλπκα επηηπρνύο εγγξαθήο από ηελ γξακκαηεία ηεο εκεξίδαο 
εληόο 3 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο. Πξνζζέζηε ην 
email info@apr.com.gr ζηνπο αζθαιείο απνζηνιείο ηεο ειεθηξνληθήο 
αιιεινγξαθία ζαο. 

 Σα πξνζωπηθά ζαο ζηνηρεία δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλγηα άιινπο ιόγνπο 

πέξαλ ηελ ζπκκεηνρήο ζαο ζηελ εθδήιωζε. Οη ιίζηεο δελ 
δεκνζηνπνηνύληαη,πωινύληαη, νύηε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εκπνξηθνύο ήάιινπο 
ζθνπνύο. 

 Δειώλνληαο ζπκκεηνρή (e-mail/fax/ηειέθωλν) απηόκαηα ζπλαηλείηε πωο έρεηε 

γλώζε θαη απνδέρεζηε ηνπο παξαπάλω όξνπο ζπκκεηνρήο. 

Σειέθωλν*  

email   

Επώλπκν* 

Όλνκα* 

Εθηππώζηε ηε θόξκα, ζπκπιεξώζεηε ηα 
ππνρξεωηηθά πεδία κε ηνλ αζηεξίζθν θαη 
ζηείιηε ηελ ζην 210 364 4441. 

Παξαθαινύκε ζπκπιεξώζεηε ηα ππνρξεωηηθά 
πεδία κε ηνλ αζηεξίζθν. Απνζεθεύζηε ηε θόξκα 
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο παηώληαο εδώ. 
ηείιηε ηελ κε email ζην info@apr.com.gr 



Σόπνο Γηεμαγσγήο 
 

πλεδξηαθό Κέληξν Μ.Α.Η.Υ. 
Μακεδονίας 1, ΤΚ 731 00, Φανιά Κρήηη 

Τηλ. 28210 35080 
www.maich.gr/conference 

Οξγάλσζε πκπνζίνπ  
 
 

Ακαδημίας 28, 106 71 Αθήνα  
T: 210 364 5629, F: 210 364 4441 

info@apr.com.gr 
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