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TeleCare, e-Health, m-Health, Help Lines
Internet Consultation, Psychoeducation

e-Learning, Virtual Reality, Games

Brain Research, Clinical Neuroscience
Neuroimaging, Neuropshychopharmacology

Pharmacoeconomics 

MEntal HEaltH 
InnovatIon 
ForuM

th
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το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό συνέδριο 
«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 
θα διεξαχθεί στο μέγαρο Διεθνές συνεδριακό κέντρο αθηνών 
(Βας. σοφίας & κόκκαλη), 
από την Παρασκευή 13 έως και την κυριακή 15 μαρτίου 2015. 

εΠιστήμονικο Προγραμμα
το επιστημονικό Πρόγραμμα του συνεδρίου θα αποτελείται από εισηγήσεις, στρογγυλά 
τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια, Debates, ελεύθερες ανακοινώσεις, αναρτημένες 
ανακοινώσεις (e-posters) και Δορυφορικά συμπόσια.

μοριοΔοτήσή
θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.
Xορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME credits) από τον Πανελλήνιο 
ιατρικό σύλλογο (Π.ι.σ.) αμοιβαία αναγνωρισμένα από την ευρωπαϊκή Ένωση ειδικευμένων 
ιατρών (u.E.M.S.).

Δικαιώμα συμμετοχήσ
ή παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη. 
οι εγγραφές θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. για λόγους εύρυθμης διεξαγωγής 
προτείνεται η προεγγραφή σας στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.e-vip.com.gr
θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου - live streaming – στο www.obrela.gr 

Eκθεσή
σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών Προϊόντων και 
υπηρεσιών.

γλώσσα συνεΔριου
ή επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η ελληνική.
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ΒραΒευσή εργασιών
θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες Προφορικές ανακοινώσεις και θα δοθούν έπαινοι για τις 3 
καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).

καταλήκτική ήμερομήνια υΠοΒολήσ εργασιών: 
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

υΠοΒολή εΠιστήμονικών εργασιών
αποστείλετε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του συνεδρίου 
www.e-vip.com.gr ακολουθώντας τα βήματα συμπλήρωσης της φόρμας Περιλήψεων ως 
συνημμένου αρχείου Microsoft Word 2003 (doc), αναφέροντας τα προσωπικά στοιχεία του 
κύριου συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) καθώς και τον 
επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας, προφορική ή αναρτημένη (e-poster).

μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας από την εταιρεία οργάνωσης του 
συνεδρίου θα λάβετε επιβεβαίωση παρα- λαβής. σε περίπτωση που δεν έχετε τη σχετική 
επιβεβαίωση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής, παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου.

οι εργασίες που είναι υποψήφιες για βράβευση πρέπει να προσκομιστούν στη γραμματεία σε 
πλήρες κείμενο και σε 3 αντίτυπα, τυπωμένες σε χαρτί α4, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, 
ενώ η περίληψή τους να σταλεί όπως αναφέρεται στις παραπάνω οδηγίες, με την υποσημείωση 
ότι είναι «υποψήφια για Βράβευση». 

θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στο συνέδριο, στις ελεύθερες ανακοινώσεις και στα e-posters 
που θα παρουσιαστούν.

οΔήγιεσ υΠοΒολήσ εΠιστήμονικών εργασιών
το ελεύθερο σκέλος του συνεδρίου θα περιλαμβάνει ελεύθερες ανακοινώσεις και 
αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters). 

οι περιλήψεις των εργασιών που θα αποσταλούν για ελεύθερες ανακοινώσεις και 
αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις η καθεμιά, σε γραμματοσειρά 
times new roman μεγέθους 12 και με 1,5 διάστιχο, και να μην περιλαμβάνουν διαγράμματα, 
πίνακες ή εικόνες.
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ή περίληψη πρέπει να ακολουθεί τη δομή : εισαγωγή, σκοπός, μέθοδος, αποτελέσματα 
και συμπεράσματα, με εξαίρεση τις εργασίες ανασκόπησης (review). ο τίτλος της εργασίας 
πρέπει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα. τα ονόματα των συγγραφέων και ο φορέας 
να γράφονται κάτω από τον τίτλο. σε κάθε εργασία μπορούν να αναφέρονται έως 10 
συγγραφείς. τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων να γράφονται πρώτα. να 
υπογραμμίζεται ο κύριος συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία. Δεν είναι απαραίτητο 
να αναγράφονται οι επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων. 

οΔήγιεσ Παρουσιασήσ
ελεύθερες ανακοινώσεις:
Διάρκεια παρουσίασης: έως 15 λεπτά 

αναρτημένες ανακοινώσεις:
σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιάζονται οι αναρτημένες ανακοινώσεις σε 
μορφή e-posters (δεν θα χρειαστεί εκτύπωση του poster) και θα αξιολογηθούν από επιτροπή 
αξιολόγησης.

επιπλέον, τα e-posters θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστές συνεδρίες. ή παρουσίασή τους, 
που θα γίνεται από το βασικό συγγραφέα, θα διαρκεί έως 5 λεπτά, με τη χρήση έως 5 
διαφανειών.

τα e-posters προς παρουσίαση θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, μέχρι τις 5 Μαρτίου 2015, 
στη γραμματεία του συνεδρίου (e-mail: e-vip@e-vip.com.gr) σε αρχείο power point και σε 
διαφάνειες διαστάσεων 100 x 120. στο menu του PPt επιλέγετε σχεδίαση (design), διάταξη 
σελίδας (page setup), ρυθμίζετε το πλάτος σε 100 cm και το σε ύψος 120 cm.




