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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Υγεία διοργανώνει 
το 9ο κατά σειρά συνέδριό της από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2019, όπως πάντοτε στην 
Θεσσαλονίκη. 

Το έτος 2019 συμπληρώνονται 30 χρόνια λειτουργίας της Γ’ Πανεπιστημιακής 
Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και συγχρόνως 
10 χρόνια λειτουργίας του Ξενώνα Εφήβων της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας της 
κλινικής. Η χρονιά αυτή λοιπόν αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για την κλινική, 
τα μέλη της, τους συνεργάτες της και όσους υπηρέτησαν ή εκπαιδεύτηκαν σ’ αυτήν.  

Για να γιορτάσουμε αυτές τις επετείους τμήμα του προγράμματος του συνεδρίου θα 
περιλαμβάνει μία ανασκόπηση της εξέλιξης αυτών των υπηρεσιών, ποιους στόχους 
επέτυχαν, αλλά και κριτική της πορείας τους.  

Συγχρόνως όμως στο συνέδριο θα παρουσιαστούν νέα επιστημονικά δεδομένα 
από τα συνεχώς εξελισσόμενα επιστημονικά πεδία της τεκμηριωμένης διάγνωσης, της 
θεραπείας και των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων με στόχους τόσο την καλύτερη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας, όσο και την 
εκπαίδευση των νέων συναδέλφων, αλλά και άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγώ προσωπικά σας 
προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 9ο συνέδριο συμβάλλοντας στην επιτυχία του 
όπως και τις προηγούμενες χρονιές.

 
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Ιωάννης Αλ. Νηματούδης
Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.

Διευθυντής Γ’ Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Πρόεδρος:   Νηματούδης Ιωάννης 

Επίτιμος Πρόεδρος:  Ιακωβίδης Απόστολος

Μέλη: 

Πρόεδροι:               Διακογιάννης Ιωάννης, Ζηλίκης Νικόλαος 

Επίτιμα Μέλη: Αγγελόπουλος Η.
  Αλεβιζόπουλος Γ.
  Αναγνωστόπουλος Δ.
  Αργυροπούλου-Ράκα Ο.
  Βγόντζας Α.
  Βλαϊκίδης Ν.
  Γαρύφαλλος Α.
  Γαρύφαλλος Γ.
  Γκιουζέπας Ι.
  Γουρζής Φ.
  Γρηγοριάδης Ν.
  Δικαίος Δ.
  Δουζένης Α.
  Ζέρβας Ι.
  Καράβατος Α.

Μέλη:  Αγοραστός Α.
  Αθανασιάδης Λ. 
  Ασημακόπουλος Κ.
  Γουρνέλλης Ρ.
  Δαμιανίδου Κ.
  Δημέλλης Δ.
  Θεοφυλλίδης Α.
  Ιωαννίδης Π. 
  Κάζης Δ.
  Καπρίνης Σ.
  Καραπαναγιωτίδης Θ.

Καρακώστας Δ.
Κιμισκίδης Β.
Κονταξάκης Β.
Λειβαδίτης Μ. 
Λιάππας Ι.
Μαλλιώρη Μ.
Μαυρέας Β. 
Μποζίκας Β.
Μποσταντζοπούλου Σ.
Παπαγεωργίου Χ.
Παπαδημητρίου Γ. 
Πατσαλάς Ι.
Πλουμπίδης Δ.
Πολυζωίδης Κ.

Κώνστα Α.
Λαζαράτου Ε.
Λέτσιου Ο.
Μέλλος Ε.
Μιχόπουλος Ι.
Μουσσάς Γ.
Μπόντη Ε.
Μπονώτης Κ.
Οικονόμου Μ.
Πάλλα Κ.
Παπαρρηγόπουλος Θ.

Ραμπαβίλας Α.
Σακκάς Π.
Σαμακουρή Μ.
Σκαπινάκης Π.
Σολδάτος Κ.
Στεφανής Ν.
Στυλιανίδης Σ.
Ταρλατζής Β.
Τάσκος Ν.
Τζαβάρας Ν. 
Τσονίδης Χ.
Φωκάς Κ .
Χριστοδούλου Γ. 
Ωρολογάς Α. 

Παρλαπάνη Ε.
Πετρίκης Π.
Ρίζος Ε.
Ρόβα Κ.
Σερντάρη Α.
Σίμος Γ.
Σμυρνής Ν.
Συγγελάκης Μ.
Τσιγγένη Κ. 
Χατζημανώλης Ι.
Χριστοδούλου Χ.

Ηλιάδου Β.
Ιεροδιακόνου-Μπένου Ι. 
Καρακατσούλης Γ.
Κυζιρίδης Θ.
Μαυρίδης Θ.
Νασίκα Ζ.

Προκοπίου Π.
Σαμαρά Μ.
Σοφός Α.
Φουντουλάκης Κ.
Φωτιάδης Π.
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ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

• Αγχώδεις διαταραχές

• Άνοιες

• Αυτοκτονικότητα

• Βιοηθική

• Διαπολιτισμική Ψυχιατρική

• Διαταραχές Λήψης Τροφής

• Ιατρική Ψυχολογία

• Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική

• Νευροανοσολογία και ψυχικές διαταραχές

• Νευροαπεικόνιση

• Νευροψυχιατρική

• Νευροχειρουργική και Ψυχιατρική

• Νευροψυχολογία

• Νευρωτικές διαταραχές στη σωματική νόσο

• Οικονομία Υγείας 

• Οργανικές ψυχικές διαταραχές

• Οικογένεια - Φροντιστές ψυχικά πασχόντων

• Παιδοψυχιατρική & Ψυχιατρική Εφήβου

• Ποιότητα - Ικανοποίηση Ζωής ψυχικά ασθενών

• Προληπτική Ψυχιατρική

• Στίγμα και ψυχική νόσος

• Συμβουλευτική/Διασυνδετική Ψυχιατρική

• Συναισθηματικές διαταραχές 

• Σχιζοφρένεια

• Σωματόμορφες διαταραχές

• Ύπνος και διαταραχές

• Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου

• Ψυχιατρική και Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

• Ψυχιατρική Εξαρτήσεων 

• Ψυχιατροδικαστική 

• Ψυχοακουστική

• Ψυχογηριατρική

• Ψυχοθεραπείες 

• Ψυχο-Ανοσολογία

• Ψυχο-Ογκολογία

• Ψυχοσωματική 

• Ψυχοφαρμακολογία

• Ψυχοφυσιολογία
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής 
7 - 9 Νοεμβρίου 2019

Τόπος 
PORTO PALACE HOTEL
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη 546 28
Τηλέφωνο: 231 050 4504
https://www.portopalace.gr/ 

Οργάνωση Συνεδρίου – Γραμματεία – Πληροφορίες 
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr Website: www.praxicon.gr 
 
Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 
Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του Συνεδρίου.

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών 
και ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, 
για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.
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Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι 
απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται 
από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη 
γραμματεία on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία 
θα σκανάρει σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό 
του από τη συνεδριακή αίθουσα. 
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθη-
σης κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών 
ωρών του προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης,
σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων. 

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 

Σημαντικές Ημερομηνίες
• Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών - 15/9/2019
• Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών μέσω e-mail - 30/09/2019
• Λήξη Μειωμένου κόστους εγγραφής - 13/10/2019
• Λήξη ηλεκτρονικών εγγραφών - 31/10/2019

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την 
τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγρα-
φής και της κάρτας barcode και παράδοσης του Εντύπου Αξιολόγησης 
του Συνεδρίου. 
Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών 
του Επιστημονικού Προγράμματος. 

Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαί-
δευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits) 
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης της 
EACCME-UEMS.
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Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται προ-
βολές με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις 
ανάγκες των ομιλητών. 
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσία-
σης τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) 
στη γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

Παρουσίαση Εργασιών
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή 
(e-posters). 

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:

             Μέχρι 13/10/2019          Από 14/10/2019
  Ειδικοί ιατροί         100€      120€
  Ειδικευόμενοι ιατροί          40€        60€
  Λοιπά Επαγγέλματα          20€        40€
  Προπτυχιακοί Φοιτητές   10€   

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου

• Παραλαβή του Συνεδριακού υλικού

• Παραλαβή κονκάρδας

•  Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
  (κατόπιν συμπλήρωσης του απαραίτητου χρόνου παρακολούθησης)

• Καφέ στα διαλείμματα

• Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/biopsych19 
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Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, 
παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής 
στο www.praxicon.gr/biopsych19 και να στείλουν το καταθετήριο με fax 
στο 2310 435 064 το αργότερο μέχρι τις 31/10/2019. 
Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Συνεδρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Διαμονή – Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων 
Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει 
προβεί στην κράτηση ικανού αριθμού δωματίων στο Ξενοδοχείο 
PORTO PALACE. Για τις κρατήσεις δωματίων και την έκδοση 
αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία 
του Συνεδρίου PRAXICON, τηλ.: +30 2310 460 682, fax: 2310 435 
064, E-mail: info@praxicon.gr 

Νομική Ευθύνη
Οι οργανωτές καθώς και το γραφείο οργάνωσης του Συνεδρίου δεν 
έχουν καμία ευθύνη για προσωπική βλάβη ή απώλειες οποιασδήποτε 
φύσεως στους συμμετέχοντες, τα συνοδά μέλη ή για την καταστροφή, 
απώλεια και κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρουσίαση εργασιών θα γίνει ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή
(e-posters).

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 15/9/2019
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά 
μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου www.praxicon.gr/biopsych19.
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Οικονομική υποχρέωση συγγραφέα

Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η 
καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από 
τους συγγραφείς και η αποστολή του καταθετηρίου με e-mail στο
info@praxicon.gr ή με fax στο 2310 435 064 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 
2019.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες για 
την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών:

• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο 
το δυνατόν πιο συνοπτικός.

• Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα ολόκληρο το μικρό 
όνομα και στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).

• Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην 
ονομαστική με πεζά γράμματα.

• Το κείμενο της περίληψης να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Arial 10 
και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

• Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, 
Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.

• Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται 
αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής 
υποβολής της περίληψης.

• Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, 
οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους, καθώς και το σώμα της 
περίληψης θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο word.

• Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς 
τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία 
του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης. Εάν 
δεν λάβετε επιστολή περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι τις
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30 Σεπτεμβρίου 2019, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη 
Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου. 

Σημειώνεται ότι:

1. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.

2.  Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν 
γίνεται δεκτή.

3.  Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο 
Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. 
Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν προβλέπεται επιστροφή του 
δικαιώματος εγγραφής.

4.  Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.

5.  Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον 
τρόπο ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail

    info@praxicon.gr. 

6.  Απαραίτητος όρος για την ένταξή της εργασίας στο πρόγραμμα του 
Συνεδρίου είναι να έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής από 
έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και να έχει αποσταλεί το 
καταθετήριο με fax στο 2310 435 064 ή με e-mail στο info@praxicon.gr

Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να 
φροντίσει για την λεπτομερή και ορθή συμπλήρωση των 
στοιχείων αλληλογραφίας του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα 
στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί 
αποδοχής ή μη της εργασίας. 

Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα 
όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο περίληψης, η εργασία 
δεν θα μπορέσει να σταλεί στη γραμματεία του συνεδρίου. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ E-POSTERS

Oι αναρτημένες εργασίες θα προβάλλονται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική 
μορφή (e-posters). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των e-posters ορίζεται η 
25η Οκτωβρίου 2019. 

Τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή PowerPoint (ppt, pptx) και 
ειδικότερα:

• σε μία μοναδική διαφάνεια

• σε οριζόντια διάταξη (landscape) 

• σε γραμματοσειρά μεγέθους 9 και πάνω

•  με διαστάσεις από 25,5 Χ 19,05 εκατοστά (προεπιλεγμένη διάσταση 
στο powerpoint) έως 34Χ19,05 εκατοστά

•  με στατικές εικόνες ή animations (χωρίς βίντεο ή διαδικτυακούς 
συνδέσμους)

• σε μέγεθος έως 10Mb το καθένα

Η αποστολή των αρχείων θα γίνεται απευθείας μετά την αποδοχή της 
αντίστοιχης εργασίας στη Sonar Acoustics–Sound & Vision systems, 
στο e-mail info@sonaracoustics.gr. Στο e-mail σας παρακαλούμε 
να αναφέρετε το Ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό και τον τίτλο της 
εργασίας σας (e-poster). Μόλις στείλετε το e-poster σας θα λάβετε 
e-mail επιβεβαίωσης παραλαβής και καταχώρησης.

Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε επιβεβαιωτικό e-mail μέσα στις 
επόμενες 24 ώρες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το υπεύθυνο 
γραφείο στο info@sonaracoustics.gr. Σε διαφορετική περίπτωση η 
ευθύνη μη παρουσίασης του e-poster δεν βαρύνει τον οργανωτή. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα ηλεκτρονικά 
αρχεία powerpoint παρακαλώ επικοινωνήστε με e-mail στο
info@sonaracoustics.gr.


