
25
o
 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-12 Νοεμβρίου 2011 "Makedonia Palace" 

 

 

 

 

 

 



Χαιρετισμός προέδρου για το 25ο συνέδριο της ΔΕΒΕ 

  

 Αγαπητοί Συνάδελφοι  

  

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, έχω την τιμή να σας προσκαλέσω να 
συμμετάσχετε στο 25ο ετήσιο συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου 
Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Μακεδονία 
Palace από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2011.Στο συνέδριο αυτό διακεκριμένοι ομιλητές 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ασχολούνται με το Σακχαρώδη Διαβήτη σε 
κλινικό και ερευνητικό επίπεδο, θα συζητήσουν όλα τα σύγχρονα δεδομένα στη 
διάγνωση και αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του. 

Τρία κλινικά φροντιστήρια σε πρακτικά θέματα θα πλαισιώσουν το 
συνέδριο ως παράλληλες εκδηλώσεις, στοχεύοντας στην πρακτική προσέγγιση και 
την καλύτερη διαχείριση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Στο συνέδριο θα βραβευθούν τρεις από τις εργασίες που θα υποβληθούν. 
Προϋπόθεση για βράβευση είναι η υποβολή των εργασιών σε πλήρη μορφή καθώς 
και η δημοσίευση της εργασίας στο περιοδικό της ΔΕΒΕ «Ελληνικά Διαβητολογικά 
Χρονικά», όπου θα δημοσιευθούν και όλες οι περιλήψεις των εργασιών που θα 
παρουσιασθούν στο συνέδριο. 

Το συνέδριο μοριοδοτείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια 
της EACCME-UEMS. Για το σκοπό αυτό απαιτείται υποχρεωτική παρακολούθηση 
15 ωρών. 

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα που θα 
απευθύνεται στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, με θέμα: «Νεότερα δεδομένα στο 
Σακχαρώδη Διαβήτη». 

Ευχόμαστε ένα χρήσιμο και δημιουργικό συνέδριο, ευελπιστούμε στη δική 
σας συμμετοχή, στη δίκαιη κρίση σας και στις προτάσεις σας. 

Φιλοδοξία μας είναι το φετινό συνέδριο να αποδειχθεί αντάξιο των 
προηγουμένων.  

  

      Ο Πρόεδρος της ΔΕΒΕ  

       Κ. Καζάκος  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

Πρόεδρος 

Κ. Καζάκος 

  

Αντιπρόεδρος 

Τ. Διδάγγελος 

  

Γραμματέας 

Ε. Πάγκαλος 

  

Ταμίας 

Δ. Καραγιάννη 

  

Μέλη 

Α. Αρχανιωτάκη 

Χρ. Μανές 

Χρ. Σαμπάνης 

  

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελεί το Δ.Σ. της ΔΕΒΕ 

 

 

 

http://www.forumcongress.com/25deve/organizingcom.htm


Υποβολή Εργασιών 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

  

Τελευταία ημέρα αποστολής περιλήψεων 20/9/2011 

  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail ή cd γραμμένο με το 
πρόγραμμα WORD).  Προθεσμία υποβολής εργασιών ορίζεται η  20η Σεπτεμβρίου 
2011.  Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες εργασίες. 

·                     Η περίληψη πρέπει να περιέχει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων 
και την προέλευση της εργασίας (κλινική, Νοσοκομείο, Πόλη).  Ο τίτλος της 
περίληψης πρέπει να  είναι (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) σύντομος και να  

      αναφέρεται στο περιεχόμενο της περίληψης. 

·                     Σε κάθε περίληψη μπορούν να αναφέρονται έως 8 συγγραφείς.  Το 
όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι 
υπογραμμισμένο, το όνομα του δεύτερου παρουσιαστή (εάν υπάρχει)  

πρέπει να είναι υπογραμμισμένο και γραμμένο με πλάγια γράμματα. 

·                     Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι μέχρι 350 λέξεις.  Ο έλεγχος 
του αριθμού των λέξεων μπορεί να γίνει από το μενού (WORD – Εργαλεία – 
Καταμέτρηση λέξεων).  Εργασίες με περισσότερες  

των 350 λέξεων θα απορρίπτονται αυτόματα.  

·                     Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι κοινή (π.χ. Arial Greek) και το 
μέγεθος των χαρακτήρων 10 έως 12 (π.χ. Arial Greek 10Δ ή Arial 12Δ).  

·                     Επιβεβαίωση για την αποδοχή ή απόρριψη της εργασίας θα λάβει μόνο 
ο υπεύθυνος συγγραφέας, ο οποίος θα πρέπει να  αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 
της διεύθυνσης του σε ιδιαίτερη  σελίδα  

(όνομα, επίθετο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, fax, e-mail).  

·                     Αλλαγές ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την παραλαβή της 
εργασίας από τη γραμματεία.  

Όλες οι περιλήψεις εργασιών που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο, 
θα δημοσιευθούν στο 4ο τεύχος/2011 του περιοδικού της ΔΕΒΕ «Ελληνικά 
Διαβητολογικά Χρονικά».   

http://www.forumcongress.com/25deve/abstractsinfo.htm


Μαζί με την υποβολή εργασιών είναι απαραίτητο να σταλούν και οι 
συμμετοχές στο συνέδριο όλων των συγγραφέων που συμμετέχουν σε 
εργασίες.  

Εφόσον ένας συγγραφέας συμμετέχει σε περισσότερες από μία εργασίες θα 
πληρωθεί μία μόνο συμμετοχή.  

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

Οι περιλήψεις μπορούν να αποστέλλονται με έναν από τους δύο τρόπους:  

1.       Ταχυδρομικώς στην Γραμματεία του Συνεδρίου (Forum Congress & Travel, 
Μητροπόλεως 24, 54624, Θεσσαλονίκη) σε  cd σε αρχείο Word.doc για 
Windows  

(χρήση ειδικών παραμέτρων και settings απαγορεύεται).  

2.       Με e-mail ως συνημμένο αρχείο (attachment) σε Word.doc για Windows το 
οποίο θα αποστέλλεται στο e-mail της Γραμματείας του Συνεδρίου 
info@forumcongress.com 

  

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Θα βραβευθούν τρείς (3) εργασίες. 

Προϋποθέσεις βράβευσης:  

1.       Η υποβολή τους σε πλήρη μορφή σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής των 
εργασιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά 
Χρονικά» και  

2.       Η αποδοχή εκ μέρους των συγγραφέων της δημοσίευσης της εργασίας στο 
περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά».   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το ηλεκτρονικό αρχείο που θα συνοδεύει την παρουσίαση θα πρέπει να 
παραδίδεται στο τεχνικό προσωπικό της γραμματείας μία (1) ώρα πρίν από την 
έναρξη της Συνεδρίας για να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος.  

 

mailto:info@forumcongress.com

