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Η φυγή δεν είναι νίκη, 

τ’ όνειρο είναι τεµπελιά, 

και µόνο το έργο µπορεί 

να χορτάσει την ψυχή 

και να σώσει τον κόσµο. 

Νίκος Καζαντζάκης

Οργάνωση Ετα ιρε ία  Κλ ι ν ι κής  κα ι  Εργασ τηρ ιακής  Έρευνας  σ την  Ογκολογ ία
Σε συνεργασία με την Ογκολογ ική  Κλ ι ν ι κή ,  Πανεπ ισ τημ ιακό  Γεν ικό  Νοσοκομε ίο  Λάρ ισας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος Συνεδρίου 
Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

Οργάνωση 
Εταιρεία Κλινικής και Εργαστηριακής Έρευνας στην 
Ογκολογία σε συνεργασία με την Ογκολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ημερομηνία 
11-13 Απριλίου 2019

Χώρος Διεξαγωγής 
Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα 
Φαρσάλων 182 
T: 241 068 7600 

Γραμματεία Συνεδρίου   
SCIENTIFIC CULTURAL EVENTS & 
PUBLICATIONS 
T: 2810 222155, 210 7240039  
E: info@scep.gr, www.scep.gr

Η γραμματεία θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του συνε-
δρίου στο ξενοδοχείο Larissa Imperial σύμφωνα με το 
επιστημονικό πρόγραμμα.

Εγγραφή 
Ιατροί: 124€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
Ειδικευόμενοι: Δωρεάν

Περιλαμβάνει: Παρακολούθηση επιστημονικού προ-
γράμματος, παραλαβή συνεδριακού υλικού και συμμε-
τοχή στα επισιτιστικά διαλείμματα.

Γλώσσα 
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Μοριοδότηση 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει μόρια 
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στο  
ιατρικό συνέδριο.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Ο κάθε σύνεδρος κατά την εγγραφή του θα παραλαμβά-
νει ένα γραμμωτό κωδικό-barcode με το ονοματεπώνυ-
μό του.

Οι σύνεδροι θα πρέπει να σαρώνουν το barcode τους σε 
κάθε είσοδο/έξοδο από το συνεδριακό χώρο στους σα-
ρωτές (scanners) ελέγχου εισόδου/εξόδου που θα είναι 
εγκατεστημένοι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση Πιστοποιη-
τικού είναι πρώτον η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 
60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προ-
γράμματος και δεύτερον η παράδοση στην γραμματεία 
του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου-δελτίου αξιολό-
γησης που θα περιέχεται μέσα στο συνεδριακό υλικό.

Τα πιστοποιητικά θα χορηγηθούν στην λήξη του συνεδρί-
ου, το Σάββατο 13 Απριλίου 2019.

Oγκολογικό Συνέδριο 
Κεντρικής Ελλάδος
11-13 Aπριλίου 2019, Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα




