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2-4 Νοεμβρίου 2018
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

www.3sige.mdcongress.gr
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Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

y
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Τσέζου Ασπασία
Μέλη: Βελισσαρίου Βούλα
Γκάγκος Σαράντης
Γιανουκάκος Δρακούλης
Μαύρου Αριάδνη
Πάμπανος Ανδρέας
Πατρινός Γιώργος
Πούλου Μυρτώ
Φλωρεντίν Λίνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Γεωργίου Ιωάννης
Μέλη: Αθανασιάδου Αγλαϊα
		 Δημητριάδης Ευθύμιος
		 Καναβάκης Εμμανουήλ
		 Καραδήμα Γεωργία
		 Κόλλια Παναγούλα
		 Κίτσιου Σοφία
		 Κουβάτση Αναστασία
		 Λαμπρόπουλος Αλέξανδρος
		 Μαρουλάκου Ιωάννα
		 Μοσχονάς Νικόλαος
		 Mπαλασοπούλου Αγγελική
		 Στεφάνου Ευγενία		
		 Συνοδινού-Traeger Jan
		 Σύρρου Μαρία
		 Τζέτη Μαρία

2

Πρόσκληση
14

13
12

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με χαρά σας προσκαλούμε στο 3ο Συνέδριο του Συνδέσμου Ιατρικών
11 Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ)
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών στις 2-4
Νοεμβρίου 2018.
Στόχος του 3ου Συνεδρίου του ΣΙΓΕ είναι η ανάδειξη των σύγχρονων δεδομένων που αφορούν
σε ζητήματα βιοϊατρικής έρευνας, εφαρμογών και παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενετικής του
10
Ανθρώπου. Το συνέδριο αποτελεί ιδανικό τόπο για αλληλεπίδραση
μεταξύ ομάδων επιστημόνων
που ασχολούνται με διάφορα θέματα Γενετικής του Ανθρώπου. Επίσης θα αναδείξει τις προσπάθειες
νέων επιστημόνων αλλά και θα δώσει την ευκαιρία σε καταξιωμένους Έλληνες και Ευρωπαίους
ομιλητές να αναπτύξουν το ερευνητικό τους έργο στους διάφορους τομείς της Γενετικής του
Ανθρώπου.
Στη θεματολογία του Συνεδρίου αναμένεται να περιλαμβάνονται
ενότητες όπως: γενετικά
9
νοσήματα, γενετική καρκίνου, γενετική/γονιδιωματική αναπαραγωγής, φαρμακογονιδιωματική,
γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία, προστασία προσωπικών και γενετικών δεδομένων και
εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού (GDPR).
Σας περιμένουμε και προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή όλων σας για την επιτυχία του
8
Συνεδρίου.
Οι Πρόεδροι
της Επιστημονικής Επιτροπής
Ιωάννης Γεωργίου

		

της Οργανωτικής Επιτροπής
Ασπασία Τσέζου

Kαθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής

5

6

Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α. & E-POSTERS)
Υποβολή ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: έως 14 Σεπτεμβρίου 2018
Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο www.3sige.mdcongress.gr
Η παρουσίαση εργασίας κατά́ τη διάρκεια του Συνεδρίου πρέπει να είναι ταυτόσημη με την υποβαλλόμενη περίληψη αναφορικά́
με τον τίτλο της εργασίας, τους συγγραφείς και το περιεχόμενο.
Οι εργασίες που υποβάλλονται από Ελληνικά Κέντρα θα πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά. Όλες οι άλλες εργασίες θα
πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα.
Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, θα ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της.
Ωστόσο, είναι φρόνιμο να επιβεβαιώνουν και τηλεφωνικά την παραλαβή των εργασιών τους στο τηλέφωνο 2106074208.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και να γραφεί με κεφαλαία γράμματα.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο με πεζά (μικρά) γράμματα τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα
πρέπει να προηγηθεί του επώνυμου και να ΜΗΝ γραφεί ολογράφως αλλά μόνο το αρχικό γράμμα (π.χ. Δ. Σωτηρίου).
Σε άλλη σειρά να αναφέρεται το κέντρο προέλευσης της εργασίας.
Σε περίπτωση πολλαπλών κέντρων προέλευσης να διαχωρίζονται με αριθμούς γραμμένους σε μορφή εκθέτη μετά το κάθε όνομα.
Ακολουθεί το Κείμενο περίληψης και Πίνακες το οποίο θα πρέπει να γραφεί με την εξής σειρά: α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό
και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και δ) συμπεράσματα και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις.
Για κάθε περίληψη, υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (ΕΑ ή e-poster).
Ο χρόνος για κάθε Ε.Α. ορίζεται σε δέκα λεπτά (10) και δύο λεπτά (2) για συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή
διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας. Ο υπεύθυνος για την υποβολή, συγγραφέας
θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης. Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την
Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο συγγραφέα έως την 28η Σεπτεμβρίου 2018. Εάν δεν λάβετε απάντηση
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2106074208.
Προϋπόθεση για την αποδοχή της εργασίας προς παρουσίαση/ανάρτηση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του
δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή/ανάρτησή της, συγγραφέα.
Σημαντικό: μία (1) μεμονωμένη πληρωμένη εγγραφή συγγραφέα, αντιστοιχεί σε μία (1) εργασία.
BΡΑΒΕΙΑ
Θα απονεμηθούν βραβεία για την καλύτερη προφορική και καλύτερη ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση.

ON-LINE YΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:
www.3sige.mdcongress.gr
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
14

από 20/10/2018 & on site
70€
80€
30€

13

έως 19/10/2018
60€
80€
20€

12

Κατηγορίες Συμμετοχής
Μέλη ΣΙΓΕ
Μη-Μέλη ΣΙΓΕ
Φοιτητές*
(Προπτυχιακοί & Μεταπτυχιακοί)

11

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
* Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση πληρώνουν κόστος
συμμετοχής μη-μέλους.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ

10

9
ON-LINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
www.3sige.mdcongress.gr
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΛΉΞΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΏΝ: 19 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2018
ΈΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ: 2 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018

5

5

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ: 14 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Τηλ: 2107273700
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 2, Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.)
Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδική συνεδρία.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες ηλεκτρονικά οι ανακοινώσεις και τις τρεις (3)
μέρες του Συνεδρίου. Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε
οποιαδήποτε ανακοίνωση επιθυμεί.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου.
Απαιτείται από τους συμμετέχοντες παρακολούθηση, περισσότερο του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου
του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Οργάνωση Συνεδρίου

congress
Αλεξ. Παναγούλη 118, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
Τηλ.: 210 6074200, Fax: 210 6074222
e-mail: md@mdcongress.gr, Web site Συνεδρίου: www.3sige.mdcongress.gr
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