


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Α γ α π η τ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στο «5ο Πανελλήνιο ∆ιε-
πιστηµονικό Συνέδριο για την Έρευνα του Ύπνου» που θα πραγµατοποιηθεί
στην Αθήνα από 22 έως 24 Νοεµβρίου 2013.

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι το συνέδριο για πρώτη φορά συν-
διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Έρευνας του Ύπνου και την Ελληνική
Εταιρεία ∆ιαταραχών Ύπνου.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι πιο σύγχρονες εξελίξεις στον
τοµέα της Υπνολογίας και πώς αυτές επηρεάζουν την κλινική πράξη. Επιθυµία
και στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να επιτευχθεί ένας χρήσιµος διά-
λογος µεταξύ εκπροσώπων ιατρικών ειδικοτήτων που είθισται να ασχολούνται
µε τον ύπνο, όπως ψυχίατροι, νευρολόγοι, πνευµονολόγοι, ΩΡΛ, ορθοδοντικοί
και άλλοι. Επιπροσθέτως, στόχο αποτελεί και η ενηµέρωση γενικότερα όλων
όσων αντιµετωπίζουν κατά την άσκηση του επαγγέλµατος τους πρακτικά προ-
βλήµατα σχετιζόµενα µε τα θέµατα του ύπνου και παράλληλα η ευαισθητοποί-
ηση και πληροφόρηση και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, όπως παιδιάτρων,
ιατρών εργασίας, γενικών ιατρών, κ.λπ.

Υπό το πρίσµα αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή σχεδίασε τον βασικό κορµό του
επιστηµονικού προγράµµατος, που περιλαµβάνει διαλέξεις από διακεκριµένους
Έλληνες και ξένους συναδέλφους και συµπόσια. Παράλληλα θα παρουσια-
στούν ελεύθερες ανακοινώσεις των οποίων το αντικείµενο εµπίπτει στην ευρεία
θεµατολογία της Υπνολογίας.

Σας περιµένουµε στη σηµαντική αυτή επιστηµονική συνάντηση προσβλέποντας
στην ενεργό συµβολή σας στις συζητήσεις µας η οποία, πιστεύουµε, θα είναι
καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς

∆ηµήτρης ∆ικαίος Μανώλης Ι. Παπαγρηγοράκης
Πρόεδρος ΕΕΕΥ Πρόεδρος ΕΛΕ∆Υ
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Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η

Ελληνική Εταιρία Έρευνας του Ύπνου & Ελληνική Εταιρεία ∆ιαταραχών Ύπνου

Υπό την αιγίδα

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Έρευνας του Ύπνου (European Sleep Research Society)

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Επίτιµος Πρόεδρος Συνεδρίου

Κ. Σολδάτος

Πρόεδροι Συνεδρίου

∆. ∆ικαίος • M. Παπαγρηγοράκης

Αντιπρόεδροι Συνεδρίου

Α. Αµφιλοχίου • Ε. Βαγιάκης

Τιµητική Επιτροπή

A. Aθανασίου • Μ. Αλχανάτης • Γ. Βαρουχάκης • C. Bassetti • Α. Βγόντζας •
Κ. Γουργουλιάνης • A. Ιωαννίδης • Γ. Κωστόπουλος • P. Lavie •
Π. Μπεχράκης • ∆. Μπούρος • ∆. Πατάκας • Χ. Ρούσσος • Ν. Σιαφάκας •
Ν. Σιµάσκος • Γ. Χρούσσος

Οργανωτική Επιτροπή

Χ. Μερµίγκης • Α. Μπονάκης • Ν.Τ. Οικονόµου • Α. Παπαβασιλείου •
Α. Πατάκα • Π. Στειρόπουλος • Σ. Σχίζα • Γ. Τρακαδά • Β. Τσάρα
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Σύµβουλοι Επιστηµονικού Προγράµµατος

E. Βλαχογιάννης • ∆. Γεωργόπουλος • Γ. ∆ασκαλόπουλος •
E. ∆ασκαλοπούλου-Βλαχογιάννη • Α. Καδίτης • Φ. Καψιµάλης •
Σ. Κονιτσιώτης • Ε. Κοσµάς • Π. Κτώνας • Π. Κυθρεώτης • Ε. Λαζαράτου •
Ι. Νικολόπουλος • Θ. Παπαρρηγόπουλος • Γ. Σιτζόγλου • Μ. Σολδάτου •
Κ. Σπυρόπουλος • Χ. Τερροβίτου • Γ. Χατζηγεωργίου • Α. Χατζής • Κ. Ψάρρος

∆ιεπιστηµονική Επιτροπή

Χ. Αλεξόπουλος • Χ. Αλεξοπούλου • Γ. Βασλαµατζής • Γ. Βελεγράκης •
Ε. Βεντούρας • Ι. ∆ιακογιάννης • Ι. Ευδοκιµίδης • Σ. Ευθυµιόπουλος •
Ε. Ζακυνθινός • Ι. Ζέρβας • Χ. Θελερίτης • Ε. Καπάκη • Α. Καρλοβασίτου •
Β. Κόκκινος • Α. Κουµούλα • Ι. Κουτσουρελάκης • Α. Κυρώζης • Α. Κώνστα •
Θ. Κωνσταντινίδης • Χ. Λιονής • Μ. Μπάστα • Ι. Μπεργιαννάκη •
Φ. Μπόµπος • Ι. Μπουλουκάκη • Σ. Μπουφίδης • Ι. Νηµατούδης •
Μ. Νικολοπούλου • Α. Ντινόπουλος • Ε. Παπαβασιλείου •
Σ. Παπαγεωργίου • Γ. Παπαδηµητρίου • Σ. Παππάς • Β. Πασχίδου •
Χ. Πιπερίδου • Α. Ρασιδάκης • Π. Σακκάς • Ε. Σκαλιόρα • Α. Σολδάτου •
Ε. Σταµπουλής • Λ. Στεφανής • Ν. Τριανταφύλλου • Σ. Τρύφων • Χ. Τσέκου •
Γ. Χατζηγεωργίου • Χ. Χριστοδούλου

Οργανωτικό Γραφείο – Γραµµατεία Συνεδρίου

Easy Travel
Αναγνωστοπούλου19 • 10673 Αθήνα
Tηλ: 2103615201, 2103609442 • Fax: 2103625572 • Email: easytravel@hol.gr
www.easytravel.gr

3



ΠΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει

∆ιαλέξεις από προσκεκληµένους οµιλητές
Κύριες εισηγήσεις
Συµπόσια
Ελεύθερες ανακοινώσεις (προφορικές ή αναρτηµένες)

Προσκεκληµένοι ξένοι οµιλητές

C. Bassetti (Ελβετία): Sleep and Neurology: Update 2013

P. Lavie (Ισραήλ): Sleep apnea and mortality: State of the art

Εναρκτήρια διάλεξη

Γ. Χρούσος: Stress, κυτοκίνες και ύπνος

Κύριες εισηγήσεις

Α. Βγόντζας: Μεταβολικό σύνδροµο και ΣΑΑΥΥ: Τι νεώτερο

∆. Γεωργόπουλος: Παχυσαρκία και αναπνοή στον ύπνο.

Α. Ιωαννίδης (Κύπρος): New Insights on Sleep from Magnetoencephalography

L. Lavie (Ισραήλ): Molecular mechanisms of cardiovascular disease in OSAHS

Ειδική ∆ιάλεξη

Β. Καραθανάση: Ύπνος και τέχνη

Συµπόσια

Αϋπνία – διαταραχή του ύπνου

Ε. Οικονόµου: ∆ιαταραγµένος ύπνος και επίδραση στην ποιότητα ζωής
Π. Φερεντίνος: ∆ιαταραχή του ύπνου και αυτοκαταστροφική συµπεριφορά
Μ. Μπάστα: Φαρµακευτική θεραπεία της αϋπνίας
Χ. Θελερίτης: Ο ρόλος των ψυχοθεραπειών στην αϋπνία
Α. Κώνστα: Τεχνικές διαχείρισης του στρες στην πρωτοπαθή αϋπνία

Ύπνος, αλκοόλ και χρήση ουσιών

Θ. Παπαρρηγόπουλος: Αλκοόλ και ύπνος
Θ. Ζαµπέλης: Αλκοολικές νευροπάθειες και οι επιπτώσεις τους στον ύπνο
Ε. Μέλλος: Οπιοειδή και ύπνος
Ε. Κονδύλη: Επίδραση στον ύπνο της ιατρικής χρήσης κατασταλτικών

φαρµάκων. Η περίπτωση της ΜΕΘ
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Το όνειρο

∆. ∆ικαίος: Νευροφυσιολογία του ονείρου
K. Κρούπη: Το όνειρο στις βαριές διαταραχές προσωπικότητας
Φ. Μπόµπος: Ψυχαναλυτική προσέγγιση του ονείρου
∆. Αναγνωστόπουλος: Η σηµασία του ονείρου στην ανάπτυξη του παιδιού
Γ. Βασλαµατζής: Καταληκτικά σχόλια

∆ιαταραχές ύπνου και η αντιµετώπισή τους στην παιδική και εφηβική ηλικία

Ε. Λαζαράτου: ∆ιαταραγµένος ύπνος βρεφών
Α. Σολδάτου: Ο ύπνος και οι διαταραχές του στην παιδική ηλικία
Α. Τσίτσικα: ∆ιαταραχές ύπνου στην εφηβεία
Ι. Καλέγιας: ∆ιερεύνηση παιδιού µε υπνηλία
Χ. Ανδρούτσος: Φαρµακευτική αντιµετώπιση διαταραχών ύπνου σε παιδιά

και εφήβους

∆ιαταραχές ύπνου σε ειδικούς παιδιατρικούς πληθυσµούς

Λ. Θωµαϊδου: ∆ιαταραχές ύπνου σε µικρά παιδιά µε αυτιστικού τύπου
διαταραχές

Α. Κουµούλα: Προβλήµατα ύπνου σε παιδιά µε διαταραχή ελλειµµατικής
προσοχής-υπερκινητικότητας

Α. Καδίτης: Σύνδροµο άπνοιας στον ύπνο στα παιδιά
Α. Ντινόπουλος: Επιληψία και ύπνος
Α. Παπαβασιλείου: Καταληκτικά σχόλια

Σύνδροµο ανήσυχων άκρων

Σ. Κονιτσιώτης: Απεικονιστικά ευρήµατα στο σύνδροµο ανήσυχων άκρων
Γ. Χατζηγεωργίου: Σύνδροµο ανήσυχων άκρων σε ασθενείς µε νεφρική

ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Α. Γκίκα: Υπνοπολυγραφικά χαρακτηριστικά του συνδρόµου ανήσυχων άκρων
Κ. Σπανάκη: Θεραπεία του συνδρόµου ανήσυχων άκρων

Υπερυπνίες και υπνηλία

Ν.-Τ. Οικονόµου: Ναρκοληψία, υποτροπιάζουσες υπερυπνίες
Κ. Ψάρρος: Ψυχογενής και άλλες δευτεροπαθείς υπερυπνίες
Ε. Νένα: Υπνηλία και τροχαία ατυχήµατα, η νοµοθεσία στην Ελλάδα και

στην Ευρώπη
Φ. Καψιµάλης: Εναλλασσόµενα ωράρια και στέρηση ύπνου – γενικές

επιπτώσεις και σχέση µε ιατρικά σφάλµατα
Μ. Ορφανίδης: ∆ιαταραχές του ύπνου και αναπηρία

5



Ο ύπνος σε παθήσεις άλλων συστηµάτων και ειδικές καταστάσεις

Κ. Βουµβουράκης: Ύπνος και σκλήρυνση κατά πλάκας
Σ. Παπαγεωργίου: Άνοια και ύπνος
Α. Πατάκα: Ο ύπνος στη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια
X. Μανιού: Ο ύπνος στο άσθµα
Χ. Αλεξοπούλου: Ο ύπνος στη ΜΕΘ

Ηλεκτροφυσιολογική δραστηριότητα στον φυσιολογικό ύπνο και στην άνοια

Ε. Σκαλιόρα: Αυθόρµητη βραδεία ταλάντωση in vitro: ένας δείκτης
λειτουργικής ωρίµανσης του εγκεφαλικού φλοιού και παθολογικών
καταστάσεων που σχετίζονται µε τον ύπνο

Β. Κόκκινος: Λειτουργική νευροαπεικόνιση στον ύπνο: EEG – fMRI και
κυκλικό εναλλασσόµενο πρότυπο (CAP), συµπλέγµατα Κ, υπνικές άτρακτοι

Α. Κουππάρης: Αλληλεπίδραση συµπλεγµάτων Κ και υπνικών ατράκτων
στο φυσιολογικό ύπνο

Π. Κτώνας: Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές βραδείες συχνότητες και υπνικές
άτρακτοι στην άνοια

Ε. Βεντούρας: Εµφάνιση υπνικών ατράκτων σε διαφορετικές µορφές άνοιας

Καρδιαγγειακό σύστηµα και Σύνδροµο Αποφρακτικών
Απνοιών-Υποπνοιών στον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ)

Σ. Γιαννόπουλος: Φυσιολογία της εγκεφαλικής κυκλοφορίας κατά τον ύπνο
Γ. Τσιβγούλης: ∆ιαταραχές αναπνοής στον ύπνο κατά την οξεία φάση και

τη χρονιότητα του ΑΕΕ
Α. Μανώλης: Καρδιακές αρρυθµίες και ΣΑΑΥΥ
Γ. Στεργίου: Υπέρταση και ΣΑΑΥΥ
Γ. Τρακαδά: ΣΑΑΥΥ και καρδιακή νοσηρότητα, οικονοµοτεχνική προσέγγιση

Ο ρόλος του Εργαστηρίου Ύπνου στο ΣΑΑΥΥ, από το χθες στο σήµερα

Ι. Μπουλουκάκη: Κλινική αξιολόγηση ασθενούς, από τον µη ειδικό
στον ειδικό του Ύπνου

Λ. Κολιλέκας: Το ΣΑΑΥΥ διαγιγνώσκεται και αντιµετωπίζεται καλύτερα
εντός του Εργαστηρίου

Χ. Τεροβίτου: Το ΣΑΑΥΥ διαγιγνώσκεται και αντιµετωπίζεται καλύτερα
εκτός του Εργαστηρίου

Ε ∆ασκαλοπούλου-Βλαχογιάννη: Σύνοψη και συζήτηση

Μη επεµβατικός µηχανικός αερισµός σε διαταραχές της αναπνοής
κατά τον ύπνο - Νεώτερα δεδοµένα

Ι. Νικολόπουλος: Στο αποφρακτικού τύπου σύνδροµο απνοιών-υποπνοιών
Π. Στειρόπουλος: Σε νευροµυϊκά νοσήµατα
Χ. Μερµίγκης: Σε κεντρικού τύπου σύνδροµο απνοιών-υποπνοιών
Ν. Μαγγίνα: Σε ασθενείς µε διαταραχές αναπνοής στον ύπνο κατά

την περιεγχειρητική περίοδο
Ε. Βαγιάκης: Η συνολική αντιµετώπιση του συνδρόµου απνοιών στον ύπνο
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Αντιµετώπιση του ΣΑΑΥΥ πέραν του µη επεµβατικού µηχανικού αερισµού

Μ. Νικολοπούλου: Οδοντικά προθέµατα
Φ. Συνοδινός: Επιπλοκές εφαρµογής οδοντικών προθεµάτων
Ι. Κουτσουρελάκης: ΩΡΛ αντιµετώπιση, διέγερση υπογλώσσιου νεύρου
Γ. Βήλος: Γναθοχειρουργική προσέγγιση στο ΣΑΑΥΥ
Π. Κυθρεώτης: Οξυγονοθεραπεία και φαρµακευτική αγωγή στο ΣΑΑΥΥ

Συµπληρωµατική και εναλλακτική ιατρική: Εφαρµογή στις διαταραχές
του ύπνου

Μ. Καράβης: Ο οµοιοστατικός ρόλος του βελονισµού στο µηχανισµό
ύπνου-εγρήγορσης. Πιθανοί µηχανισµοί δράσης

Μ. Σεγρέδου: Η συµβολή του ιατρικού βελονισµού στην αντιµετώπιση
των διαταραχών του ύπνου (evidence based)

Β. Ζαφειρίου: Ύπνος: η ασύρµατη φόρτιση της µπαταρίας µας
Ν. Τζήµα: Οµοιοπαθητική θεραπεία: η εξατοµικευµένη απάντηση

στις διαταραχές του ύπνου

Ειδική συνεδρία

Εκπαίδευση στην Ιατρική του Ύπνου και εξετάσεις «ειδικότητας»
στα πρότυπα της ESRS

Εισηγήτρια: Β. Τσάρα
Συζητητές: Α. Αµφιλοχίου, ∆. ∆ικαίος, Α. Μπονάκης, Α. Παπαβασιλείου,

Μ. Παπαγρηγοράκης, Σ. Σχίζα

∆ορυφορικές εκδηλώσεις

∆ορυφορική οµιλία
(Επιχορηγούµενη από την Boehringer-Ingelheim Hellas)

Σ. Σχίζα: Ο ρόλος της φαρµακοθεραπείας ασθενών µε ΧΑΠ στον ύπνο

∆ορυφορική οµιλία
(Επιχορηγούµενη από την UCB)

A. Μπονάκης: Χρήση των αγωνιστών ντοπαµίνης στη θεραπεία
του συνδρόµου ανήσυχων άκρων
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στο επιστηµονικό πρόγραµµα µε προφο-
ρική ή αναρτηµένη ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεµατολογίας του συνεδρίου,
προσκαλούνται να υποβάλουν περίληψη της εργασίας τους (200-250 λέξεις)
δηλώνοντας συγχρόνως τον επιθυµητό τρόπο παρουσίασης.

Η υποβολή των περιλήψεων θα γίνεται µόνο ηλεκτρονικά, µέσω του ιστότο-
που της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας του Ύπνου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.sleep-med.gr. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθήσουν προ-
σεκτικά τις οδηγίες για την συγγραφή των περιλήψεων.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα οµαδοποιηθούν θεµατικά και θα αξιο-
λογηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τις εργασίες που
θα ενταχθούν στο πρόγραµµα του συνεδρίου και τον τρόπο παρουσίασής τους,
µε γνώµονα τον διαθέσιµο χρόνο και χώρο. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγ-
καίρως για τον τρόπο, την ηµεροµηνία και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, θα δηµοσιευ-
τούν στο Βιβλίο Περιλήψεων που θα εκδοθεί πριν το συνέδριο.

Προφορικές ανακοινώσεις
Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 10’ συµπεριλαµβανοµένου
του χρόνου για παρουσίαση τυχόν οπτικοακουστικού υλικού.

Αναρτηµένες ανακοινώσεις
Οι ωφέλιµες διαστάσεις των πινάκων ανάρτησης εργασιών θα είναι: 80 εκ. πλά-
τος Χ 120 εκ. ύψος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Η εµπρόθεσµη υποβολή των περιλήψεων είναι απολύτως απαραίτητη,

ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση και ταξινόµησή τους.

Η καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής από τον παρουσιαστή της εργασίας
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης.
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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Ηµεροµηνίες

22-24 Νοεµβρίου 2013

Τόπος διεξαγωγής εργασιών

Ίδρυµα Ευγενίδου (Πλανητάριο)
Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο

Το συνέδριο στο internet

Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο θα είναι διαθέσιµες στους ιστότο-
πους της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας του Ύπνου (www.sleep-med.gr) και της
Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαταραχών Ύπνου (www.sleep-disorder.gr), οι οποίοι θα
ενηµερώνονται τακτικά κατά την πρόοδο της προετοιµασίας του συνεδρίου.

Ποιοί συµµετέχουν

Το συνέδριο αφορά και απευθύνεται σε εκπροσώπους όλων των ιατρικών ειδι-
κοτήτων που είθισται να ασχολούνται µε τον ύπνο, όπως ψυχίατροι, νευρολό-
γοι, πνευµονολόγοι, ΩΡΛ, ορθοδοντικοί, κ.ά., καθώς και σε όλους αυτούς που
αντιµετωπίζουν κατά την άσκηση του επαγγέλµατος τους πρακτικά προβλήµατα
σχετιζόµενα µε τα θέµατα του ύπνου, όπως παιδίατροι, ιατροί εργασίας, γενικοί
ιατροί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, τεχνικοί εργαστηρίων ύπνου, κ.λπ.

Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση

Λεπτοµέρειες για τη µοριοδότηση του συνεδρίου µε µόρια Συνεχιζόµενης Ια-
τρικής Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρίας
Έρευνας του Ύπνου.

Γλώσσες συνεδρίου

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά. Οι διαλέξεις των ξένων οµιλητών
θα δοθούν στα Αγγλικά.

Εγγραφή στο συνέδριο

Οι ενδιαφερόµενοι να παρακολουθήσουν το συνέδριο καλούνται να συµπληρώ-
σουν και να αποστείλουν εγκαίρως στη Γραµµατεία το εσώκλειστο ∆ελτίο Συµµε-
τοχής, συνοδευόµενο από αποδεικτικό καταβολής του δικαιώµατος συµµετοχής.
Οι εγγραφές θα θεωρούνται ολοκληρωµένες µόνο εφόσον η Γραµµατεία έχει λάβει
και τα δύο αυτά έγγραφα. Το ∆ελτίο Συµµετοχής µπορεί να υποβληθεί και από την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.easytravel.gr/synedrioypnou
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∆ικαίωµα συµµετοχής Εως 15/10/2013 Από 16/10/2013

Ειδικευµένοι ιατροί 170 € 200 €
Ειδικευόµενοι ιατροί 110 € 140 €
Ψυχολόγοι 80 € 110 €
Νοσηλευτές, τεχνικοί εργαστηρίων 60 € 90 €
Φοιτητές 30 € 50 €

Το δικαίωµα συµµετοχής καλύπτει

• Παρακολούθηση του επιστηµονικού προγράµµατος
• Έντυπο υλικό του συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Καφέ / αναψυκτικά στα διαλείµµατα
• ∆εξίωση υποδοχής

Σηµειώσεις:

• Οι ειδικευόµενοι και οι φοιτητές καλούνται να αποστέλλουν έγγραφο απο-
δεικτικό της ιδιότητάς τους µαζί µε το ∆ελτίο Συµµετοχής.

• Το δικαίωµα συµµετοχής για τους φοιτητές καλύπτει µόνο την παρακολού-
θηση του επιστηµονικού προγράµµατος, την παραλαβή του έντυπου υλικού
του συνεδρίου και το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής

Η καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασµό:

Γενική Τράπεζα
Αρ. Λογαριασµού (IBAN): GR94 0150 0260 0000 9800 7544 731
∆ικαιούχος: Ελληνική Εταιρία Έρευνας του Ύπνου

Το αποδεικτικό της κατάθεσης συναποστέλλεται µε το ∆ελτίο Συµµετοχής στη
Γραµµατεία του Συνεδρίου.

Σηµείωση: Οι αποδείξεις για την καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής θα
δοθούν στους συνέδρους κατά την παραλαβή του συνεδριακού
υλικού στο χώρο του συνεδρίου. Οι σύνεδροι που επιθυµούν
την έκδοση τιµολογίου, παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχε-
τικά την Γραµµατεία, πριν από το συνέδριο.
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Ακύρωση συµµετοχής

Τυχόν ακύρωση συµµετοχής πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς στη Γραµµα-
τεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιστροφή του δικαιώµατος συµµετοχής θα γί-
νεται ως εξής:

Ηµεροµηνία ακύρωσης Επιστρεφόµενο ποσό
Έως 10 / 11 / 2013 50% του καταβληθέντος ποσού
Από 11 / 11 / 2013 Καµία επιστροφή

Η επιστροφή των χρηµάτων θα γίνει µετά την λήξη των εργασιών του συνε-
δρίου. Τραπεζικά και άλλα έξοδα θα παρακρατηθούν από το ποσό της επι-
στροφής.

Εγγραφές - Παραλαβή υλικού

Οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι θα µπορούν να παραλάβουν το φάκελο µε το έν-
τυπο υλικό του Συνεδρίου (Τελικό Πρόγραµµα, Βιβλίο Περιλήψεων, κλπ.) την
Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013, 09.00-10.00, από τη Γραµµατεία του Συνεδρίου
που θα λειτουργεί στο Ίδρυµα Ευγενίδου.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεµβρίου η Γραµµατεία θα λειτουργεί τις
ώρες εργασιών του συνεδρίου.

Νέες εγγραφές: Εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις, επί τόπου νέες εγγραφές θα
γίνονται τις ώρες λειτουργίας της Γραµµατείας.

Πολιτιστικές & Κοινωνικές εκδηλώσεις

Κατά την Εναρκτήρια Συνεδρία θα γίνει βράβευση µαθητικού ποιήµατος για τον
ύπνο. Θα ακολουθήσει µικρή συναυλία µε νανουρίσµατα και µελοποιηµένα
ποιήµατα για τον ύπνο

Μετά τη λήξη της Εναρκτήριας Συνεδρίας προγραµµατίζεται δεξίωση υποδοχής
των συνέδρων, στο Ίδρυµα Ευγενίδου.
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∆ΙΑΜΟΝΗ

To τουριστικό γραφείο Easy Travel, επίσηµο οργανωτικό γραφείο του Συνεδρίου,
έχει δεσµεύσει δωµάτια για τη διαµονή των συνέδρων στα παρακάτω ξενοδο-
χεία, σε ιδιαίτερα προνοµιακές τιµές.

Ξενοδοχείο Τιµή µονοκλίνου Τιµή δικλίνου
Metropolitan 90 € 100 €
Acropolis Select 60 € 70 €

Οι τιµές περιλαµβάνουν πρωινό φόρους και υπηρεσίες.

Οι σύνεδροι που προέρχονται από πόλεις εκτός Αθηνών και επιθυµούν να κα-
ταλύσουν σε ένα από τα παραπάνω ξενοδοχεία, παρακαλούνται να συµπλη-
ρώσουν και να στείλουν εγκαίρως στο Easy Travel το εσώκλειστο ∆ελτίο
Κράτησης Ξενοδοχείου. Το ∆ελτίο Κράτησης µπορεί να υποβληθεί και από την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.easytravel.gr/synedrioypnou

Οι αιτήσεις για κράτηση δωµατίου θα ικανοποιηθούν µε σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος πληρωµής

Για την κράτηση δωµατίου απαιτείται προκαταβολή ίση µε το κόστος µιας δια-
νυκτέρευσης, η δε εξόφληση έως 31 Οκτωβρίου 2013.

Οι πληρωµές για την κράτηση δωµατίου µπορούν να γίνουν µε

• Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό
Alpha Bank
Αρ. Λογαριασµού (IBAN): GR26 0140 1070 1070 0232 0004 632
∆ικαιούχος: Π. Μαρλαντής - Easy Travel

Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην τράπεζα αποστέλλεται
στο Easy Travel µαζί µε το ∆ελτίο Κράτησης Ξενοδοχείου

• Πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD
Υπάρχει δυνατότητα online πληρωµής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.easytravel.gr/synedrioypnou

Η επιβεβαίωση της κράτησης θα γίνει από το Easy Travel µετά την είσπραξη της
προκαταβολής.
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Ακύρωση κράτησης ξενοδοχείου

Ακυρώσεις κρατήσεων δωµατίων πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στο Easy
Travel. Ανάλογα µε την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της ακύρωσης θα επιστρέ-
φεται µέρος του καταβληθέντος ποσού ως εξής:

Ηµεροµηνία ακύρωσης Επιστρεφόµενο ποσό
Έως 31 / 10 / 2013 50% του καταβληθέντος ποσού
Από 1 / 11 / 2013 Καµία επιστροφή

Η επιστροφή των χρηµάτων θα γίνει µετά τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου.
Τραπεζικά και άλλα έξοδα θα παρακρατηθούν από το προς επιστροφή ποσόν.
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