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ΔΠΩΝΤΜΟ: .................................................................. ΟΝΟΜΑ: ........................................................... 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: .................................................. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ............................................................... 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ..........................................................................….. Σ.Κ: .................................................... 

ΠΟΛΗ: ..……………….........................................…… ΝΟΜΟ: .............................................................. 

ΔΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ (ΓΙΑ ΣΟΤ Κ.Φ.Α.): ................…… ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: ..............................................  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ: ....................................……………………………………………………………………………  

ΚΙΝΗΣΟ: .......................................………… E – mail: ……………………………………………………….. 
 
     ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ                             ΜΔΥΡΙ 15 / 11 / 2019         ΑΠΟ 16 / 11 / 2019                                   
- Σαμειακά ηακηοποιημένα μέλη ηηρ Δ.Γ.Β.Δ.,               
χωρίς επιστημονική ανακοίνωση,                                          Γυπεάν                          Γυπεάν 
με δςναηόηηηα παπακολούθηζηρ ηος ζςνεδπίος 
και όλυν ηυν ζεμιναπίυν.     
- Φοιηηηέρ και λοιποί,          
χωρίς επιστημονική ανακοίνωση,                                          10 Δςπώ                        15 Δςπώ 
με δςναηόηηηα παπακολούθηζηρ ηος ζςνεδπίος 
και όλυν ηυν ζεμιναπίυν. 
- ςμμεηοσή με επιστημονική ανακοίνωση για     
ηα ηαμειακά ηακηοποιημένα μέλη ηηρ Δ.Γ.Β.Δ. 
με δςναηόηηηα παπακολούθηζηρ ηος ζςνεδπίος                       25 Δςπώ                        30 Δςπώ 
και όλυν ηυν ζεμιναπίυν.     
- ςμμεηοσή με επιστημονική ανακοίνωση για 
όλοςρ ηοςρ ςπόλοιποςρ με δςναηόηηηα παπακολού-                30 Δςπώ                        35 Δςπώ 
θηζηρ ηος ζςνεδπίος και όλυν ηυν ζεμιναπίυν           
 
- Για ςποβολή short paper με δςναηόηηηα παπακο-  
λούθηζηρ ηος ζςνεδπίος και όλυν ηυν ζεμιναπίυν.                70 Δςπώ                        70 Δςπώ 
 
- Για ςποβολή ολόκληπηρ επγαζίαρ (full paper)  
με δςναηόηηηα παπακολούθηζηρ ηος ζςνεδπίος 
και όλυν ηυν ζεμιναπίυν.                                                       100 Δςπώ                      100 Δςπώ    
 

  Πποθοπική ανακοίνυζη (10 λεπηά)                Poster (0,80 πλάηορ x 1,00 m ύτορ)    

  Ολόκληπη επγαζία (20 λεπηά)                        Short paper (20 λεπηά)           
ε πεπίπηυζη παποςζίαζηρ επιζηημονικήρ επγαζίαρ ζςμπληπώζηε και ηα παπακάηυ (ηα ζηοισεία 
ζςμπληπώνονηαι από ηον ππώηο ζςγγπαθέα και θευπούνηαι υρ δήλυζη ζςμμεηοσήρ για παποςζίαζη 
επιζηημονικήρ επγαζίαρ και αποδοσήρ ηυν όπυν διεξαγυγήρ ηος ζςνεδπίος πος έσει θέζει η οπγανυηική 
επιηποπή). Πποθεζμία ςποβολήρ μέσπι 29 / 11 / 2019, συπίρ δςναηόηηηα να ςπάπξει οποιαδήποηε παπάηαζη. 

ΣΙΣΛΟ:..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ............................................      ΤΠΟΓΡΑΦΗ: .............................................   
Αποζηείλεηε ζςμπληπυμένο ηο δεληίο ζςμμεηοσήρ και ηην ηασςδπομική επιηαγή (συπιζηά) ζηην Δ.Γ.Β.Δ., 
Πποξένος Κοπομηλά 51, Σ.Κ. 54622, Θεζζαλονίκη. 

 


