
 

 

Καλώς ήρθατε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας! 

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες αναφορικά με τη διαδικτυακή 

διεξαγωγή του Συνεδρίου, προς διευκόλυνσή σας: 

✓ Web Application Programme: Είναι διαθέσιμο ΕΔΩ και 

αποτελεί ένα έξυπνο «εργαλείο» καθώς κανείς μπορεί: 

• να κατεβάσει το Επιστημονικό Πρόγραμμα ή να το δει 

ανά ημέρα 

• να κάνει αναζήτηση με το όνομα του ομιλητή  

• να διαμορφώσει το δικό του προσωπικό πρόγραμμα  

 

✓ Σύνδεση: Για να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του 

14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιληψίας, παρακαλούμε 

πατήστε ΕΔΩ ή πληκτρολογήστε 

https://bluetree.events/client/14pese/84/  

• επιλέγετε το πεδίο Login, όπου καταχωρείτε το user 

name (το email σας) & το password που έχετε υποβάλλει 

σύμφωνα με την εγγραφή σας (ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι 

https://www.myrtalycongress.gr/epilepsycongress/
https://bluetree.events/client/14pese/84/
https://bluetree.events/client/14pese/84/


συμμετέχοντες δεν έχουν κάνει την εγγραφή οι ίδιοι, αλλά 

έχει πραγματοποιηθεί από το Οργανωτικό Γραφείο, 

παρακαλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, 

σύμφωνα με το αντίστοιχο email που έχουν λάβει) 

• Εισερχόμενοι στη διαδικτυακή πλατφόρμα, στο πάνω 

μέρος είναι ευδιάκριτο το ΜΕΝΟΥ, όπου υπάρχουν, 

μεταξύ άλλων, οι εξής επιλογές: 

o VIDEOS (όπου παρακολουθείτε live το Συνέδριο) 

 

o SPEAKERS (όπου μπορείτε να δείτε τη λίστα των 

ομιλητών) 

 

 



o SPONSORS (όπου μπορείτε να δείτε τη λίστα των 

χορηγών) 

 

o E – BAG (η διαδικτυακή τσάντα, όπου βρίσκεται το 

συνεδριακό υλικό) 

 

 

 

 

✓ Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: Μετά το τέλος του 

Συνεδρίου θα λάβετε στο email σας link για τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ για την παραλαβή 

του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.  



• Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 

• ακολούθως, όσοι έχουν το ολοκληρώσει το παραπάνω 

βήμα, θα ενημερωθούν μέσω email για την ηλεκτρονική 

παραλαβή του πιστοποιητικού τους 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης 

πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, ως εκ τούτου δεν 

είναι δυνατή η καταμέτρηση κατά την παρακολούθηση on 

demand μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου. 

 

 

 

Χρήσιμα τηλέφωνα: 

Myrtaly Congress (Γραμματεία): 26510 73519 

Κινητά τηλέφωνα Γραμματείας: 6986731671, 6986728591 

MARGARITIDIS AUDIOVISUAL (Τεχνική Γραμματεία): 

2310812690, 6977465294 

 

 

 

 

Σας ευχόμαστε καλή παρακολούθηση! 

 

 


