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Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Σχετική ανακοίνωση υπάρχει και στον ιστότοπο ΕΛΕΠΛ, αλλ

ενημερώσουμε και προσωπικά για δυ

 

1. Παράταση υποβολής Περιλήψεων εργασιών για το 2ο Συνέδριο ΕΛΕΠΛ

Θεσσαλονίκη, 11

https://www.globalevents.gr/μελλοντικά

παιδιατρικών

https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production

public/f90ef7b422ab494eb77ed81be3765114

 

2. Προκήρυξη Υποτροφίας ΕΛΕΠΛ

υποτροφίας των 5000 Ευρώ για μία ερευνητική πρόταση

Αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει είναι κάποιο θέμα 

λοιμώξεις. Η πρόταση μπορεί να είναι επιδημιολογική, κλινική ή εργαστηριακή, και θα 

πρέπει να είναι γραμμένη στα Αγγλικά. Καταληκτική ημερομηνία για το τρέχον έτος 

είναι η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020. Η πρόταση θα πρέπει να υποβ

ηλεκτρονικά στο Γραμματέα της ΕΛΕΠΛ Μανώλη Γαλανάκη, στη διεύθυνση 

emmgalan@uoc.gr

Η επιλογή θα γίνει από 3μελή επιτροπή με ένα μέλος από το εξωτερικό.

και απονομή της υποτροφίας θα γίνει κατά την διάρκεια του 2ου Συνεδρίου 

Παιδιατρικών Λοιμώξεων τον Δεκέμβριο 2020 στην Θεσσαλονίκη.

Πρόταση για υποτροφία μπορούν να υποβάλουν

ειδικευόμενοι ή ειδικοί 

παιδιατρικών λοιμώξεων υπό την βεβαιωμένη επίβλεψη μέλους ΕΛΕΠΛ

</=40 ετών, γ) ασκούντες στην Ελλάδα.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη (1000 λέξεων), Εισαγωγή, 

Υπόθεση, Σκοπό, Μεθοδολογία, Ανα

Προϋπολογισμό (σύνολο μέχρι 5 σελίδες).

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό του αιτούντος στα Αγγλικά 

και 2 συστατικές επιστολές επίσης στα Αγγλικά.

 

Ο Πρόεδρος ΕΛΕΠΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι - μέλη ΕΛΕΠΛ 

χετική ανακοίνωση υπάρχει και στον ιστότοπο ΕΛΕΠΛ, αλλ

ενημερώσουμε και προσωπικά για δυο θέματα: 

Παράταση υποβολής Περιλήψεων εργασιών για το 2ο Συνέδριο ΕΛΕΠΛ

Θεσσαλονίκη, 11-13 Δεκ 2020. Ως τις 30 Οκτωβρίου 2020, Η υποβολή γίνεται στο: 

https://www.globalevents.gr/μελλοντικά-συνέδρια/2ο-πανελλήνιο

παιδιατρικών-λοιμώξεων .Οι οδηγίες υποβολής περιλήψεων περιλαμβάνονται και στο:

https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production

public/f90ef7b422ab494eb77ed81be3765114 

Προκήρυξη Υποτροφίας ΕΛΕΠΛ. Η ΕΛΕΠΛ καθιέρωσε πρόσφατα την χορήγηση 1 

υποτροφίας των 5000 Ευρώ για μία ερευνητική πρόταση που θα χορηγείται ετησίως. 

Αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει είναι κάποιο θέμα σχετικό με τις παιδιατρικές 

λοιμώξεις. Η πρόταση μπορεί να είναι επιδημιολογική, κλινική ή εργαστηριακή, και θα 

πρέπει να είναι γραμμένη στα Αγγλικά. Καταληκτική ημερομηνία για το τρέχον έτος 

η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020. Η πρόταση θα πρέπει να υποβ

ηλεκτρονικά στο Γραμματέα της ΕΛΕΠΛ Μανώλη Γαλανάκη, στη διεύθυνση 

emmgalan@uoc.gr, που θα ενημερώνει ότι η πρόταση παρελήφθη.

Η επιλογή θα γίνει από 3μελή επιτροπή με ένα μέλος από το εξωτερικό.

απονομή της υποτροφίας θα γίνει κατά την διάρκεια του 2ου Συνεδρίου 

Παιδιατρικών Λοιμώξεων τον Δεκέμβριο 2020 στην Θεσσαλονίκη.

Πρόταση για υποτροφία μπορούν να υποβάλουν άτομα με τα εξής κριτήρια: α) να είναι 

ειδικευόμενοι ή ειδικοί παιδίατροι ή ιατροί που δραστηριοποιούνται στην έρευνα 

παιδιατρικών λοιμώξεων υπό την βεβαιωμένη επίβλεψη μέλους ΕΛΕΠΛ

</=40 ετών, γ) ασκούντες στην Ελλάδα. 

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη (1000 λέξεων), Εισαγωγή, 

Υπόθεση, Σκοπό, Μεθοδολογία, Αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη, Βιβλιογραφία, 

Προϋπολογισμό (σύνολο μέχρι 5 σελίδες). 

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό του αιτούντος στα Αγγλικά 

και 2 συστατικές επιστολές επίσης στα Αγγλικά. 

Ο Πρόεδρος ΕΛΕΠΛ    Ο Γραμματέας ΕΛΕΠΛ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

χετική ανακοίνωση υπάρχει και στον ιστότοπο ΕΛΕΠΛ, αλλά θέλουμε να σας 

Παράταση υποβολής Περιλήψεων εργασιών για το 2ο Συνέδριο ΕΛΕΠΛ, 

Η υποβολή γίνεται στο:  

πανελλήνιο-συνέδριο-

.Οι οδηγίες υποβολής περιλήψεων περιλαμβάνονται και στο: 

https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-globalevents-

Η ΕΛΕΠΛ καθιέρωσε πρόσφατα την χορήγηση 1 

που θα χορηγείται ετησίως. 

σχετικό με τις παιδιατρικές 

λοιμώξεις. Η πρόταση μπορεί να είναι επιδημιολογική, κλινική ή εργαστηριακή, και θα 

πρέπει να είναι γραμμένη στα Αγγλικά. Καταληκτική ημερομηνία για το τρέχον έτος 

η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020. Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί 

ηλεκτρονικά στο Γραμματέα της ΕΛΕΠΛ Μανώλη Γαλανάκη, στη διεύθυνση 

, που θα ενημερώνει ότι η πρόταση παρελήφθη. 

Η επιλογή θα γίνει από 3μελή επιτροπή με ένα μέλος από το εξωτερικό. Η ανακοίνωση 

απονομή της υποτροφίας θα γίνει κατά την διάρκεια του 2ου Συνεδρίου 

Παιδιατρικών Λοιμώξεων τον Δεκέμβριο 2020 στην Θεσσαλονίκη. 

άτομα με τα εξής κριτήρια: α) να είναι 

υ δραστηριοποιούνται στην έρευνα 

παιδιατρικών λοιμώξεων υπό την βεβαιωμένη επίβλεψη μέλους ΕΛΕΠΛ, β) ηλικίας 

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη (1000 λέξεων), Εισαγωγή, 

μενόμενα αποτελέσματα και οφέλη, Βιβλιογραφία, 

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό του αιτούντος στα Αγγλικά 

Ο Γραμματέας ΕΛΕΠΛ 

 


