
Ανακοίνωση προγράμματος Σεμιναρίου Εκπαίδευσης στην Αλγολογία (ΣΕΑ) 2022 

.Η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας (EEA) ανακοινώνει την διεξαγωγή του ετήσιου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης στην 
Αλγολογία για το έτος 2022. Το Σεμινάριο υπό τις νέες συνθήκες (πανδημία CΟVID 19) θα διεξαχθεί διαδικτυακά, 
τουλάχιστον για τους πρώτους δύο κύκλους. 

Έναρξη πρώτου κύκλου 25 Φεβρουαρίου 2022 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους γιατρούς και άλλους επαγγελματίας υγείας που ενδιαφέρονται για 
το χρόνιο πόνο και ολοκληρώνεται σε 4 διήμερους κύκλους. 

Το Σεμινάριο Εκπαίδευσης στην Αλγολογία 2022 θα παρακολουθήσουν 40 άτομα, ειδικοί και ειδικευόμενοι 
ιατροί ή  άλλοι  επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι κλπ.). 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στο email της Eλληνικής Εταιρείας 
Αλγολογίας info@algologia.gr έως και 30 Ιανουαρίου 2022 συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας 
το  αρχείο Word που θα βρειτε ΕΔΩ. Η επιλογή γίνεται με βάση την ημερομηνία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται άμεσα. 

Το κόστος συμμετοχής στα Σεμινάρια είναι: για τους ειδικούς γιατρούς 400 ευρώ και για τους 
ειδικευόμενους και άλλους επαγγελματίες υγείας 200 ευρώ. Το ποσό μπορεί να πληρωθεί σε 2 δόσεις: η 
πρώτη μέχρι τις 10 Ιανουαρίου και η δεύτερη μέχρι τις 05 Απριλίου 2022. 

Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται: 
a) απευθείας στα γραφεία της Εταιρείας 
b) με κατάθεση στους επίσημους λογαριασμούς της Εταιρείας: 
ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR8901401180118002002007554 
EUROBANK ΙΒΑΝ: GR4802600080000310102218133 
(στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης παρακαλείσθε να στείλετε  το αποδεικτικό κατάθεσης με το 
ονοματεπώνυμο σας στο email της εταιρείας) 

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι μέλη της ΕEA και επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Σεμινάριο, 
καλούνται να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία και για το 2022. 
Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή είναι 30€. 

Γιατροί ή Επαγγελματίες Υγείας οι οποίοι δεν είναι μέλη της Εταιρείας και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
Σεμινάριο, μπορούν να υποβάλλουν ένα σύντομο βιογραφικό και να συμπληρώσουν και την  φόρμα 
εγγραφής που βρίσκεται ΕΔΩ. 

Οι προγραμματισμένοι εκπαιδευτικοί κύκλοι για το 2022 είναι: 

• Α κύκλος: 25-26 Φεβρουαρίου 
• Β κύκλος: 8-9 Απριλίου 
• Γ κύκλος: 23-24 Σεπτεμβρίου 
• Δ κύκλος: 11-12 Νοεμβρίου 

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας στο e-mail info@algologia.gr 

Βαγδατλή Κυριακή, Πρόεδρος ΕΕΑ 
Αθηνά Κολοτούρα, Γ. Γραμματέας ΕΕΑ & Υπεύθυνος ΣΕΑ 
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