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Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2021 
 
 
 
Κατάθεση περιλήψεων 71ου Συνεδρίου ΕΕΒΜΒ 
Υπενθυμίζεται ότι το 71ο συνέδριο της ΕΕΒΜΒ θα διεξαχθεί στις 26-28 
Νοεμβρίου 2021, στην Αθήνα. Έχει δοθεί παράταση στην υποβολή ερ-
γασιών και νέα προθεσμία είναι η 7η Νοεμβρίου 2021. 
 
Βραβεία και Υποτροφίες 71ου Συνεδρίου EEBMB 
Η ΕΕΒΜΒ ανακοινώνει τις παρακάτω υποτροφίες και βραβεία που θα 
δοθούν στο πλαίσιο του 71ου Συνεδρίου της ΕΕΒΜΒ σε νέους επιστήμο-
νες που θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο Συνέδριο και είναι τα-
μειακώς τακτοποιημένα αρωγά ή τακτικά μέλη της ΕΕΒΜΒ. Εάν o/η 
υποψήφιος/α δεν είναι μέλος της ΕΕΒΜΒ θα πρέπει να υποβάλλει αίτη-
ση εγγραφής νέου μέλους (για πληροφορίες εγγραφής 
http://www.eebmb.gr/index.php/etaireia/membership).  
 
Υποτροφίες μετακίνησης 
Νέοι/ες επιστήμονες που είναι αρωγά μέλη της ΕΕΒΜΒ και επιθυμούν 
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις υποτροφίες μετακίνησης στο 
Συνέδριο (ύψους 150 ευρώ) θα πρέπει να αποστείλουν στον Διονύση 
Σγούρα (sgouras@pasteur.gr, dionsgouras@gmail.com), μέσω ηλεκ-
τρονικού ταχυδρομείου επιστολή με την οποία θα ζητείται η υποτρο-
φία μετακίνησης, περίληψη της εργασίας τους και σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα. Οι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται εκτός Αθηνών, τα δε 
αποτελέσματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια 
του Συνεδρίου. 
Οι υποψηφιότητες για τις υποτροφίες μετακίνησης πρέπει να υποβλη-
θούν ηλεκτρονικά μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2021. 
 
Βραβεία 
Στο τέλος του Συνεδρίου θα δοθούν βραβεία (ύψους 200 ευρώ έκαστο) 
και έπαινοι σε προφορικές και αναρτημένες (e-poster) ανακοινώσεις. 
Τα βραβεία θα κριθούν από επιτροπές έμπειρων επιστημόνων που θα 
οριστούν από το Δ.Σ., με κριτήρια την επιστημονική αριστεία και την 
ποιότητα της παρουσίασης. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
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