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Παρακολούθηση Web Congress
Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο σε ζωντανή μετάδοση παρακαλούμε επισκεφθείτε το site
www.livemed.gr
- Επιλέξτε το συνέδριο και έπειτα το εικονίδιο Go Virtual.
- Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας.
- Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας

λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο Livemed.
- Η δημιουργία λογαριασμού στο livemed είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την

παρακολούθηση των διαλέξεων.
- Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να πραγματοποιήσετε την είσοδο σας στο

Livemed ή αν επιθυμείτε να γίνετε νέος χρήστης με την εγγραφή σας.

Εγγραφή / Πιστοποιητικό παρακολούθησης:
Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι υποχρεωτική η εγγραφή σας στο
συνέδριο. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει κατά την αρχική σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε στη γραμματεία του συνεδρίου. 

** Για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του 60% του συνεδρίου.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί μετά τη λήξη του συνεδρίου και θα
παραμείνει ενεργός για 1 εβδομάδα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία τυχόν χρειαστείτε
επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

• Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την εγγραφή, τη σύνδεση
ή την παρακολούθηση του Web Congress, παρακαλούμε πατήστε τον  παρακάτω σύνδεσμο.

Γραμματεία:
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. 
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη Τηλ.: 210- 98 80 032, 
Φαξ: 210-98 81 303 E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr 
Website: www.events.gr

• Από τον ακόλουθο σύνδεσμο
μπορείτε να πραγματοποιήσετε
την εγγραφή σας στο συνέδριο.

• Για την αποστολή του
πιστοποιητικού σας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε
τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη
(download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου
ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της
για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
www.events.gr

https://www.livemed.gr/el/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://www.livemed.gr/el/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7
https://www.livemed.gr/el/categories/live/web-congress-%CE%B5%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-2020?mode=secretariat
https://www.livemed.gr/images/supportfiles/2020_09_0406_support_earines/index.html



