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Α.Π. 3155                                     Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 
 
 
Θέμα: Συμμετοχή ειδικευομένων στο 1st HELLENIC THORACIC SOCIETY-EUROPEAN 
RESPIRATORY SOCIETY HERMES Summer School 
 
 
Αγαπητοί συνάδερφοι, 
 
 
Όπως σας είναι γνωστό, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, και το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης οργανώνουν ένα εκπαιδευτικό τριήμερο στην Κρήτη προετοιμασίας  συμμετοχής 
στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Διπλώματος – Hermes- της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας. 
Σκοπός τους Σεμιναρίου είναι η κατάλληλη προετοιμασία των τελειοφοίτων 
ειδικευομένων ή ειδικών πνευμονολόγων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις 
του Hermes.  
 
Θα σας παρακαλούσαμε να υποδείξετε δύο ή τρεις ειδικευομένους σας που θα 
επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό τριήμερο. 
Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες είναι: 

1. Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας (το σεμινάριο θα γίνει στην Αγγλική) 
2. Να βρίσκονται στη τελευταία περίοδο της ειδικότητας 
3. Να επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Hermes τα επόμενα δύο χρόνια. 

 
Περισσότερες λεπτομέρειες για το δίπλωμα Hermes και τις εξετάσεις για την απόκτησή 
του θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://hermes.ersnet.org/ ή σε επικοινωνία  με την Εθνική 
εκπρόσωπο στην ERS Επίκ. Καθηγήτρια κ. Τζωρτζάκη Ελένη (email: 
tzortzaki@med.uoc.gr, τηλ. 2810392433).  
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Fodele Beach, 15 χλμ έξω 
από το Ηράκλειο στις 5-8 Ιουλίου 2012. 
Όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των επιλεγμένων γιατρών που θα το 
παρακολουθήσουν θα καλυφθούν από τους διοργανωτές. 



Τέλος, σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα του συμποσίου και τη φόρμα αίτησης 
συμμετοχής που θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pneumon@med.uoc.gr ή στο fax: 2810542650 μέχρι τις 10 Απριλίου 2012. 
Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η συνεχής παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι 
υποχρεωτική και ελεγχόμενη.  
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 
 
Καθηγητής Κ. Ι. Γουργουλιάνης 

 
Πρόεδρος ΕΠΕ 

Καθηγητής Ν. Σιαφάκας 

 
 
Πρόεδρος του Σεμιναρίου 

 



1st HELLENIC THORACIC SOCIETY HERMES 
Summer School 
    5‐8 July 2012 

                HERAKLION CRETE, GREECE 
 

        Fodele Beach Hotel 
 

Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής 
 
 
Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Τίτλος / Ιδιότητα:  

 

Φορέας/Νοσοκομείο:  

 

Διευθυντής:  

Ημερομηνία έναρξης Ειδικότητος: 

Διεύθυνση Εργασίας:  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

 

e-mail:   

Γνώση Αγγλικής   Kαλή   

     Πολύ καλή  

     Άριστη   

Προτίθεμαι να δώσω το Hermes  το 2012 

     το 2013 

 

 


