
 

 

Ιωάννινα, 25 Φεβρουαρίου 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: IALM 2020 “Science and Justice through Research and Innovation: An Interdisciplinary Symposium” 

 

 

Αγαπητοί συνάδερφοι,  

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, έχω την τιμή να σας ενημερώσω για τη διοργάνωση IALM 2020, η οποία θα λάβει 

χώρα στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο Du Lac, στις 26-29 Μαΐου 2020. 

Η Διεθνής Ακαδημία Ιατροδικαστικών Επιστημών (International Academy of Legal Medicine – IALM) έχει αναθέσει 

στην Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών την ιδιαίτερα σημαντική αυτή διεθνή 

διοργάνωση, με την πλήρη υποστήριξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και της τοπικής και περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και της κεντρικής Κυβέρνησης και των δικαστικών αρχών. 

Στόχος μας είναι η σύνθεση ενός πολυδιάστατου Επιστημονικού Προγράμματος, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και 

σημαντικοί διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιατροδικαστικών επιστημών θα έχουν την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν απόψεις και στρατηγικές, αλλά και να ενημερωθούν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και στην 

τεχνολογία.  

Ηυποβολή περιλήψεων, για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση, είναι διαθέσιμη, μέσω της ιστοσελίδας μας 

www.ialm2020.org, και θα παραμείνει προσβάσιμη σε μία άτυπη παράταση της προθεσμίας έως τις 09:00 π.μ. της Τρίτης, 

3 Μαρτίου 2020.  

Η εκπροσώπηση της Ελληνικής Ιατροδικαστικής στη σημαντική αυτή διεθνή διοργάνωση είναι υπόθεση όλων μας. Η 

Οργανωτική Επιτροπή, αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες για τους Έλληνες συναδέρφους, έχει ορίσει ειδική προνομιακή τιμή 

εγγραφής διακοσίων ευρώ (200 €), η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 μέσω 

ειδικής φόρμας εδώ  (https://pcoconvin.eventsair.com/ialm20/register-gr). 

Παρακαλούμε θερμά να διακινήσετε τις πληροφορίες αυτές και να συμβάλετε έμπρακτα στη διεθνή προβολή του έργου της 

Ελληνικής Ιατροδικαστικής Κοινότητας, με την ενεργό συμμετοχή σας.  

Προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους της Οργανωτική Επιτροπής, 

 

 

 

Θεόδωρος Βουγιουκλάκης 

Πρόεδρος ΕΕΙΙΕ 
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Παρακαλούμε απαντήστε στη Γραμματεία Οργάνωσης, στα παρακάτω στοιχεία: 
 

 

PCO CONVIN S.A. 

29 K. Varnali Street, 152 33 Chalandri, Athens, Greece 

T: +30 210 6833600, F: +30 210 6847700 

E: registrations@ialm2020.org, W: www.ialm2020.org 

Corporate E: info@convin.gr, W: www.convin.gr 
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