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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι 

  Στις 13 και 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το διεθνές σεμινάριο ωτοβελονισμού, στη 

Θεσσαλονίκη. Οι τρέχοντες μαθητές μας, καθώς και οι αποφοιτήσαντες το 2014 θα το 

παρακολουθήσουν αυτοδικαίως. Γι’ αυτό φροντίστε εγκαίρως για τη διανυκτέρευσή σας 

και τη μεταφορά σας. 

  Για όλους τους άλλους η συμμετοχή είναι μόνο 100€ + ΦΠΑ 23%. Είναι μοναδική ευκαιρία 

να συμπληρώσετε τις γνώσεις σας στην αντανακλαστική θεραπεία μέσω του πτερυγίου του 

ωτός. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 2310 868117 για να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας. Τέτοια 

ευκαιρία δεν θα ξαναϋπάρξει.  

  Ο ωτοβελονισμός επαυξάνει τη δυνατότητά μας για αποτελεσματική θεραπεία πληθώρας 

παθήσεων απανταχού του σώματος. Ακόμα και οι έχοντες μεγάλη κλινική εμπειρία στον 

ιατρικό βελονισμό έχουν πολλά να κερδίσουν ή να επιβεβαιώσουν από την εισήγηση του 

πολύπειρου ιατρού Ράφαελ Νοζιέ, γιο του ανακαλύψαντος τη μεθοδολογία Παύλου Νοζιέ 

τη δεκαετία του 1950.  

  Με συναισθήματα ιδιαίτερης εκτίμησης στα πρόσωπά σας και στο έργο σας.  

Dr med. Ηλίας Κωνσταντινίδης 

   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ  
 

 

        Εισηγητής: Dr. Raphael Nogier 

 (Groupe Lyonnais d’ etudes Medicales). 
 

        Θεσσαλονίκη  13 - 14 Ιουνίου 2015 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο 

βελονισμού Ελλάδας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο 

ιατρικού βελονισμού, με θέμα: 

 
   " ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛA ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ" 
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και εισηγητή  τον Dr. Raphael Nogier (Groupe Lyonnais d’ etudes Medicales). 

Η αδιαμφισβήτητη εμπειρία, η επιστημονική επάρκεια και η διδακτική αρτιότητα του 

εισηγητή, αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία του σεμιναρίου. 

Το σεμινάριο θα είναι διήμερο, συνολικής διάρκειας 16 εκπαιδευτικών ωρών και θα 

πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουνίου 2015 στη Θεσσαλονίκη 

Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

Γενικές πληροφορίες 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 
 

09.00 - 09.30: Προσέλευση - εγγραφή 
09.30 - 11.30: Εισήγηση ομιλητή 
11.30 - 12.00:  Coffee Break 
12.00 - 14.00:  Εισήγηση ομιλητή 
14.00 - 16.00:  Break 
16.00 - 17.30:  Εισήγηση ομιλητή 
17.30 - 18.00:  Coffee Break 
18.00 - 19.30:  Εισήγηση ομιλητή 
 

 Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 
 
09.00 - 11.00: Εισήγηση ομιλητή 
11.00 - 11.30: Coffee Break  
11.30 - 13.00: Εισήγηση ομιλητή 
13.00 - 13.15: Break  
13.15 - 14.15: Εισήγηση ομιλητή 

 

 Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου:     

 GRAND HOTEL PALACE  Μoναστηρίου 305 -307, Θεσσαλονίκη                             

τηλ: 2310-549000 

 Κόστος συμμετοχής:  € 100 + ΦΠΑ 23% 

 Πληροφορίες:  καθημερινά  10.00 – 18.00 

 Υπεύθυνος Γραμματείας:  κος  Χρήστος Τρούκας,  

Τηλ: 2310 868117 & 2310 911966,  fax 2310868126, κιν 6973345712 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή γίνεται με ταχυδρομική 

επιταγή στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, Πυλαίας 27, 

54454 Θεσσαλονίκη. Παρακαλείστε μετά την καταβολή 

του ποσού να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία για τη 

δήλωση των στοιχείων σας και την επιβεβαίωση της 

εγγραφής. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.



 


