


Α’	Ανακοίνωση	

Πρόεδρος: 	Π.	Μπούρα
Αντιπρόεδρος: 	Αικ.	Παυλίτου-Τσιόντση	
Γεν.	Γραμαμτέας: 	Α.	Τσιρογιάννη 	
Ειδ.	Γραμματέας: 	Θ.	Κεραμιτζόγλου 		
Ταμίας: 	 	 	Χ.	Νικολάου
Μέλη: 	 	 	Α.	Σαραντόπουλος 		

Αικ.	Ταράση-Ζαφειροπούλου	

Οργανωτική	Επιτροπή	

	 Με	 ιδιαίτερη	 χαρά	 θα	 θέλαμε	 να	 σας	 ανακοινώσουμε	 την	 διοργάνωση	 του	 10ου	
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ	ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ	–	ΑΝΟΣΙΑΚΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΚΑΙ	ΔΗΜΟΣΙΑ	ΥΓΕΙΑ,	στην	
Θεσσαλονίκη	στις	8-10	Δεκεμβρίου	2016,	στο	Ξενοδοχείο	Grand	Hotel	Palace.		

	Σκοπός	του	Συνεδρίου	είναι	η	παρουσίαση	των		γνώσεων	των	τελευταίων	ετών	στην	
βασική	και	εφηρμοσμένη	ανοσολογία,	η	ανταλλαγή	απόψεων	επί	των	εξελίξεων	της	έρευνας	
σε	μείζονες	παθολογικές	καταστάσεις	ανοσολογικής	αρχής,	την	πρόληψη	και	τη	θεραπευτική	
αντιμετώπισή	τους,	δηλαδή	την	ανοσοθεραπεία.	Το	πρόγραμμα	του	συνεδρίου	δίνει	ιδιαίτερη	
σημασία	σε	θέματα	που	επηρεάζουν	ευρέως	την	δημόσια	υγεία.	

	 Η	 εκτενής	 συζήτηση	 και	 ενημέρωση	 επί	 ανοσολογικών	 θεμάτων	 αιχμής	 είναι	
απαραίτητη		για	συναδέλφους	ολοένα	και	περισσότερων	ειδικοτήτων	πλέον.		

	 Έχουν	 προσκληθεί	 εξειδικευμένοι	 ομιλητές	 από	 την	 Ελλάδα	 και	 το	 εξωτερικό.	 Η	
συμμετοχή	 στο	 πρόγραμμα	 του	 συνεδρίου	 καταξιωμένων	 αλλά	 και	 νέων	 επιστημόνων	 είναι	
εξαιρετικά	σημαντική,	καθώς	αφενός	παρέχει	υψηλού	επιπέδου	συμπυκνωμένη	γνώση	στους	
συμμετέχοντες,	αφ’	εταίρου	δίνει	τη	δυνατότητα	αλληλεπίδρασης	και	διαδραστικής	συζήτησης	
των	επιστημόνων	του	χώρου	μας	επί	θεμάτων	εξαιρετικής	σημασίας.			

	 Σας	 περιμένουμε	 όλους	 λοιπόν,	 να	 συμπορευθούμε	 μαζί	 για	 τρείς	 μέρες,	 στα	
δυναμικά	 και	 ταχύτατα	 αναπτυσσόμενα	 μονοπάτια	 της	 Ανοσολογίας,	 τον	 Δεκέμβρη	 στη	
Θεσσαλονίκη!	

Μήνυμα	από	την	Πρόεδρο	της	Ελληνικής	Εταιρείας	Ανοσολογίας	

	

Η	Πρόεδρος	της	ΕΕΑ	

Παναγιώτα	Μπούρα	
Ομότιμη	Καθηγήτρια		

Παθολογίας	–	Κλινικής	Ανοσολογίας	ΑΠΘ	



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ		ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	

ΒΑΣΙΚΗ		ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ	
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ		ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ	

ΚΛΙΝΙΚΗ		ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ	

ΑΝΟΣΙΑΚΟ		ΣΥΣΤΗΜΑ		ΚΑΙ		ΔΗΜΟΣΙΑ		ΥΓΕΙΑ	
Φυσική	Ανοσία	
Ειδική	Ανοσία	

Ανοσολογία	Λοίμωξης	
Αυτοανοσία	

Ανοσολογία	Καρκίνου	
Ανοσοπαρέμβαση	(εμβόλια	–	φάρμακα)	

Ανοσοανεπάρκειες	(Πρωτοπαθείς	–	Δευτεροπαθείς)	
Μεταμόσχευση	

Ανοσολογία	Αναπαραγωγής	
Διατροφή	και	ανοσιακό	σύστημα	

Υποβολή	εργασιών	

Για	 την	 υποβολή	 των	 εργασιών,	 απαραίτητη	 είναι	 η	 εγγραφή	 ενός	 τουλάχιστον	
από	τους	συγγραφείς.	Οι	περιλήψεις	πρέπει	να	έχουν	έκταση	250	περίπου	λέξεων	
με	 αναφερόμενα	 τον	 τίτλο,	 σκοπό,	 υλικό	 και	 μέθοδοι,	 αποτελέσματα	 και	
συμπεράσματα.	Δύναται	να	περιέχουν	1	εικόνα	ή	σχήμα	και	1	πίνακα.	

Η	 υποβολή	 γίνεται	 ηλεκτρονικά	 στην	 Ελληνική	 Εταιρεία	 Ανοσολογίας,	 στο	
info@helsim.gr,	 αφού	 συμπληρωθεί	 η	 ηλεκτρονική	 φόρμα	 του	 έντυπου	
περίληψης,	η	οποία	βρίσκεται	στο	site	της	ΕΕΑ	(www.helsim.gr).	



Οι	 περιλήψεις	 θα	 αξιολογηθούν	 από	 την	 Επιστημονική	 Επιτροπή	 ανά	 θεματική	
ενότητα.	Κατά	την	υποβολή	της	εργασίας,	οι	συγγραφείς	πρέπει	να	δηλώσουν	την	
θεματική	ενότητα	στην	οποία	επιθυμούν	να	κριθεί	η	εργασία.	

Οι	 περιλήψεις	 των	 εργασιών	 που	 θα	 γίνουν	 αποδεκτές	 για	 προφορική	 ή	
αναρτημένη	 (e-poster)	 παρουσίαση	 στο	 συνέδριο,	 θα	 δημοσιευθούν	 στο	
περιοδικό		

Λήξη	υποβολής	περιλήψεων:	 	 5	Νοεμβρίου	2016	

Ενημέρωση	για	το	αποτέλεσμα		
της	διαδικασίας	κρίσης:	 	 	 	15	Νοεμβρίου	2016	

Βράβευση	εργασιών	

Επιτροπή	της	ΕΕΑ	θα	βραβεύσει	τις	καλύτερες	εργασίες	του	Συνεδρίου.	

Γλώσσα	Συνεδρίου	

Επίσημη	γλώσσα	του	Συνεδρίου	είναι	η	Ελληνική.	



Εγγραφή	στο	Συνέδριο	

Το	κόστος	εγγραφής	ορίζεται	στον	παρακάτω	πίνακα	

Μέλη	ΕΕΑ	 Μή	Μέλη
ΕΕΑ	 Ειδικευόμενοι	 Τεχνολόγοι	 Φοιτητές	

Κόστος
Εγγραφής	 80	ευρώ	 100	ευρώ 50	ευρώ	 40	ευρώ	 Δωρεάν	

Για	την	εγγραφή	στο	Συνέδριο	θα	πρέπει	να	συμπληρωθεί	και	να	αποσταλεί	
ηλεκτρονικά	 το	 Δελτίο	 Εγγραφής	 που	 είναι	 διαθέσιμο	 στην	 ιστοσελίδα	 της	
Ελληνικής	Εταιρείας	Ανοσολογίας.	

Το	κόστος	εγγραφής	μπορεί	να	κατατεθεί	μέχρι	τις	30	Νοεμβρίου	2016,	στον	
λογαριασμό	της	Ελληνικής	Εταιρείας	Ανοσολογίας	(ALPHA	BANK,	ΙΒΑΝ:	GR79	
0140	 3990	 3990	 0200	 2000	 124)	 όπου	 θα	 αναφέρεται	 το	 όνομα	 του	
εγγεγραμμένου.	Ως	αιτιολογία	 κατάθεσης	πρέπει	 να	αναφέρεται	η	 εγγραφή	
στο	 10ο	 Πανελλήνιο	 Συνέδριο	 ΕΕΑ.	 Μετά	 την	 πάροδο	 της	 παραπάνω	
ημερομηνίας,	 οι	 εγγραφές	 θα	 πραγματοποιούνται	 στη	 γραμματεία	 της	 ΕΕΑ	
κατά	τη	διάρκεια	του	συνεδρίου.			

Η	εγγραφή	περιλαμβάνει	την	είσοδο	σε	όλες	τις	επιστημονικές	συνεδριάσεις	
και	 τον	 εκθεσιακό	 χώρο,	 συνεδριακό	 υλικό,	 καφέ	 στα	 διαλείμματα	 και	
συμμετοχή	στη	δεξίωση	υποδοχής.	

Τα	έξοδα	συμμετοχής	δεν	επιστρέφονται.	



Πιστοποιητικό	Παρακολούθησης	

Το	 πιστοποιητικό	 παρακολούθησης	 χορηγείται	 την	 τελευταία	 ημέρα	 του	
συνεδρίου	 σε	 όσους	 συνέδρους	 έχουν	 παρακολουθήσει	 το	 75%	 του	
προγράμματος.	 Η	 πιστοποίηση	 παρακολούθησης	 θα	 πραγματοποιείται	 μέσω	
ηλεκτρονικής	 καταγραφής	 (barcode).	 Το	 πιστοποιητικό	 περιλαμβάνει	
μοριοδότηση	 από	 τον	 Πανελλήνιο	 Ιατρικό	 Σύλλογο	 με	 μόρια	 Συνεχιζόμενης	
Ιατρικής	Εκπαίδευσης	(CME	Credits).		

Διαμονή	

Για	 τις	 ανάγκες	 του	 Συνεδρίου,	 υπάρχουν	 διαθέσιμα	 δωμάτια	 στο	 ξενοδοχείο	
Grand	Hotel	Palace,	σύμφωνα	με	τον	παρακάτω	τιμοκατάλογο.	Η	δέσμευση	των	
δωματίων	πραγματοποιείται	μέσω	του	γραφείου	Triaena	Tours & Congress.	

Μονόκλινο	 Δίκλινο	 Τρίκλινο	

Κόστος	 83	ευρώ	 93	ευρώ	 120	ευρώ	

Τόπος	διεξαγωγής	Συνεδρίου	

Το	συνέδριο	θα	πραγματοποιηθεί	στη	Θεσσαλονίκη,	στο	ξενοδοχείο	Grand	Hotel	
Palace	(www.grandhotelpalace.gr),	Μοναστηρίου	305,	54627,	Τηλ:	2310-549000.	



Ελληνική	Εταιρεία	Ανοσολογίας	

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	
TRIAENA	TOURS	AND	CONGRESS	Α.Ε	
Κα Γεωργία Κατερινιού

Λεωφ.Μεσογείων	15, ΤΚ	11526 Αθήνα
 Tηλ		:	210	74	99	318/300	Fax	:	210	77	05 752			
E-mail:	gkateriniou@triaenatours.gr		

Μαιάνδρου	23,	Αθήνα,	11528	
Κα.	Φώφη	Αγγελοπούλου	
Τηλ:	 	 	210-7211845	

	 	6972863702	
Fax:	 	210-7215082	
E-mail:	 	info@helsim.gr	
Website:	 	www.helsim.gr	

ΟΡΓΑΝΩΣΗ	-	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	-	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	


