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Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
Έλεγχος λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στην Αθήνα και διαδικτυακά, για το 13ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της 

Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων  το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA  

στις 8-10 Οκτωβρίου 2021. 

Μετά από  μια πολύ δύσκολη χρονιά, γεμάτη από προκλήσεις δημόσιας υγείας  που έφερε μαζί της η 

πανδημία COVID-19, η ανάγκη συγκέντρωσης για επανεκκίνηση της επιστημονικής κοινότητας που 

ασχολείται με την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων  γίνεται ακόμη πιο έντονα αναγκαία. 

Παρά το γεγονός ότι οι νέες παραλλαγές του ιού  SARS- CoV -2  μας προβληματίζουν  ιδιαίτερα πιστεύουμε 

ότι θα πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις τον επόμενο Οκτώβριο για να μπορέσουμε να 

οργανώσουμε ένα ασφαλές συνέδριο με φυσική παρουσία σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα ενώ 

ταυτόχρονα θα δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης για τους αγαπημένους συναδέλφους 

που δεν θα μπορούν να είναι κοντά μας.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση ενός 

επιστημονικού προγράμματος που θα καλύπτει  πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για την πρόληψη και τον 

έλεγχο  των παραδοσιακών λοιμώξεων και  της μικροβιακής αντοχής στην εποχή της COVID-19, εξελίξεις  

στην ιολογία, παθογένεια, εργαστηριακή διερεύνηση, διάγνωση της λοίμωξης από SARS-CoV-2, νεότερα 

στοιχεία για τα εμβόλια και την αποτελεσματικότητά τους. Ταυτόχρονα θα προσεγγιστούν θέματα ποιότητας 

και ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας, συνεργασιών,  κουλτούρας, δεσμεύσεων της διοίκησης, 

Infodemics και πολλά άλλα στοχεύοντας το συνέδριο να προσφέρει και πάλι ένα μοναδικό φόρουμ στους 

συμμετέχοντες για ανταλλαγή πολύτιμων  γνώσεων και εμπειριών. 

Διατηρώντας στοιχεία που οδήγησαν σε επιτυχία τα προηγούμενα συνέδρια της ΕΕΕΛ όπως οι στρογγύλες 

τράπεζες, τα debates, τα forum ευελπιστούμε να σας εκπλήξουμε ευχάριστα και τη φετινή χρονιά με τη 

θεματολογία που θα αναπτύξουν οι καταξιωμένοι εισηγητές μας τους οποίους ευχαριστούμε θερμά που 

αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας.  

Με μεγάλη χαρά και προσμονή λοιπόν το ΔΣ της ΕΕΕΛ, η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 

Συνεδρίου απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους εσάς και ευελπιστούμε στην αθρόα συμμετοχή σας που  

αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του. 

Δεσμεύστε τις ημερομηνίες για να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί τον Οκτώβριο.  

 Η Πρόεδρος του Συνεδρίου O Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

 & Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ. & Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΕΕΛ

 Α. Καραΐσκου Γ. Σαρόγλου
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 Πρόεδρος: Καραΐσκου Α. 

 Αντιπρόεδρος: Χατζηγεωργίου Δ.

 Γεν. Γραμματέας: Στραβοπόδης Γ.

 Ταμίας: Παπαδημητρίου Α.

 Μέλη: Δαληγγάρου - Βιλαέτη Ο. 

  Δούκα Ε.

  Αρβανίτη Κ. 

  Βάρδα Π.  

  Τσιάκαλος Α. 

Διοικητικό Συμβούλιο της  
Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.)

Σαρόγλου Γ.

Επίτιμος Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Λ.

Αρβανίτη Α.
Βάρδα Π. 

Βασιλόπουλος Γ.
Βουτουφιανάκη Ι.
Γιαβασόπουλος Ε. 

Δαληγγάρου - Βιλαέτη Ο. 
Δουβανάς Α.

Κουσούλη Ε.
Κουφονίκου Χ.
Κωστούλα Μ.
Κωστούρου Σ.
Μερζιώτη Χ.
Μήτσιου Μ.

Μπαμπιονιτάκη Χ.

Μπολίκας Εμμ.
Σταματάκη Π.

Τόπκα Δ.
Τσερώνη Μ.
Τσιάκαλος Α.

 Πρόεδρος: Παπαδημητρίου Α.
 Αντιπρόεδρος: Χατζηγεωργίου Δ.

Μέλη

Καραΐσκου Α. 

Πρόεδρος Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή
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Ακινόσογλου Κ. 
Αρβανίτη Κ.
Αστρινάκη Ε.

Βασιλογιαννακόπουλος Α.
Βεϊνή Φ.

Διπλού Α.
Δούκα Ε.

Δρελιώζη Α. 
Ιστίκογλου Ι. 

Κοντοπίδου Φ.
Λεμονάκης Ν. 

Μπαλασοπούλου Α.
Παναγιώτου Μ.

Παπαπαρασκευάς Ι.

Πιτσικούλη Α.
Σουρρή Φ. 

Συμπάρδη Σ. 
Χαραλαμπόπουλος Δ.
Χατζηαναστασίου Σ. 

Χονδρολέου Α.
Χριστοδούλου Ε.

Goldmann D.
Αντωνιάδου Α.
Βατόπουλος Α.

Βρυώνη Γ.
Γαργαλιάνος - Κακολύρης Π.

Γιαμαρέλλου Ε.
Γκίκας Α.
Γώγος Χ.
Δαΐκος Γ.

Ζαούτης Θ.
Λάγιου Π.

Λαζανάς Μ.
Μαγιορκίνης Γ.

Παναγιωτακόπουλος Γ.
Παναγιωτόπουλος Τ.
Παπά - Κονιδάρη Α.
Παπαευαγγέλου Β.

Πέππας Θ.

Πετρίκκος Γ.
Πουρνάρας Σ.

Σύψας Ν.
Τσακρής Α.
Τσιόδρας Σ.
Τσολιά Μ.

Φαρόπουλος Ι.
Χατζηχριστοδούλου Χ.

 Πρόεδρος: Σαρόγλου Γ.
 Αντιπρόεδρος: Στραβοπόδης Γ.

Μέλη

Επιστημονική Επιτροπή

Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή
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Θεματολογία

Εξελίξεις για την  πανδημία στην Ελλάδα και στον κόσμο 

Εργαστηριακή διερεύνηση  SARS-CoV-2

Διαχείριση της πανδημίας στο νοσοκομείο 

Διαχείριση συρροών σε χώρους μακράς φροντίδας

Λοιμώξεις μέσα στην πανδημία   

Έλεγχος λοιμώξεων στο  νοσοκομειακό περιβάλλον στην εποχή της COVID-19

Η συμβολή άλλων Κεντρικών Υπηρεσιών  στην διαχείριση της πανδημίας

Ο ρόλος της ΕΝΛ στη διαχείριση κρίσεων Δημόσιας Υγείας

COVID-19 Infodemics

Εμβόλια στην εποχή της πανδημίας

Αντιμικροβιακή επιμελητεία

Ποιότητα και ασφάλεια υπηρεσιών φροντίδας υγείας

Εργαλεία Διοίκησης στη μάχης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων

 και της μικροβιακής αντοχής 

Ο ρόλος των συνεργασιών στον έλεγχο των Λοιμώξεων 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα, στις 8 - 10 Οκτωβρίου 2021

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ξενοδοχείο Crowne Plaza Hotel
Αίθουσα Ballroom
Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 7278000
Fax: 210 7278600
www.cpathens.com

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

www.eeel.gr

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (BADGES)

Οι ηλεκτρονικές κονκάρδες (badges) θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συνέδρους, από τη 
γραμματεία του Συνεδρίου, κατά την άφιξή τους στο συνεδριακό χώρο και είναι απαραίτητες για την 
είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. 
Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από 
τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του 
Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
U.E.M.S., του I.C.N., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α) Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας για 
τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S. (Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ειδικευμένων Ιατρών). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με 
μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Iατρός), ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των 
ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα 
από φαρμακευτικές εταιρίες, δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης 
θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις ηλεκτρονικές 
κονκάρδες των Συνέδρων που συμμετέχουν με φυσική παρουσία και μέσω της πλατφόρμας 
αναμετάδοσης για τους συνέδρους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. 

Β) Για τους νοσηλευτές, το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με μόρια 
από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΕΣΝΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Διεθνές 
Συμβούλιο Νοσηλευτών (International Council of Nurses).

Γενικές Πληροφορίες
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου είναι η ακόλουθη https://www.events-free-spirit.gr/13-eeel-2021ασίε

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κατηγορία

Ειδικευμένοι 50,00 €

Ειδικευόμενοι, Νοσηλευτές & λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 30,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές  & Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 10,00 €

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: 
https://www.events-free-spirit.gr/13-eeel-2021/forma-symmetoxis. Το κόστος εγγραφής 
των φοιτητών δεν μπορεί να καλυφθεί από φαρμακευτική εταιρία σύμφωνα με τον κώδικα 
δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και την εγκύκλιο του ΕΟΦ.

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την 
ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Βεβαίωση Παρακολούθησης 
•  Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους Ιατρούς / Νοσηλευτές,  

εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης 
• Καφέ στη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Κατηγορία

Ειδικευμένοι 50,00 €

Ειδικευόμενοι, Νοσηλευτές & λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 30,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές  & Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 10,00 €

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: 
https://www.events-free-spirit.gr/13-eeel-2021/forma-symmetoxis. Το κόστος εγγραφής 
των φοιτητών δεν μπορεί να καλυφθεί από φαρμακευτική εταιρία σύμφωνα με τον κώδικα 
δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και την εγκύκλιο του ΕΟΦ.

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την 
ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Βεβαίωση Παρακολούθησης 
•  Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια για τους Ιατρούς / Νοσηλευτές,  

εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης 

Γενικές Πληροφορίες

https://www.events-free-spirit.gr/13-eeel-2021%20
https://www.events-free-spirit.gr/13-eeel-2021/forma-symmetoxis
https://www.events-free-spirit.gr/13-eeel-2021/forma-symmetoxis
https://www.events-free-spirit.gr/13-eeel-2021
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

TYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Single room on BB basis Crowne Plaza Hotel 150,00 €

Η τιμή φιλοξενίας είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και αφορά μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό.

Σημειώσεις:

1. Στις τιμές των εγγραφών και της διαμονής συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

2.  Στην τιμή φιλοξενίας ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας 
από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών: Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 

Η Επιστημονική Επιτροπή του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελέγχου Λοιμώξεων, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την Επιστημονική 
Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την επιτροπή κρίσης εργασιών, 
θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως Προφορικές Ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες 
Ανακοινώσεις (με τη μορφή e-poster). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών 
λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. 
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής μιας Προφορικής Ανακοίνωσης σε e-poster.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο 
έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

• Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα.

•  Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά 
Times New Roman, με μαύρα γράμματα (bold), σε μονό διάστημα.

•  Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:

  1.  Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης. Παράκληση η αποφυγή χρήσης 
συντομογραφίας.

  2.  Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το/α όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε το 
όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.

  3.  Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λ.π., στο οποίο 
απασχολούνται οι συγγραφείς. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο 
διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1,2,3).

Γενικές Πληροφορίες
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  4.  Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα και η περίληψη θα πρέπει να 
είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, σκοπός, υλικό, μέθοδοι, αποτελέσματα, συμπεράσματα.  
Η περίληψη θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις.

  5.  Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης 
(Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης), το όνομα και τα στοιχεία του συγγραφέα 
υπεύθυνου αλληλογραφίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κινητό ή σταθερό) 
στον οποίο θα σταλεί η απάντηση.

•   Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, θα αποσταλεί επιβεβαίωση 
παραλαβής της περίληψης στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη 
παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του 
Συνεδρίου (Εταιρία Free Spirit, τηλ.: 210 6048260, www.free-spirit.gr).

•  Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον 
συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία το αργότερο μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2021. Εάν δε λάβετε 
απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.

•  Εφόσον η εργασία σας εγκριθεί να παρουσιαστεί ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster), θα 
πρέπει να γνωρίζετε επιπλέον τα εξής:

  1.  Η δόμηση του e-poster θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον power point, με αποθήκευση των 
διαφανειών ως εικόνες (maximum 3 διαφάνειες). 

 2. Οι εικόνες θα είναι τύπου jpg και οριζόντιας διάταξης (landscape).

•  Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές

•   Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, καταχώριση και προώθηση της εργασίας προς κρίση 
είναι, ένας, τουλάχιστον, εκ των συγγραφέων να έχει τακτοποιήσει οικονομικά την εγγραφή του.

•   Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
της γραμματείας του Συνεδρίου (alebesi@free-spirit.gr).

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι δύο (2) καλύτερες εργασίες, μία εκ των προφορικών και μία εκ των ανηρτημένων, θα παραλάβουν 
βραβεία διακεκριμένων εργασιών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου 
Λοιμώξεων. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά την Τελετή Λήξης του Συνεδρίου, 
την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021.

Γενικές Πληροφορίες



Διοργάνωση

Οργάνωση - Γραμματεία

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7211845, Fax: 210 7215082
E-mail: info@eeel.gr, Web site: www.eeel.gr

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας  Αττικής 
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr, Web site: www.free-spirit.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιµώξεων (Ε.Ε.Ε.Λ.) 
είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001/2008
από την TÜV Hellas/TÜV Nord    


