
Καινοτόµες Λύσεις
για µια Πολυδιάστατη

Oντότητα

A’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργάνωση - Γραμματεία Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική, Τ 210 6048260, F 210 6047457, E info@free-spirit.gr • www.free-spirit.gr

 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
& κλινικής ανοσολογίας

www.allergy-congress.gr

13-16.10.2022
MAΚEDONIA PALACE, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
& κλινικής ανοσολογίας Καινοτόµες Λύσεις

για µια Πολυδιάστατη
Oντότηταwww.allergy-congress.gr

13-16.10.2022
MAΚEDONIA PALACE, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2

Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας 

και Κλινικής Ανοσολογίας, το οποίο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 

13-16 Οκτωβρίου 2022 με τίτλο «Καινοτόμες Λύσεις για μια Πολυδιάστατη 

Οντότητα».

Ευχαριστώ την Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Κ.Α. για την τιμή να μου αναθέσουν 

την Προεδρία του Συνεδρίου μας και την ευκαιρία η διοργάνωση αυτή να λάβει 

χώρα στην Θεσσαλονίκη μας, στη Μακεδονία μας.

Το ετήσιο Συνέδριό μας αποτελεί μια επιστημονική γιορτή στην οποία 

καλούμαστε όλοι να παραβρεθούμε για να επικαιροποιήσουμε τις γνώσεις μας, 

να ανταλλάξουμε επιστημονικές απόψεις, να ενημερωθούμε για τις προκλήσεις, 

τις εξελίξεις, και την καινοτομία στην Ειδικότητά μας και να εμπεδώσουμε τις 

λύσεις που εκπορεύονται από την καινοτομία αυτή. Παράλληλα καλούμαστε 

να περιηγηθούμε στα πολλαπλά μονοπάτια της Ανοσολογίας που οδηγούν στο 

ἄλλο ἔργον και να αποκρυπτογραφήσουμε τους περίπλοκους μηχανισμούς της, 

ώστε να επιτευχθεί ο βασικός μας στόχο, δηλαδή η μέγιστη προσφορά στους 

ασθενείς μας.

Το πολυδιάστατο της Αλλεργιολογίας ορίζει και την ανάγκη συνύπαρξης με 

πολλές διαφορετικές ειδικότητες. Πνευμονολόγοι, Ωτορινολαρυγγολόγοι, 

Δερματολόγοι, Παθολόγοι, Παιδίατροι, Γενικοί Ιατροί, αλλά και κάθε 

Επαγγελματίας Υγείας που επιθυμεί να ενημερωθεί και να συμμετέχει είναι 

ευπρόσδεκτος και καλοδεχούμενος να μας ακούσει, να μας ρωτήσει, να 

μας συμβουλέψει, να συνεργαστεί μαζί μας και εμείς μαζί του. Το Συνέδριο 

απευθύνεται σε όλους. Η θεματολογία έχει επιλεγεί με γνώμονα την ανταλλαγή 

ιδεών και τη συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων.

Ελπίζουμε κι εφέτος να τιμήσετε το Συνέδριό μας με την ενεργό συμμετοχή σας 

και φυσική παρουσία σας. Ευελπιστούμε η συνάντηση αυτή να αποτελέσει και 

ένα κοινωνικό γεγονός επανασύνδεσης επιστημονικών ιδεών, αναθέρμανσης 

συνεργασιών, γνωριμίας αλλά και σύναψης συν-αδερφικών και φιλικών 

σχέσεων ειδικά μετά την δύσκολη περίοδο της πανδημίας του SARS-CoV-2. 
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Η μαζική συμμετοχή θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου 

και θα αναδείξει τη δυναμική της Αλλεργιολογίας Πανελληνίως.

Ευχόμαστε όλοι το Σύμπαν να συνωμοτήσει υπέρ μας ώστε και με τη βοήθεια 

Του Θεού να σας δούμε όλους από κοντά, υγιείς, εύθυμους και πρόθυμους στη 

γνώση.

Μετά τιμής

Αρχίατρος Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, MD, PhD, MSc, FAAAAI

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 

16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

Διευθυντής Τμήματος Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη 

Adj Assistant Professor of Pediatrics, Allergy and Immunology

Division of Allergy and Immunology and Jaffe Food Allergy Institute

Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, NY, USA
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Μήνυμα Προέδρου Ε.Ε.Α.Κ.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής 

Aνοσολογίας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 13-16 Οκτωβρίου, 

στο ξενοδοχείο Macedonia Palace. 

Η Αλλεργιολογία, όπως αποδείχθηκε κατά τη διαχείριση της πανδημίας, 

αποτελεί μια κρίσιμη ειδικότητα για το σύστημα υγείας και την περίθαλψη του 

Έλληνα πολίτη. Η δυναμική της επιβεβαιώνεται τα τελευταία χρόνια από τις 

καινοτόμες προτάσεις και λύσεις που αφορούν τόσο στη διάγνωση όσο και στη 

θεραπεία και πρόληψη των αλλεργικών νοσημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνέδριό μας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και η θεματολογία 

του είναι σίγουρο ότι θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ευχαριστώ όλους αυτούς που συμβάλλουν στη διοργάνωση του συνεδρίου μας 

και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, εκλεκτό επιστήμονα, 

συνάδελφο και μέλος μας κ. Γ. Κωσταντίνου για τις άριστες επιλογές του. 

Ευχαριστώ όλα τα μέλη μας που γνωρίζω με πόσο ενδιαφέρον περιμένουν να 

συμμετέχουν στο συνέδριό μας. 

Εύχομαι και αυτό το συνέδριό μας να έχει επιτυχία γιατί μας αξίζει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Ζωή Δεμέστιχα

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας      

Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 
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Κωνσταντίνου Γεώργιος

Βούρδας Δημήτριος 

Δεμέστιχα Ζωή

Κοίλια Χριστίνα

Κωστούδη Σοφία

Μανίκας Ανάργυρος 

Μπάκα Γεωργία

Μπρίνια Αικατερίνη

Παρασκευόπουλος Ιωάννης

Πεταλάς Κωνσταντίνος

Πετράκης Δημήτριος

Στεφανάκη Ευθαλία

Συρίγου Αικατερίνη

Ψαρρός Φώτιος

Αγγελίδης Ξενοφών

Δουλαδίρης Νικόλαος

Εργαζάκης Μηνάς

Κιτσιούλης Νικόλαος

Κομπότη Ευαγγελία

Μακρής Μιχαήλ

Μανουσάκης Εμμανουήλ

Μήκος Νικόλαος

Μήτσιας Δημήτριος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Σαββατιανός Σάββας

Σαξώνη-Παπαγεωργίου Φωτεινή

Χλίβα Αικατερίνη

Πρόεδρος:

Μέλη:

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή



 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
& κλινικής ανοσολογίας Καινοτόµες Λύσεις

για µια Πολυδιάστατη
Oντότηταwww.allergy-congress.gr

13-16.10.2022
MAΚEDONIA PALACE, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6

• Αλλεργική Ρινίτιδα

• Χρόνια ρινοκολπίτιδα με/χωρίς ρινικούς πολύποδες

• Άσθμα

• Αναφυλαξία

• Ανοσοθεραπεία

• Τροφική Αλλεργία

• Ηωσινοφιλικές Παθήσεις του Γαστρεντερικού

• Ατοπική Δερματίτιδα

• Κνίδωση / Αγγειοοίδημα

• Δερματίτιδα εξ επαφής

• Φαρμακευτική Αλλεργία

Θεματολογία Συνεδρίου
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ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας με τίτλο «Καινοτόμες 
Λύσεις για μια Πολυδιάστατη Οντότητα» θα πραγματοποιηθεί στις 13-16 Οκτωβρίου 2022 
στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace. 

ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση για φαρμακευτικές εταιρίες και 
εταιρίες ιατρικών μηχανημάτων. 

LIVE STREAMING 

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Συνεδρίου θα 
είναι σύντομα διαθέσιμος.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος 
έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. 
Δορυφορικά συμπόσια και δορυφορικές διαλέξεις δεν 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.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής 
και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου. Μετά τη λήξη 
του συνεδρίου θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

31 Αυγούστου 2022   Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών (Early Bird)

12 Σεπτεμβρίου 2022      Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Γενικές Πληροφορίες
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Γενικές Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, με τη μορφή 
διαδραστικής συζήτησης με τον Ειδικό, η παρακολούθηση των οποίων είναι δωρεάν.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

Η εγγραφή στα σεμινάρια γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου (www.allergy-
congress.gr) και η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθησή 
τους. 
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Εργασίες - Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας & Κλινικής 
Ανοσολογίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική 
ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2022.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές που ορίζονται από την 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές από την 
Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης Εργασιών θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως 
προφορικές ανακοινώσεις είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία 
των συγγραφέων όσο και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωμα μετατροπής μιας προφορικής ανακοίνωσης σε αναρτημένη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του 
Συνεδρίου (www.allergy-congress.gr). Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται και τα κείμενα των 
υποψήφιων για τα βραβεία εργασιών.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Το κείμενο της περίληψης να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις, 
σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11pt, μορφοποίηση σε μονό διάστημα και σε 
πλήρη στοίχιση (justified).

• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα (bold) γράμματα και όσο 
το δυνατόν πιο σύντομος.

• Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, πρώτα να αναφέρεται το 
επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την 
εργασία να είναι υπογραμμισμένο.

• Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας προέλευσης 
(Νοσοκομείο, Ίδρυμα κλπ.), στο οποίο απασχολούνται οι συγγραφείς, καθώς και η πόλη 
στην οποία βρίσκεται ο φορέας προέλευσης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα, 
ο διαχωρισμός θα γίνεται με εκθέτη στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος.

• Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, 
Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
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Εργασίες - Υποβολή Περιλήψεων ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

• Μετά την υποβολή της περίληψης προς κρίση, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα 
γίνονται δεκτές.

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

• Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον 
συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 26/09/2022. Σε περίπτωση μη παραλαβής 
απάντησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία 
του Συνεδρίου.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εργασίας προς κρίση είναι η εγγραφή 
με φυσική παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας, διαφορετικό για 
κάθε εργασία.
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Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ειδικευμένοι ιατροί 175,00€ 200,00€ 

Ειδικευόμενοι ιατροί  125,00€ 150,00€ 

Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί φοιτητές* /  
Νοσηλευτές & Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας* 

ΔΩΡEAN ΔΩΡEAN 

Early bird  
έως 31/08/2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Από 01/09/2022 

& Onsite 

Ειδικευμένοι ιατροί  50,00€ 

Ειδικευόμενοι ιατροί   50,00€ 

Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί φοιτητές* /  
Νοσηλευτές & Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας*  

ΔΩΡEAN
 

* Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται δωρεάν εγγραφή είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο 
έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

* Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται δωρεάν εγγραφή είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο 
έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:

• Διαδικτυακή παρακολούθηση του Συνεδρίου

• Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό  
   Συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος  
   παρακολούθησης)

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:

•  Παρακολούθηση του Συνεδρίου

• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών

• Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό  
 Συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος 
 παρακολούθησης)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Φιλοξενία Συνέδρων

Σημειώσεις:

150 €Makedonia PalaceSingle room on BB basis

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

1.  Στις αναγραφόμενες τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

2. Στην τιμή φιλοξενίας των συνέδρων περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι εκτός  
    από τον Φόρο Διανυκτέρευσης, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη  
    στο ξενοδοχείο κατά το check out.
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Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική

210 6048260, Fax: 210 6047457
lparissi@free-spirit.gr
www.free-spirit.gr

Οργάνωση - Γραμματεία


