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Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,  

Η χρονιά που πέρασε αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την Κλινική Ιολογία στη χώρα μας: αφενός, το 
φιλόδοξο και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ξεκίνημα, με τη διοργάνωση των πρώτων «Ημερών Κλινικής Ιολογίας 
2018» και –κυρίως– η πολύ μεγάλη επιτυχία του 21ου Ετησίου Συνεδρίου της European Society for 
Clinical Virology (ESCV) που διεξήχθη στην Αθήνα (23-26 Σεπτεμβρίου 2018), έφεραν στο προσκήνιο της 
επιστημονικής κοινότητας την Κλινική Ιολογία και ανέδειξαν τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Με αυτά τα δεδομένα, η συνέχιση της ανοδικής πορείας του κλάδου και για το 2019 αποτελεί όχι απλά 
επιτακτική ανάγκη, αλλά πραγματική επιστημονική απαίτηση. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελληνική 
Εταιρεία Ιολογίας πραγματοποιεί εφέτος τις «Ημέρες Κλινικής Ιολογίας 2019: από το Εργαστήριο 
στην Κλινική Πράξη και τη Δημόσια Υγεία», 4-6 Οκτωβρίου, στην Αθήνα (ξενοδοχείο Crowne 
Plaza), με την επιστημονική στήριξη και συνδρομή πολλών θεσμικών κι επιστημονικών φορέων, όπως 
είναι ο Eθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Εργαστήριο Κλινικής 
Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και η 
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ενιαίας Υγείας.

Προσηλωμένοι στον στόχο που θέσαμε εξ’ αρχής για συνεχή αναβάθμιση του Συνεδρίου, οι Ημέρες Κλινικής 
Ιολογίας 2019, παρουσιάζουν δύο σημαντικές καινοτομίες: αφενός, εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή 
κορυφαίων συναδέλφων του εξωτερικού, καθιερώνοντας το διεθνή χαρακτήρα και εμβέλεια της 
εκδήλωσης και, αφετέρου, ολόκληρο το επιστημονικό πρόγραμμα βασίζεται στη συνέργεια και 
αλληλεπίδραση των εργαστηριακών με τους κλινικούς ιατρούς και τους υπόλοιπους επαγγελματίες 
υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, και ανεξάρτητα από τη φύση ή το θέμα κάθε Συνεδρίου, η ειδοποιός διαφορά 
σε ότι αφορά την επιτυχία του, βρίσκεται στην ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων. Αντίστοιχα, οι «Ημέρες 
Κλινικής Ιολογίας 2019» πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν ένα πεδίο γόνιμης και δημιουργικής ανταλλαγής 
απόψεων που θα το αγκαλιάσουν όλες και όλοι οι ασχολούμενοι με την Κλινική Ιολογία και τις επιπτώσεις 
της στην καθ’ ημέρα Κλινική Πράξη και τη Δημόσια Υγεία. Ευελπιστούμε, τέλος, ότι όσο το Συνέδριό μας 
θα εξελίσσεται, θα εδραιώνει περαιτέρω την επικοινωνία, την ανανέωση των δεσμών μεταξύ μας και την 
ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Άννα Παπά-Κονιδάρη
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας 
Δ/ντρια Α’ και Β΄ Εργαστηρίων Μικροβιολογίας  
Ιατρικό Τμήμα 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης
Πρόεδρος Δ. Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας

Γεώργιος Σουρβίνος
Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας  

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας  
Παν/κού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας
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Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 

Γενικός Γραμματέας

Ταμίας 

Μέλη

Πρόεδρος 

Μέλη

Άννα Παπά - Κονιδάρη 

Γεωργία Γκιούλα 

Δημήτριος Χατζηδημητρίου

Φανή Χατζοπούλου

Βαρβάρα Μαλιόγκα 

Αγγελική Μελίδου 

Γεώργιος Σουρβίνος

Σουρβίνος Γεώργιος

Βατόπουλος Αλκιβιάδης

Μεντής Ανδρέας

Παπά-Κονιδάρη Άννα

Σαρόγλου Γεώργιος

Τσιόδρας Σωτήριος
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Θ ε μ α τ ο λ ο γ ί α

•	 Νεότερες	Ορολογικές	και	Μοριακές	μέθοδοι	διάγνωσης	Ιογενών	Λοιμώξεων

•	 Συνδρομική	Διάγνωση	Λοιμώξεων

•	 Νέας	γενιάς	αλληλούχισης	(Next	Generation	Sequencing)

•	 Ιογενείς	Ηπατίτιδες

•	 Γρίπη	και	Αναπνευστικοί	ιοί

•	 Παιδιατρικές	Λοιμώξεις

•	 Ιογενείς	Λοιμώξεις	του	Νευρικού	Συστήματος

•	 Ιογενείς	Λοιμώξεις	του	Γαστρεντερικού	Συστήματος

•	 Ιογενείς	Λοιμώξεις	σε	Ανοσοκατεσταλμένους	Ασθενείς

•	 Ιογενείς	Λοιμώξεις	σε	ασθενείς	ΜΕΘ	Ενηλίκων	&	Παίδων	

•	 HIV	-	AIDS

•	 HPV	Λοίμωξη

•	 Ιογενείς	Λοιμώξεις	στη	Δερματολογία	&	Σεξουαλικά	Μεταδιδόμενα	Νοσήματα

•	 Ιογενείς	Λοιμώξεις	στην	κύηση	και	στο	νεογνό

•	 Ιογενείς	Λοιμώξεις	που	μεταδίδονται	από	διαβιβαστές

•	 Μικροβίωμα	και	Ιατρική	Ακριβείας

•	 Ανοσολογία	Ιογενών	Λοιμώξεων

•	 Εμβόλια	σε	νεογνά,	παιδιά	&	ενήλικες

•	 Αντιικές	θεραπείες

•	 Υγιεινή	και	Ασφάλεια	Εργαζομένων	-	Ατυχήματα,	Εμβολιασμοί

•	 Δίκτυο	Επιτήρησης	Ιογενών	λοιμώξεων	στην	Ελλάδα	και	τον	Κόσμο

•	 Απειλές	Δημόσιας	Υγείας	-	Ιογενή	Αναδυόμενα	Νοσήματα

•	 Ιογενείς	Λοιμώξεις	σε	Μεταναστευτικούς	πληθυσμούς

•	 Ενιαία	Υγεία

•	 Εργαστηριακή	Υποστήριξη	στη	Δημόσια	Υγεία	&	Πρωτοβάθμια	Φροντίδα	Υγείας

•	 Ταξιδιωτική	Ιατρική

•	 Εξωτερικός	Ποιοτικός	Έλεγχος	Εργαστηρίου	στα	Συστήματα	Υγείας
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Ημερομηνία Συνεδρίου

Γλώσσα Συνεδρίου

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)

Γενικές Πληροφορίες

Το Συνέδριο «Ημέρες Κλινικής Ιολογίας 2019: Από το εργαστήριο στην Κλινική Πράξη 
και τη Δημόσια Υγεία» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 4-6 Οκτωβρίου 2019.

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων 
ομιλητών θα δοθούν στην αγγλική γλώσσα χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση

Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Μιχαλακοπούλου 50, 115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 72 78 000 
www.cpathens.com

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί εμπορική έκθεση

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου 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 Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits), σύμφωνα με τις οδηγίες της 
U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Συνεδριακή αίθουσα: Ballroom E-F

Έκθεση: Ballroom Foyer

Αίθουσες Διεξαγωγής
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Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής 
Εκπαίδευσης (CME Credits) 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 κονκάρδες των Συνέδρων.

Εργασίες - Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών 

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*

Ειδικευμένοι  60,00€ 75,00€ 

Ειδικευόμενοι  50,00€ 60,00€ 

Επαγγελματίες Υγείας/Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 25,00€ 40,00€

Φοιτητές ΔΩΡEAN ΔΩΡEAN                                                        

03/09 - On SITE Μέχρι 02/09 

Οι συμμετέχοντες με δωρεάν εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν σχετικό έγγραφο που θα 
αποδεικνύει την ιδιότητά τους.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
•	 Παρακολούθηση	του	Συνεδρίου
•	 Έντυπο	υλικό	του	Συνεδρίου
•	 Είσοδο	στην	εμπορική	έκθεση
•	 Βεβαίωση	Παρακολούθησης	για	όλους	τους	συμμετέχοντες	και	Πιστοποιητικό		 	
 Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με μόρια για τους ιατρούς εφόσον έχει συμπληρωθεί  
 ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης (60%) 
* Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 
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Υποβολή περιλήψεων επιστημονικών εργασιών

Οδηγίες σύνταξης περιλήψεων εργασιών

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλλουν εργασίες για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster). Η προθεσμία 
Υποβολής Περιλήψεων είναι η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019. Η κρίση των περιλήψεων των 
εργασιών γίνεται από την επιτροπή κρίσης εργασιών. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης 
των περιλήψεων 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 Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster).

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:

•		H	περίληψη	δεν	μπορεί	να	υπερβαίνει	τις	250	λέξεις

•		Ο	τίτλος	της	εργασίας	θα	πρέπει	να	είναι	γραμμένος	με	κεφαλαία	γράμματα

•		Τα	ονόματα	των	συγγραφέων	θα	πρέπει	να	είναι	στην	ονομαστική	με	πεζά	γράμματα,	πρώτα	 
 να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που  
 θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο - π.χ. Καρρά Μαρία

•		Κάτω	από	τα	ονόματα	των	συγγραφέων,	θα	πρέπει	να	υπάρχει	το	κέντρο	προέλευσης	του		
 κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το  
 κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα

•		Η	περίληψη	της	εργασίας	θα	πρέπει	να	είναι	δομημένη	ως	εξής:	Εισαγωγή,	Σκοπός,	Υλικό,	 
    Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπέρασμα

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

Οδηγίες υποβολής περιλήψεων εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της γραμματείας του Συνεδρίου: vkevga@free-spirit.gr
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Χρήσιμες Πληροφορίες

•		Κάθε	περίληψη	εργασίας	θα	πρέπει	να	συνοδεύεται	υποχρεωτικά	από	μία	εγγραφή	μέλους		
 της συγγραφικής ομάδας

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

•		Αλλαγές	-	διορθώσεις	στις	εργασίες	δε θα γίνονται δεκτές μετά την υποβολή τους στη  
 Γραμματεία του Συνεδρίου

•		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, www.free-spirit.gr)

•		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)

Φιλοξενία Συνέδρων - Ξενοδοχείο Crowne Plaza

Διαμονή  150,00 €*

* Η τιμή φιλοξενίας των συνέδρων είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και αφορά μονόκλινο 
δωμάτιο με πρωινό. 
Στην ανωτέρω τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος ανέρχεται σε 4€/ανά 
διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.



Οργάνωση - Γραμματεία

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική

Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457

E-mail: vkevga@free-spirit.gr

www.free-spirit.gr


