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11th Panhellenic Allergology & Clinical Immunology Congress,  
Athens, 14-17/04/2016  

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες,
Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας προσκαλώ στο 11° Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αλ-
λεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,14 -17 Απριλίου 2016. 
Νεώτερα δεδομένα και από συναφείς επιστημονικούς κλάδους ή ειδικότητες - ανοσολογία, επιδημιολογία, 
μοριακή βιολογία κ.α. - έχουν καταστήσει απόλυτα σαφές ότι τα αλλεργικά νοσήματα αποτελούν κλινικές 
εκδηλώσεις πολυπαραγοντικής, συστηματικής διαταραχής με εκτροπή της φυσιολογικής ανοσιακής 
απάντησης. Κλινικά οι αλλεργίες - πέραν της διαφοροποίησής τους κατά όργανο στόχο- συχνά ποικίλλουν 
τόσο στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, όσο και στην πορεία του φυσικού έτους. Με σκοπό την έμφαση 
σε αυτά τα χαρακτηριστικά και την εξ αυτών καθοριζόμενη διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση, 
επιλέξαμε ως τίτλο του 11ου Συνεδρίου μας  «Αλλεργία σε ολες τις ηλικίες και ολες τις 
εποχές». Υπό την θεώρηση αυτή, πρέπει  να τονιστεί η ανάγκη τόσο για την σφαιρική αντιμετώπιση, 
όσο και την εις βάθος χρόνου παρακολούθηση του αλλεργικού ασθενούς. Εξυπακούεται ότι για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού συχνά απαιτείται και η αγαστή συνεργασία με συναδέλφους συναφών 
ειδικοτήτων. Με γνώμονα τις θέσεις μας αυτές έγινε η επιλογή θεμάτων, ομιλητών και συντονιστών.    
Εκ μέρους  των μελών της Ο.Ε. θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές 
- ιδιαίτερα τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας από το εξωτερικό και από συναφείς ειδικότητες 
της ημεδαπής  – καθώς και τους προέδρους, συντονιστές, σχολιαστές και όλους, όσοι έχουν συμβάλει 
στην Πανελλήνια επιστημονική εκδήλωση της ΕΕΑΚΑ, που οργανώνεται κατά τα ζυγά έτη από το 1992. 
Σημειώνεται ότι υπήρξε μικρή διακοπή μόνο περί το 1997, διότι η ολιγομελής τότε οικογένεια των 
αλλεργιολόγων είχε αφοσιωθεί στην οργάνωση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου, ΕΑΑCI ’97 (Ρόδος, 
1-4 Ιουνίου), του δεύτερου Annual Congress της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής 
Ανοσολογίας, που έχει οργανωθεί στην χώρα μας με ευθύνη της ΕΕΑΚΑ. 
Οφείλω, επίσης, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΑΚΑ για την εμπιστοσύνη τους 
να μου αναθέσουν την Προεδρία του Συνεδρίου και να συγχαρώ τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, 
που υπό συνθήκες οικονομικο-πολιτικής αβεβαιότητας στην χώρα μας, ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας 
-σε  βραχύ χρονικό διάστημα- την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Αλλεργιολογικής 
οικογένειας.
Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί και η συμβολή του φαρμακευτικού κλάδου - κινητήριας δύναμης - προς 
επίτευξη των επιστημονικών σκοπών της παρούσης εκδήλωσης. Θερμές ευχαριστίες, ισοδυνάμως προς 
όλες τις εταιρείες, για την ευγενή και ουσιαστική συμμετοχή τους. 
Με την ευχή και την ελπίδα ότι το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο και η συμμετοχή σας σε αυτό θα ανταμεί-
ψουν τις προσδοκίες σας,

 Καλλιόπη Κόντου-Φίλη Μ.D., Ph.D.. 

Χαιρετισμόσ τησ Πρόεδρόυ τησ όργανωτικησ εΠιτρόΠησ 

11ο Πανελλήνιο συνέδριο Aλλεργιολογίας & κλινικής ανοσολογίας, 
Αθήνα, 14-17 Απριλίου 2016
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11th Panhellenic Allergology & Clinical Immunology Congress,  
Athens, 14-17/04/2016  

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

 Από το 1973 που ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ) με 
πρόεδρο τον αείμνηστο Σπύρο Μπένο, μέχρι το 1977 που η Αλλεργιολογία αναγνωρίσθηκε ως συναφής 
ειδικότητα της Παθολογίας και της Παιδιατρικής και από το 1981 που η Αλλεργιολογία αναγνωρίσθηκε 
ως κύρια Ειδικότητα μέχρι το 1992 που διοργανώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & 
Κλινικής Ανοσολογίας με Πρόεδρο τον αείμνηστο Ευάγγελο Αποστόλου, φθάνουμε πλέον στο 11ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο της ειδικότητάς μας που διοργανώνεται από την ΕΕΑΚΑ και πρόκειται να διεξαχθεί 
τον Απρίλιο του 2016.

 Το πρόγραμμα του Συνεδρίου μας έχει, όπως πάντοτε, εκπονηθεί με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, φροντίδα 
και σεβασμό στο ακροατήριο με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας και ευρύτητας επιστημονικού 
μέρους. Πολλοί ξένοι και Έλληνες ειδικοί διακεκριμένοι στο πεδίο της Αλλεργιολογίας, του Άσθματος 
και της Κλινικής Ανοσολογίας έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις 
στην παθογένεια, τους μηχανισμούς, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση-θεραπεία των αλλεργικών 
νοσημάτων, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.

 Ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο κα. Καλλιόπη Κόντου-Φίλη και όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής 
για την προσπάθειά τους να διοργανώσουμε ένα επιτυχημένο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ελπίζω ότι το 
Συνέδριό μας θα είναι, εκτός των άλλων, μια ευκαιρία για φίλους να συναντηθούν, να συμμετάσχουν 
στο κοινωνικό πρόγραμμα και ίσως να ξεφύγουν για λίγο από την καθημερινότητα.

 Εκ μέρους της ΕΕΑΚΑ σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στην κορυφαία επιστημονική εκδήλωση για 
την ειδικότητα της Αλλεργιολογίας στην Ελλάδα, που είναι το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας 
& Κλινικής Ανοσολογίας. Πιστεύω ότι το Συνέδριό μας θα είναι ενδιαφέρον, παραγωγικό και ευχάριστο 
για όλους εσάς οι οποίοι θα μας τιμήσετε με τη συμμετοχή σας.

 Με εκτίμηση
 Χρήστος Γρηγορέας
 Πρόεδρος ΕΕΑΚΑ

Χαιρετισμόσ Πρόεδρόυ εεακα

11ο Πανελλήνιο συνέδριο Aλλεργιολογίας & κλινικής ανοσολογίας, 
Αθήνα, 14-17 Απριλίου 2016
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όργανωτικη εΠιτρόΠη

 Πρόεδρος:  Καλλιόπη Κόντου-Φίλη,   
 Αντιπρόεδρος:  Φωτεινή Σαξώνη-Παπαγεωργίου
 Γεν. Γραμματέας:  Ζωή Δεμέστιχα
 Ειδικός Γραμματέας:   Κων/νος Πεταλάς       
 Ταμίας:  Χριστίνα Κοίλια
 Μέλη:  Χρήστος Γρηγορέας
  Ευθαλία Στεφανάκη
  Ντιάνα Ιβανόβα
  Ξενοφών Αγγελίδης
  Ευαγγελία Κομπότη
  Γεώργιος Κουταλώνης
  Ανδρέας Λιβέρης
  Ιωάννης Σιδηρόπουλος
  Κατερίνα Συρίγου
  Ιωάννης Τάσιος
  Φώτης Ψαρρός 

διόικητικό συμΒόυΛιό εεακα

 Πρόεδρος:  Χρήστος Γρηγορέας
 Αντιπρόεδρος:  Ευθαλία Στεφανάκη 
 Γεν. Γραμματέας:  Ζωή Δεμέστιχα 
 Ειδικός Γραμματέας:  Κων/νος. Πεταλάς 
 Ταμίας:  Χριστίνα Κοίλια 
 Μέλη:  Ντιάνα Ιβανόβα
  Ξενοφών Αγγελίδης

όμιΛητεσ αΠό τό εξωτερικό (εΠιΒεΒαιωμενόι)

Sergio Bonini (Ηνωμένο Βασίλειο)
Rosita Borici-Mazi (Καναδάς)
Μartin Church  (Γερμανία) 
Diana  Deleanu (Ρουμανία)
Stephen Durham (Ηνωμένο Βασίλειο) 
Carmi Geller-Bernestein (Iσραήλ) 

Marek L. Kowalski (Πολωνία)
Αntonella Muraro (Ιταλία)
Theoharis C. Theoharides (ΗΠA)
Todor A. Popov (Bουλγαρία)
Alkis Togias (ΗΠA)
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Πρόκηρυξη εΠιστημόνικων εργασιων

η υΠόΒόΛη ΠεριΛηψεων  
θα γινεται αΠόκΛειστικα ηΛεκτρόνικα

Περισσότερες πληροφορίες για την προθεσμία  
και τρόπο υποβολής περιλήψεων  

θα ακολουθήσουν σύντομα.

Παρουσίαση επιστημονικών εργασιών
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Προφορική ή Αναρτημένη 
Ανακοίνωση (e-poster) καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους ακο-
λουθώντας πιστά τις οδηγίες. Οι εργασίες που θα επιλεγούν, θα δημοσιευθούν σε ειδικό 
τεύχος του περιοδικού της Ε.Ε.Α.Κ.Α.

Προφορικές ανακοινώσεις
Οι προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Η διάρκειά τους 
θα είναι 10 λεπτά (8 λεπτά παρουσίαση και 2 λεπτά συζήτηση).

αναρτημένες ανακοινώσεις ( e-posters)

Πού και πότε θα παρουσιάζονται τα e-posters
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συνεδρίου θα υπάρχουν επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές από τους οποίους οι σύνεδροι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
e-poster, οποιαδήποτε στιγμή και όσο συχνά θέλουν.

Στον Συνεδριακό χώρο θα υπάρχουν μεγάλες οθόνες 42 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας και 
ανάλυσης στις οποίες θα εμφανίζονται τα e-posters με χρονοπρογραμματισμό.

Επιπλέον, τα e-posters θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου 
www.allergy-congress.gr, με την άδεια των συγγραφέων τους, μετά το πέρας του Συνεδρίου.
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είδος συμμετοχής Έως 14/02/16 από 14/02/16

ειδικευμένοι ιατροί 130,00€ 150,00€

ειδικευόμενοι ιατροί 100,00€ 120,00€

νοσηλευτές 30,00€ 50,00€

Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

* στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

 Επιθυμώ να λάβω μέρος στο Συνέδριο

 Συμμετοχή με εργασία

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡωΜΗΣ: 

•	 Στα γραφεία της Γραμματείας  

•	 Ταχυδρομική Επιταγή  

•	 Κατάθεση στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό  

ALPHA BANK, 194002330000040

IBAN : GR0501401940194002330000040 
Αποδέκτης: Β. Βουραζέρης & ΣΙΑ Ε.Ε.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δ Ε ΛΤ Ι Ο Σ ΥΜ Μ Ε ΤΟΧ Η Σ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛΕΦωΝΟ Ε-MAIL

Γραμματεία:  Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα
 Τηλ.: 210 72 54 360, Fax: 210 72 54 363
 e-mail: info@vitacongress.gr, website: www.vitacongress.gr


