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Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλώ στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής 

Ανοσολογίας, με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας την Αλλεργία», το οποίο θα διεξαχθεί 7-10 

Οκτωβρίου 2021, στην Αθήνα. Ύστερα από την επιβεβλημένη αποστασιοποίηση λόγω της 

πανδημίας, αυτή η επιστημονική συνάντηση θα αποτελέσει την ευκαιρία για την εκ του σύνεγγυς 

επικοινωνία μας. Επίσης η διαδικτυακή μετάδοση του Συνεδρίου θα προσφέρει τη δυνατότητα 

της παρακολούθησης εξ αποστάσεως.

Στην ειδικότητα της Αλλεργιολογίας διαπιστώνεται διαρκής αναθεώρηση των ορισμών και 

ανανέωση στην διαγνωστική ταξινόμηση. Η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας οδηγεί στην συνεχή 

αποκρυπτογράφηση του «μαγικού» κόσμου της Ανοσολογίας και στην ασφαλή ερμηνεία όλων 

όσα, κατά το παρελθόν, θεωρούνταν ως «ανεξήγητα». Παράλληλα οι καινοτόμες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις μας προσφέρουν συνεχώς νέα εργαλεία τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

όσο και την οριστική ίαση των ασθενών μας. 

Φιλοδοξούμε στο Συνέδριό μας να παρουσιαστούν οι πλέον σύγχρονες απόψεις, καθώς 

επίσης οι διαγνωστικές και θεραπευτικές καινοτομίες που θα βελτιώσουν την κλινική μας 

πράξη. Το παραπάνω περιεχόμενο άλλωστε δικαιολογεί και τον τίτλο του φετινού Συνεδρίου. 

Ειδικότερα, στη θεματολογία του περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς της Αλλεργιολογίας, καθώς και 

τα επίκαιρα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την πανδημία, την κλιματική αλλαγή και 

τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ο σχεδιασμός της εν λόγω θεματολογίας υπαγορεύθηκε από την 

ανάγκη εμπλουτισμού των επιστημονικών γνώσεων όχι μόνο των Αλλεργιολόγων αλλά και 

εκείνων των συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων που συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με αλλεργικά 

νοσήματα, όπως επίσης των επαγγελματιών υγείας και βεβαίως, των φοιτητών μας. 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ομιλίες και 

φροντιστήρια από καταξιωμένους συναδέλφους, που θα μας καταστήσουν κοινωνούς της 

κλινικής εμπειρίας τους. Στο φετινό πρόγραμμα θεωρώ εξαιρετικά σημαντική τη συμμετοχή πολύ 

αξιόλογων νέων συναδέλφων, γεγονός που θα συνδράμει στον ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό 

της αλλεργίας. Τέλος, το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους ξένοι 

ομιλητές, πρωτοπόροι σε τομείς της ειδικότητάς μας, με αντικείμενο της παρουσίασής τους 

συγκεκριμένα κλινικά θέματα. 
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Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Πίτσιος, MD, PhD
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Ε.Ε.Π. Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας αποτελεί την βασική 

εκπαιδευτική εκδήλωση της Ε.Ε.Α.Κ.Α. και αισθάνομαι την ανάθεση της διοργάνωσης στο 

πρόσωπο μου ως μεγάλη τιμή, ταυτόχρονα όμως και μεγάλη πρόκληση δεδομένων των 

συνθηκών. Ευχαριστώ την Πρόεδρο και το απερχόμενο Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Κ.Α. που με τίμησαν με 

την εμπιστοσύνη τους, όπως και τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής για την 

πολύτιμη συνεργασία τους.

Ευελπιστώ στην επιτυχή διοργάνωση και από τη θέση αυτή σας προσκαλώ κοντά μας, είτε με 

την φυσική παρουσία σας στο Athenaeum Intercontinental, τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου, 

είτε με την διαδικτυακή σας συμμετοχή, με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών μας, την ανταλλαγή 

απόψεων και κυρίως την προσωπική μας βελτίωση με στόχο, πάντοτε, την αποτελεσματικότερη 

αρωγή στον αλλεργικό ασθενή. 
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Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή

Πίτσιος Κωνσταντίνος

Πεταλάς Κωνσταντίνος

Δημητρίου Αναστασία

Βαρθολομαίος Σταμάτιος

Βούρδας Δημήτριος

Δεμέστιχα Ζωή

Καλόγηρος Λάμπρος

Κοίλια Χριστίνα

Μακρής Μιχαήλ

Μανίκας Αργύριος

Μήκος Νικόλαος

Μπρίνια Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Στεφανάκη Ευθαλία

Συρίγου Αικατερίνη

Τσουμάνη Μαρίνα

Ψαρρός Φώτιος

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γενική Γραμματέας:

Μέλη:
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Θεματολογία Συνεδρίου

• Παιδί και αλλεργία

• Αναφυλαξία

• Ανοσοθεραπεία

• Επίτευξη τροφικής ανοχής

• Αλλεργία στο δηλητήριο Υμενοπτέρων

• Τροφική αλλεργία

• Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

• Αλλεργική ρινίτιδα

• Άσθμα

• Χρόνια κνίδωση

• Αγγειοοίδημα

• Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα

• Φαρμακευτική αλλεργία

• Πανδημία COVID19

•  Έκζεμα

• Περιβάλλον και αλλεργία

• Ηλεκτρονικό κάπνισμα και ρινίτιδα
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Γενικές Πληροφορίες

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας «Επαναπροσδιορίζοντας 
την αλλεργία» της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Ε.Α.Κ.Α.) θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, στις 7-10 Οκτωβρίου 2021. 

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με είκοσι επτά (27) Μόρια Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Ιατρός) ο οποίος 
έχει παρακολουθήσει το 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια 
και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες 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.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

23 Αυγούστου 2021    Λήξη Α’ περιόδου εγγραφών (Early Bird)

12 Σεπτεμβρίου 2021      Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, 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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Γενικές Πληροφορίες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 
«Επαναπροσδιορίζοντας την αλλεργία» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εργασίες για 
Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2021.

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 όλων 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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Γενικές Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ ΠΕΡΙΛHΨΕΩΝ 

• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές

• Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε 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, vkevga@free-spirit.gr)

• Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον συγγραφέα 
 που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 27/09/2021. 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

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των τριών [3] καλύτερων 
προφορικών ανακοινώσεων του Συνεδρίου.
Η βράβευση της 1ης καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), της 2ης από χρηματικό έπαθλο αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00€) και 
της 3ης από χρηματικό έπαθλο αξίας πεντακοσίων ευρώ (500.00€). 
Προϋπόθεση για την υποψηφιότητα μιας εργασίας είναι η αποστολή του συνολικού κειμένου της 
εργασίας σε μορφή άρθρου, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του περιοδικού «Ελληνική Αλλεργιολογία 
και Κλινική Ανοσολογία», προσβάσιμο στην ιστοσελίδα https://www.allergy.org.gr. Η κατάθεση άρθρου 
προς δημοσίευση θα πρέπει να περιλαμβάνει και περίληψη στα αγγλικά. Οι συγγραφείς θα πρέπει με την 
κατάθεση της εργασίας να συμπεριλαμβάνουν γράμμα προς την Συντακτική Ομάδα του Περιοδικού που να 
αναφέρει πως “η εργασία, με την κοινή συναίνεση όλων των συγγραφέων κατατίθεται προς δημοσίευση 
στο περιοδικό Ε.E.Α.Κ.Α.”. Η μη συμμόρφωση με όλες τις οδηγίες αποκλείει την εργασία από κρίση.
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Τμήμα Α΄

Τμήμα Β΄

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 23/08/2021ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Από 24/08/2021 

Onsite 

9

Ειδικευμένοι ιατροί  50,00€ 

Ειδικευόμενοι ιατροί   50,00€ 

Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί φοιτητές /  
Νοσηλευτές / Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας  ΔΩΡEAN 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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

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)

* Oι διαδικτυακές εγγραφές εξασφαλίζουν την παρακολούθηση μόνο του κύριου προγράμματος του συνεδρίου.



 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
& κλινικής ανοσολογίας

7-10 Οκτωβρίου 2021
Athenaeum Intercontinental Hotel

Επαναπροσδιορίζοντας
την Αλλεργία

ΦΙΛΟΞΕΝIΑ ΣΥΝEΔΡΩΝ

Σημειώσεις:
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150 €ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENAEUM INTERCONTINENTAL

1. Στις αναγραφόμενες τιμές των εγγραφών συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

2. Στην τιμή φιλοξενίας συνέδρων περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι ΕΚΤΟΣ του Φόρου  
 Διανυκτέρευσης, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

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



 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
& κλινικής ανοσολογίας

Επαναπροσδιορίζοντας την Αλλεργία

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική

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

Οργάνωση - Γραμματεία


