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Οδηγίες υποβολής εργασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑIΡΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ιολογικής Εταιρείας έχω τη
ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας
που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Μαΐου 2017 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο
Porto Palace.
Το Συνέδριο Ιολογίας θα δώσει την ευκαιρία στους επιστήμονες διαφόρων κλάδων και
ειδικοτήτων με κύριο αντικείμενο τη μελέτη των ιών, να συναντηθούν, να
ανακοινώσουν και να συζητήσουν τα νέα δεδομένα στο χώρο της Ιολογίας.
Επιστήμονες από την Ιατρική, Κτηνιατρική, Γεωπονία, Βιολογία, Οικολογία,
Μετεωρολογία, Στατιστική, Βιοπληροφορική θα αποδείξουν για άλλη μία φορά ότι η
συνεργασία είναι απαραίτητη για την προάσπιση της Ενιαίας Υγείας.
Η κλιματική αλλαγή και η παγκοσμιοποίηση παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση
νέων ιών ή παλαιών σε νέες γεωγραφικές περιοχές προκαλώντας επιδημίες με
σοβαρά επακόλουθα. Είναι ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να
κατανοήσουμε την παθογένεια και την επιδημιολογία των ιογενών νοσημάτων ώστε
να καταστεί δυνατή η έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία τους.
Η Θεσσαλονίκη έχει πλούσια ιστορία και πολλά αξιοθέατα ώστε να συνδυαστεί η
παραμονή των συνέδρων με ευχάριστο ελεύθερο χρόνο στην πόλη.
Σας περιμένουμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιολογίας και να συμβάλλετε με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στην επιτυχία του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Καθηγήτρια Άννα Παπά
Πρόεδρος της Ελληνικής Ιολογικής Εταιρείας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας
Πρόεδρος: Α. Παπά – Κονιδάρη
Αντιπρόεδρος: Α. Βολουδάκης
Γεν. Γραμματέας: Ι. Καρακασιλιώτης
Ειδ. Γραμματέας: Ν. Σπανάκης
Ταμίας: Ν. Σιαφάκας
Σύμβουλοι: Σ. Πουρνάρας
Z. Κυριακοπούλου
Γ. Σουρβίνος
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το 11ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας θα διεξαχθεί στο
Ξενοδοχείο Porto Palace Hotel , Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαΐου 2017

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η εγγραφή θα είναι δυνατή κατά τις ημέρες του Συνεδρίου στη
Γραμματεία, που θα λειτουργεί στο χώρο του Συνεδρίου.
Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας 35 €
(Τα μέλη προ της εγγραφής πρέπει να είναι οικονομικά εντάξει στην ΕΕΙ)

Μη μέλη 45 €
Φοιτητές/Ειδικευόμενοι 20 €
Προθεσμία υποβολής εργασιών: 31 Μαρτίου 2017
Υποβολή εργασιών ηλεκτρονικά στο: HSVirology@gmail.com

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017
13.00-14.00 Εγγραφές
14.00-14.30 Καλωσόρισμα
14.30-15.00 Νικόλαος Σπανάκης «Νεότερες μέθοδοι εργαστηριακής
διάγνωσης ιογενών λοιμώξεων»
15.00-17.00 Ελεύθερες ανακοινώσεις (Διαγνωστικά)
17.00-17.30 Διάλειμμα
17.30-18.00 Σπυρίδων Κρήτας «Οι ερπητοϊοί των αγροτικών θηλαστικών»
18.00-19.00 Ελεύθερες ανακοινώσεις (Κτηνιατρικά)
19.00-19.30 Προσκεκλημένος ομιλητής

20.00 Δεξίωση
Παρασκευή 19 Μαΐου 2017
09.00-09.30 Ιωάννης Καρακασιλιώτης «Διαγονιδιακά ζώα στη μελέτη της
Ηπατίτιδας C»
09.30-11.00 Ελεύθερες ανακοινώσεις (Βασική Έρευνα)
11.00-11.30 Διάλειμμα
11.30-13.30 Στρογγυλό Τραπέζι «One Health in Virology»
14.00-15.00 Δορυφορικό
15.00-15.30 Ανδρέας Μεντής «Συγγενείς λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό:
προσοχή στις δευτεροπαθείς λοιμώξεις της μητέρας!»
15.30-17.30 Προφορικές ανακοινώσεις (Ιατρική)
17.30-18.00 Διάλειμμα
18.00-18.30 Βασιλική Β. Μαλιόγκα, Νικόλαος Ι. Κατής «Εφαρμογή της
αλληλούχησης νέας γενιάς (NGS) για την ταυτοποίηση αιτίου ιολογικών
ασθενειών των φυτών»
18.30-19.30 Ελεύθερες ανακοινώσεις (Φυτοπαθολογία)

Σάββατο 20 Μαΐου 2017
09.00-09.30 Γεώργιος Σουρβίνος «Κρίσιμες αλληλεπιδράσεις του
ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού (HCMV) με το κύτταροξενιστή κατά την είσοδο και έξοδο του ιού»
09.30-11.00 Ελεύθερες ανακοινώσεις (ανοσολογία, θεραπεία)
11.00-11.30 Διάλειμμα
11.30-12.00 Ζαχαρούλα Κυριακοπούλου «Ανίχνευση ανασυνδυασμένων
στελεχών εντεροϊών. Επιπτώσεις στην επιδημιολογία και την
εξέλιξή τους»
12.00-13.30 Ελεύθερες ανακοινώσεις (φυλογενετική, εξελικτική)
13.30-14.00 Επιλογικά
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Οι περιλήψεις των εργασιών, είτε επιλεγούν για προφορική ανακοίνωση είτε για
ανάρτηση με τη μορφή poster, θα δημοσιευθούν στο βιβλίο περιλήψεων
Οι περιλήψεις θα πρέπει να γραφούν βάσει των παρακάτω οδηγιών:
1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε Word (.doc, .docx, .rtf ).
2. Ο τίτλος να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα (γραμματοσειρά: Arial bold,
μέγεθος 12).
3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι γραμμένα με πεζά με τη μορφή «Α.
Παπαδόπουλος» ακολουθούμενα από το Κέντρο(α) προέλευσης της εργασίας. Ο
συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να υπογραμμιστεί.
4. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις με μέχρι 3 αναφορές
(γραμματοσειρά: Arial bold, μέγεθος 10).
5. Ο υπεύθυνος συγγραφέας έχει την πλήρη ευθύνη ως προς τη συγκατάθεση των
συμμετεχόντων συγγραφέων.
6. Η Οργανωτική Επιτροπή θα επιλέξει τις προς ανακοίνωση ή ανάρτηση εργασίες
και θα ενημερώσει τους υπεύθυνους συγγραφείς.
7. Περιλήψεις ή αλλαγές σε κατατεθειμένες περιλήψεις θα γίνονται δεκτές μέχρι
τις 31 Μαρτίου 2017 στο HSVirology@gmail.com.
8. Κάθε εργασία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα στοιχεία
επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση) του υπεύθυνου
συγγραφέα.

