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8o Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνική Εταιρία Κυτταρομετρίας
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Η πρόοδος της επιστημονικής γνώσης βασίστηκε στη συνεργατική δύναμη και τη συνεισφορά των τεχνικών
μέτρησης και των μεθόδων ανάλυσης. Η συστηματική ανάλυση πληροφοριών από μεμονωμένα κύτταρα
ποικίλων βιολογικών δειγμάτων αποτελεί στόχο της κυτταρομετρίας ροής στους χώρους της ιατρικής και
της βιολογικής έρευνας. Η ραγδαία εξέλιξη της σε πολυπαραμετρικό και πολυπαραγοντικό επιστημονικό
πεδίο, την εδραιώνει στην κλινική πρακτική όλων των ιατρικών ειδικοτήτων.
Οι αντίξοες όμως για την χώρα συνθήκες και η οικονομική δυσπραγία έχουν οδηγήσει κάθε εξελικτικό
επιστημονικό τομέα σε μια επώδυνη στασιμότητα και κάποιες φορές σε μια επίφοβη και επικίνδυνη
παλινδρόμηση.
Η Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας προσπαθώντας να υπερνικήσει τα απαισιόδοξα μηνύματα της εποχής
και να εκπληρώσει τις προσδοκίες για επιστημονική πρόοδο,
ισχυροποιεί την επιστημονική
«καθημερινότητα» με τους εκπαιδευτικούς κύκλους σεμιναρίων που διεξάγονται τα τελευταία 2 χρόνια.
Επιπλέον υποστηρίζει κάθε καινοτομία και εξέλιξη του χώρου μας διοργανώνοντας για μία ακόμη χρονιά
το Πανελλήνιο Συνέδριό της αντιστεκόμενη σθεναρά στη σημαντική έλλειψη οικονομικών πόρων τόσο σε
οργανωτικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με μεγάλη μου χαρά, σας προσκαλώ στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κυτταρομετρίας, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 Οκτωβρίου 2014.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αλεξάνδρα Φλέβα
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8o Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνική Εταιρία Κυτταρομετρίας
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος

Αικατερίνη Ψαρρά
Γιώργος Βαρθολομάτος
Βιολέττα Καψιμάλη
Λίλα Δημητρακοπούλου
Αλεξάνδρα Φλέβα

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

Φλέβα Αλεξάνδρα (Θεσσαλονίκη)
Χατζηζήση Όλγα (Θεσσαλονίκη)
Εφραιμίδου Σμαράγδα (Θεσσαλονίκη)
Γιαννάκη Έφη (Θεσσαλονίκη)
Αθανασιάδου Ιωάννα (Αθήνα)
Αλεξίου Γεώργιος (Ιωάννινα)
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης (Αθήνα)
Βουνάτσου Μυρσίνη (Αθήνα)
Γιαννάκη Έφη (Θεσσαλονίκη)
Εφραιμίδου Σμαράγδα (Θεσσαλονίκη)
Θεοδώρου Γεώργιος (Πάτρα)
Κώττα Κωνσταντίνα (Θεσσαλονίκη )
Κουταλά Ελένη (Ηράκλειο)
Κώνστα Ευγενία (Αθήνα)
Μπαράκου Ελένη (Ιωάννινα)
Τζανουδάκη Μαριάννα (Αθήνα)
Τσαβδαρίδου Βασιλική (Θεσσαλονίκη)
Τσέκα Γεωργία (Ιωάννινα)

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλη
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Χατζηστυλιανού Μαρία (Θεσσαλονίκη)
Καψιμάλη Βιολέττα (Αθήνα)
Βαρθολομάτος Γεώργιος (Ιωάννινα)
Βυκεντίου Μυροφόρα (Αθήνα)
Γερμενής Αναστάσιος (Λάρισα)
Δημητρακοπούλου Αγλαΐα (Αθήνα)
Καϊάφας Παναγιώτης (Αγρίνιο)
Καψάλη Ελένη (Ιωάννινα)
Κολαΐτης Νικόλαος (Ιωάννινα)
Κοτσιανίδης Ιωάννης (Αλεξανδρούπολη)
Κυριαζής Γεώργιος (Θεσσαλονίκη)
Μαρτίνης Γεώργιος (Αλεξανδρούπολη)
Πατεράκης Γεώργιος (Αθήνα)
Παπαγεωργίου Μαρία (Θεσσαλονίκη)
Σολωμού Έλενα (Πάτρα)
Ψαρρά Κατερίνα (Αθήνα)

8o Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνική Εταιρία Κυτταρομετρίας
Γενικές Πληροφορίες
Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών
Απαντήσεις Αποδοχής Εργασιών
Ημερομηνίες Τέλεσης Συνεδρίου

31/08/2014
30/09/2014
10 – 12 /10 / 2014

Τόπος Διεξαγωγής
Διεξαγωγής Συνεδρίου
Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α
3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη

Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου Ελληνική

Δικαίωμα Συμμετοχής
Εγγραφή στο συνέδριο
Φοιτητές

80 €
Δωρεάν

Το κόστος εγγραφής για τους Συνέδρους περιλαμβάνει
•
•
•
•

Είσοδο σε όλες τις επιστημονικές συνεδριάσεις και τον εκθεσιακό χώρο
Συνεδριακό υλικό (τσάντα συνεδρίου, τελικό πρόγραμμα, CD περιλήψεων, πιστοποιητικό
παρακολούθησης)
Καφέ στα διαλείμματα
Coctail Τελετής Έναρξης

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου και η παρουσίαση εργασιών θα αξιολογούνται με μόρια για το
πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην κυτταρομετρία

Έκθεση
Στη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση οργάνων από τις εμπορικές Εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κυτταρομετρίας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του
Συνεδριακού Κέντρου

4|Page

8o Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνική Εταιρία Κυτταρομετρίας
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου αναφέρεται στην σημαντική διαγνωστική, και όχι μόνο, βοήθεια που
παρέχει η Κυτταρομετρία Ροής στις διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος ορίστηκε ως θέμα
του Συνεδρίου «Η Κυτταρομετρία Ροής συναντά τις ιατρικές ειδικότητες».
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις, στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικά συμπόσια, ανακοινώσεις
ερευνητικών εργασιών, αναρτημένες ανακοινώσεις.
Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τόσο βασικά όσο και εξειδικευμένα θέματα
της ανοσολογίας, της αιματολογίας και της κυτταρομετρίας.
Θα σας περιμένουμε τον Οκτώβριο στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις και να
προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τους διάφορους προβληματισμούς μας.

Οργάνωση Συνεδρίου
Ελληνική εταιρεία Κυτταρομετρίας : Web site www.kyttarometria.gr

Γραμματεία Συνεδρίου
Σοφία Κουρμπάση
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3645751 Fax 210 3645392
Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα
info@eekx-kb.gr

Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων
Οι συγγραφείς θα πρέπει να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες, τόσο για τη σωστή μορφοποίηση του κειμένου, όσο
και για το περιεχόμενο που θα αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
1. Ο τίτλος της εργασίας αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα.
2. Τα ονόματα των συγγραφέων αναγράφονται στην ονομαστική και υπογραμμίζεται το όνομα του ερευνητή που θα
ανακοινώσει την εργασία.
3. Το κέντρο προέλευσης της εργασίας να αναφέρεται με τον πλήρη επίσημο τίτλο του, όπως επίσης και η πόλη.
4. Το κείμενο της Περίληψης πρέπει να περιλαμβάνει: Εισαγωγή, Σκοπό, Υλικό και Μεθόδους, Αποτελέσματα,
Συμπεράσματα και να περιέχει τα κύρια ευρήματα της μελέτης με επαρκή στοιχεία για την υποστήριξη των
ευρημάτων.
5. Το κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
6. Η Περίληψη πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι 31-08-2014.
7. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να υποβάλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία
στη Γραμματεία του Συνεδρίου στo παρακάτω email: info@eekxinfo@eekx-kb.gr με απαραίτητη κοινοποίηση στο

katherina@kyttarometria.gr
8. Η υποβολή εργασιών θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο συμμετοχής στο Συνέδριο ή από τα πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας και αλληλογραφίας του υπευθύνου.
Ενημερώνουμε τους συγγραφείς ότι η αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένη με Data-Video
Projector για παρουσιάσεις μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την
υποβολή των Περιλήψεων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία της Γραμματείας.
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8o Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνική Εταιρία Κυτταρομετρίας
Δελτίο Συμμετοχής
Υπ΄όψιν Σοφίας Κουρμπάση
Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα
Τηλ. 210 3645751, fax 210 3645392
info@eekx-kb.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
Επώνυμο
Όνομα
Ιδιότητα
Τίτλος - Ειδικότητα
Πανεπιστήμιο/Κλινική/Νοσοκομείο/Ίδρυμα
Α/ Διεύθυνση Οικίας (Οδός & Αριθμός)
Τ.Κ. & Πόλη
Τηλ
E-mail
Fax
Β/ Διεύθυνση Εργασίας (Οδός & Αριθμός)
Τ.Κ. & Πόλη
Τηλ
E-mail
Fax
Φοιτητής /Μεταπτυχιακός Φοιτητής □
(Αποστείλατε φωτοτυπία σχετικής ταυτότητας)

Επιθυμώ η αλληλογραφία μου να σταλεί στη διεύθυνση:
□ Εργασίας
□ Κατοικίας

Συμμετοχή
Συμμετοχή στο Συνέδριο
Εγγραφή στο Συνέδριο
Συνοδά Μέλη
Φοιτητές *

80 €
Δωρεάν
Δωρεάν

*Οι φοιτητές συμμετέχουν δωρεάν μόνο στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου παρουσιάζοντας πιστοποιητικό
φοιτητικής ιδιότητας. Η δωρεάν συμμετοχή δεν συμπεριλαμβάνει συνεδριακό
συνεδριακό υλικό.
υλικό.

Συμμετοχή στο Συνέδριο
Με Ανακοίνωση : Προφορική ή Αναρτημένη □
Χωρίς Ανακοίνωση □

Τρόποι Πληρωμής
Η πληρωμή της Συμμετοχής στο Συνέδριο μπορεί να γίνει με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση της Γραμματείας
του Συνεδρίου, Αλωπεκής 47 10676 Αθήνα ή απευθείας στα γραφεία της Γραμματείας.
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