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Πρόεδρος
Μαριλίτα Μόσχου

Αντιπρόεδρος
Χρήστος Καλογερόπουλος

Γεν. Γραμματέας
Σοφία Ανδρούδη

Ταμίας
Βικτώρια Τουμανίδου

Μέλος
Κωνσταντίνος Μαλάμος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά η Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη των Οφθαλμικών 
Φλεγμονών και Λοιμώξεων (ΕΕΜΟΦΛ) ανακοινώνει το 11ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, που θα λάβει χώρα 
στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 3-5 
Δεκεμβρίου 2021, σε υβριδική μορφή.

Φέτος παρά τις αντίξοες συνθήκες, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συμμετοχή εκλεκτών Ελλήνων και Ξένων συναδέλφων, ειδικών 
στις φλεγμονές, που θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στη διάγνωση και 
αντιμετώπιση των Οφθαλμικών Φλεγμονών.

Η θεματολογία θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα φλεγμονών και συνδρόμων 
της οφθαλμικής επιφάνειας και του κόγχου, καθώς και παθήσεις του 
αμφιβληστροειδούς.

Ελπίζουμε το ενδιαφέρον πρόγραμμα, να κερδίσει το στοίχημα 
της επαναφοράς στην κανονικότητα και να έχουμε την ευκαιρία να 
επικοινωνήσουμε διά ζώσης. 

Η ΕΕΜΟΦΛ προσδοκά την υποστήριξη και τη συμμετοχή σας, σημαντικήστις 
προσπάθειές μας για ένα επιτυχημένο συνέδριο.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της ΕΕΜΟΦΛ

Μαριλίτα Μ. Μόσχου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας 
Ιατρική Σχολή Αθηνών
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Mamta Agarwal
Talin Barisani
Bahram Bodaghi
Massimo Busin
Andrea Leonardi
Fransesco Pichi
Keith Martin
Quan Nguyen
Yasir Sepah
Tarek Shaarawy
Lucia Sobrin
Manfred Zierhut
Αλέξανδρος Χαρώνης
Νικόλαος Μαρκομιχελάκης
Στέλιος Μασέλος
Νικόλαος Φαρμακάκης
Αικατερίνη Καραθάνου
Αθανάσιος Νικολάου
Χρύσα Τερζίδου

• Φλεγμονές της οφθαλμικής επιφάνειας (περιλαμβάνει: φλεγμονές 
βλεφάρων, επιπεφυκίτιδες, κερατίτιδες, αυτοάνοσα νοσήματα οφθαλμικής 
επιφάνειας)
• Επισκληρίτιδες – σκληρίτιδες
• Ραγοειδίτιδες
• Αμφιβληστροειδίτιδες – αγγειίτιδες αμφιβληστροειδούς
• Φλεγμονές κόγχου
• Σύνδρομα μεταμφίεσης οφθαλμού και κόγχου
• Οφθαλμικές φλεγμονές σε Νευρο-οφθαλμολογικές παθήσεις
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Οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό 
Δελτίο Εγγραφής. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής πραγματοποιείται 
ΜΟΝΟ με την καταβολή του κόστους εγγραφής με επισύναψη του 
αποδεικτικού εξόφλησης στην Γραμματεία του Συνεδρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την 
εγγραφή τους και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με εγγραφές στο Συνέδριο 
(μεμονωμένες ή/και ομαδικές), παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεία αποστέλλοντας το αίτημα τους γραπτώς (με e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mk-premium.com) ώστε να λάβουν 
επιβεβαίωση και οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κόστη εγγραφής φυσικής παρουσίας

6

Κατηγορία Συμμετεχόντων          Κόστος εγγραφής 
Ειδικευμένοι ιατροί     170,00€
Ειδικευόμενοι ιατροί       80,00€
Μέλη ΕΕΜΟΦΛ     100,00€
Φοιτητές       Δωρεάν
Νοσηλευτές       Δωρεάν

*Μέλη με τακτοποιημένη συνδρομή για το έτος 2021
**Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή/επισύναψη φοιτητικής 
ταυτότητας

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:
Ηλεκτρονική Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
Συμμετοχή στα coffee brake και light lunch 
Μοριοδότηση CME  

Κόστος εγγραφής διαδικτυακής συμμετοχής 
Ειδικευμένοι Ιατροί / Ειδικευόμενοι Ιατροί
Μέλη & μη Μέλη ΕΕΜΟΦΛ 50€

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαδικτυακή παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
• Μοριοδότηση CME
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Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της εγγραφής σας θα λάβετε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει αυτόματο μήνυμα που θα 
επιβεβαιώνει την ορθή υποβολή της εγγραφής σας.
Σε περίπτωση που ΔΕΝ λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail, η εγγραφή σας 
δεν υποβλήθηκε επιτυχώς και θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου το Δελτίο 
Εγγραφής ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία (2310226250, info@
mk-premium.com) προς επίλυση του θέματος.

Σημείωση:
H εγγραφή σας δεν θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον δεν έχετε 
αποστείλει το συνοδευτικό αποδεικτικό εξόφλησης.
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ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



Για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στο συνέδριο, έχει εξασφαλιστεί 
επαρκής αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, όπου 
θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο. Για την κράτηση δωματίων του 
ξενοδοχείου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Συμβουλεύουμε όλους 
τους ενδιαφερόμενους, να προβούν έγκαιρα στην κράτηση δωματίων. Θα 
πρέπει να γίνει επισύναψη του αποδεικτικού κατάθεσης που αφορά στη 
διαμονή του ξενοδοχείου, ώστε να επιβεβαιωθεί η κράτηση δωματίου.

ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΌ  ΑΣΤΕΡΙΑ  ΜΌΝΌΚΛΙΝΌ   ΔΙΚΛΙΝΌ 
Makedonia      *****                150,00 €                    170,00 € 
Palace                                                      city  view                      city  view

ΔΙΑΜΟΝΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την κράτησή τους συμπληρώνοντας 
το ηλεκτρονικό Δελτίο Κράτησης. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
https://ocularinflammation.gr/11th-panhellenic-hssoii-congress/

Tο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει Προφορικές και 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες ανακοινώσεις.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν προφορικές ή αναρτημένες 
ανακοινώσεις, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περίληψη της 
εργασίας τους ή της έρευνάς τους έως 30/09/2021.
Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Σημείωση: Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μέσω e-mail χωρίς τη χρήση 
της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τις 
οδηγίες προετοιμασίας και υποβολής προκειμένου γίνει «ορθή υποβολή» 
της περίληψης.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων προς κρίση: 30/09/2021
Ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων: 21/10/2021

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης
Για να υποβάλλετε την περίληψη σας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και 
στη συνέχεια επιλέξετε την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν:
- Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά
- Όλους τους φόρους

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ο φόρος διαμονής 4 €/διανυκτέρευση καταβάλλεται από το διαμένοντα 
στη reception του ξενοδοχείου κατά την αναχώρησή του)
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https://ocularinflammation.gr/11th-panhellenic-hssoii-congress/


ΠΡΌΕΤΌΙΜΑΣΙΑ
• Η περίληψη είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί στην Eλληνική γλώσσα και σε 
αρχείο word.
• H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από 
τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την επικοινωνία.
• Μέγεθος: Το περιεχόμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 
λέξεις.
• Πίνακας: Μόνο ένας πίνακας/διάγραμμα/εικόνα μπορεί να συμπεριληφθεί σε 
κάθε περίληψη. Το μέγεθος του/της θα αντιστοιχεί σε 50 λέξεις (και θα πρέπει 
να υπολογίζεται εντός του ορίου των 250 λέξεων ώστε να προσαρμόζεται σε 
μέγεθος σελίδας Α4). Θα πρέπει να αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου εικόνας (jpg, 
gif κτλ) προκειμένου να γίνει η επισύναψη.
• Δομή: Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αποτελείται από:
o Εισαγωγή – Σκοπός
o Υλικό/Μέθοδος
o Αποτελέσματα
o Συμπεράσματα
• Η τελική μορφοποίηση δε θα περιλαμβάνει διαχωρισμό παραγράφων.
• Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να εμφανίζεται με κεφαλαίους 
χαρακτήρες. Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες (πέραν των 
επιστημονικά χρησιμοποιούμενων). Ο τίτλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 
λέξεις.
• Κέντρα Προέλευσης: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα 
στοιχεία των κέντρων προέλευσης όλων των συγγραφέων (Τμήμα/Νοσοκομείο/
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα κτλ). Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την αρίθμηση για 
την αντιστοιχία του κάθε συγγραφέα με το κέντρο προέλευσης του. Κάθε κέντρο 
προέλευσης θα καταχωρείται μόνο μια φορά (δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται για 
κάθε συγγραφέα). Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας ανήκει σε περισσότερα 
από ένα κέντρα χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν αριθμούς (π.χ. Γ. 
Παπαδόπουλος 1,2)
• Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με 
πεζούς χαρακτήρες, το πρώτο γράμμα του ονόματος και ολόκληρο το επώνυμο 
(π.χ. Γ. Παπαδόπουλος). Επίσης είναι υποχρεωτικό να υπογραμμιστεί το όνομα 
του ιατρού που θα παρουσιάσει την εργασία.

ΥΠΌΒΌΛΗ
• Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της εργασίας σας, ελέγξτε για τυχόν λάθη ή 
παραλείψεις. Σε περίπτωση αποδοχής της, η περίληψη θα δημοσιευθεί ακριβώς 
όπως έχει υποβληθεί. Μετά την παραλαβή της περίληψης, σε περίπτωση 
διόρθωσης, αλλαγής, προσθήκης ή αφαίρεσης, η παρέμβαση στο Οργανωτικό-
Συντονιστικό Γραφείο είναι δυνατή έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
περιλήψεων.
• Παρακαλούμε μην υποβάλλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. 
Αποφύγετε την υποβολή περίληψης εκ νέου προς αντικατάσταση προηγούμενης 
χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο.

ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ
Η τελική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες καθώς και ο τελικός τρόπος 
παρουσίασης των εργασιών θα καθοριστούν από την αρμόδια Επιστημονική 
Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των 
εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι 
οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωμα της απόρριψης μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΌΒΌΛΗΣ 
Αμέσως μετά την υποβολή της περίληψή σας, θα λάβετε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που καταχωρήθηκε στην Ηλεκτρονική Φόρμα, αυτόματο απαντητικό 
μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την Ορθή Υποβολή της.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail, θα πρέπει να 
υποβάλλετε εκ νέου την περίληψη σας καθώς αυτό θα σημαίνει μη ορθή 
υποβολή της φόρμας και καταγραφή της στη βάση δεδομένων ή να 
επικοινωνήσετε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο προς διευθέτησή του.
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Ημερομηνία Διεξαγωγής
03 Δεκεμβρίου - 05 Δεκεμβρίου 2021

Τόπος Διεξαγωγής  
Μακεδονία Παλλάς 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη 

Τρόπος Διεξαγωγής 
Υβριδική Μορφή 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε κάθε αίθουσα 
συνεδρίου με φυσική παρουσία, ο επιτρεπόμενος αριθμός συνέδρων 
είναι 50. Για την εγγραφή με φυσική παρουσία θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 
Οι υπόλοιποι εγγραφόμενοι, εφόσον κλείσει η φόρμα που αφορά στη 
φυσική παρουσία, θα παρακολουθήσουν το συνέδριο διαδικτυακά. 

Γλώσσα 
Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση (Ελληνικά/Αγγλικά) 

Βραβεία
Θα απονεμηθούν βραβεία για τις δύο (2) καλύτερες προφορικές 
και αναρτημένες ανακοινώσεις. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα 
πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για το καλύτερο video και την καλύτερη 
φωτογραφία που έχει σχέση με την οφθαλμική φλεγμονή 

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EAC-
ME-UEMS, χορηγεί μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-
CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το σύνολο των εργασιών 
του Συνεδρίου 
Πληροφορίες για το συνέδριο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΜΟΦΛ
https://ocularinflammation.gr/11th-panhellenic-hssoii-congress/

ΕΠΙΣΤΌΛΗ ΑΠΌΔΌΧΗΣ 
Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας 
τους καθώς και σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση της, στις 
21/10/2021 με απαντητική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 
καταχωρήθηκε στην Ηλεκτρονική Φόρμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η 
εργασία στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή 
δικαιώματος συμμετοχής (Κόστος Εγγραφής) τουλάχιστον ενός από τους 
συγγραφείς για κάθε περίληψη με την παραλαβή της επιστολής αποδοχής.
2. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα 
γίνουν αποδεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.
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Υγειονομικά Πρωτόκολλα 
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα 
και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των συμμετεχόντων με 
φυσική παρουσία.  
Η είσοδος των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία θα πραγματοποιείται: 
• με επίδειξη της ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου
• με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rapid test Covid 24 ωρών 
• απαραίτητη χρήση μάσκας 
• τήρηση αποστάσεων, όπως προβλέπεται από τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Οργανωτική Επιτροπή έχει προβλέψει 
για τη διενέργεια self test Covid, σε ειδική αίθουσα

Όργάνωση  
Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη των Οφθαλμικών Φλεγμονών και 
Λοιμώξεων «ΕΕΜΟΦΛ»

Γραμματεία Όργάνωσης
Για πληροφορίες σχετικές με το συνέδριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η οργάνωση του συνεδρίου :

Riga Feraiou & Andrea Zakou, Christina Center,
Zip Postal Code 58256, 3732, Limassol, Cyprus
Telephone: +357 99812240, +30 2310 226250 
E-mail: info@mk-premium.com
www.mk-premium.com
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