
 

 

 

 

Ημερίδα Εταιρείας Γενετικής στην Οφθαλμολογία 

20 Οκτωβρίου 2018 

Ξενοδοχείο Grand Serai, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ιωάννινα, 31 Μάϊου 2018 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας Γενετικής στην Οφθαλμολογία, με ιδιαίτερη χαρά, σας 

ανακοινώνουμε την πραγματοποίηση της 1ης ημερίδας της Εταιρείας, που θα διεξαχθεί στα 

Ιωάννινα, στις 20 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Grand Serai, με ελεύθερη συμμετοχή.  

Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της ημερίδας αυτής, προσπαθεί να προάγει την ενημέρωσή στα 

σύγχρονα θέματα της γενετικής στην Οφθαλμολογία, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω της 

βασικής και κλινικής έρευνας. Η ημερίδα απευθύνεται όχι μόνο σε Οφθαλμιάτρους, αλλά και 

σε επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων της Ιατρικής, καθώς και σε επιστήμονες βιολόγους, 

γενετιστές, βιοχημικούς, χημικούς, φαρμακολόγους, και σε οποιονδήποτε με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τη γενετική και τις εφαρμογές της στις Επιστήμες Υγείας. 

Η συνεχής εξέλιξη στον τομέα της γενετικής και η είσοδός της στη ζωή μας σε προγνωστικό 

και θεραπευτικό επίπεδο καθιστούν αναγκαία την ενημέρωση όλων των συναδέλφων στα 

θέματα αυτά. Παράλληλα, στην ημερίδα αυτή, θα παρουσιαστεί η νεοσύστατη Εταιρεία 

Γενετικής στην Οφθαλμολογία και οι σχετικές δραστηριότητές της.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει προσπάθεια, ώστε το επιστημονικό μας πρόγραμμα να 

περιλαμβάνει πολλούς διακεκριμένους ομιλητές, που θα καλύψουν όλα τα επίκαιρα θέματα 

της Γενετικής στην Οφθαλμολογία, καθώς και την συσχέτισή της με τις βασικές επιστήμες. 

Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση. 

Με εκτίμηση, 

 

Γεώργιος Κίτσος 

Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Πρόεδρος Εταιρείας Γενετικής στην Οφθαλμολογία 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Οι κύριες θεματικές ενότητες της ημερίδας είναι: 

 

 Γενετική από τη θεωρία στην πράξη 

 Ο ρόλος της Γενετικής σε παθήσεις του οφθαλμού 

 Δυστροφίες και εκφυλίσεις του χοριοαμφιβληστροειδούς 

 Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας-Κλινική προσέγγιση 

 Ο ρόλος των stem cells στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς 

 Πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας 

 Ψευδοαποφολιδωτικό γλαυκώμα 

 Γενετική του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού 

 Αναγεννητική ιατρική στο πρόσθιο ημιμόριο του οφθαλμού 

 Γενετική στον κερατόκωνο 

 Γενετική στη δυστροφία Fuchs 

 Ο ρόλος των νανοσωματιδίων στη θεραπεία των οφθαλμικών παθήσεων 

 Σπάνιες γενετικές παθήσεις 

 Μιτοχονδριακές παθήσεις του οφθαλμού 

 Αναπτυξιακές διαταραχές του οφθαλμού 

 Συσχέτιση φαινοτύπου-γονοτύπου σε οφθαλμικά νοσήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Χορηγικές Δραστηριότητες 

 

Η Εταιρεία σας για αυτή την Επιστημονική Εκδήλωση έχει τη δυνατότητα να έχει συμμετοχή 

με διάφορους τρόπους τους οποίους περιγράφουμε παρακάτω: 

 

 
 

* Το παραπάνω κόστος αναφέρεται μόνο σε κόστος ενοικίασης χώρου και δεν περιλαμβάνει 

προκατασκευασμένο περίπτερο.  
 

Για την ενοικίαση εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της συνολικής 

χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 
 

Το τοπογραφικό του εκθεσιακού χώρου θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος των εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκθέτες και θα είναι 

διαθέσιμο μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΟΣΤΟΣ 

Χορηγικές 

δραστηριότητες 

προβολής  

*Εκθεσιακός χώρος  
για τοποθέτηση αράχνης ή banner € 1.200,00 

Διαφημιστική καταχώρηση στο  
τελικό πρόγραμμα 

€ 1.000,00  
(εσωτερική τυχαία σειρά) 

Διαφημιστικό ένθετο στις τσάντες 
των συνέδρων 

€ 850,00 
ανά ένθετο 

Διάλειμμα καφέ 
€ 750,00 

ανά διάλειμμα καφέ 

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός € 1.500,00 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ 

 

Ανάληψη χορηγίας – προβολή εταιρείας  

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα 

παρακαλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους έως και τις 29 Ιουνίου 2018 στο 

Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο του Συνεδρίου (e-mail: info@conferre.gr).  

Οι χορηγικές δραστηριότητες θα ανατεθούν με σειρά προτεραιότητας. Η οριστική διευθέτηση 

συμμετοχής και προβολής της κάθε εταιρείας με ένα από τους προτεινόμενους τρόπους θα 

εξαρτηθεί από τη συνολική χορηγία.  

Το Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαιώσει γραπτώς στην εταιρεία την ανάληψη της 

χορηγικής δραστηριότητας παρέχοντας σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες το αργότερο έως 

και τις 31 Αυγούστου 2018.  

 

Οικονομική πολιτική  

Όλες οι χορηγικές δραστηριότητες επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Με την ανάληψη της χορηγικής 

δραστηριότητας, θα υπογραφεί σύμβαση χορηγίας ανάμεσα στην εταιρεία χορηγό και το 

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείου που έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση και τιμολόγηση. 

Με την υπογραφή της σύμβασης η χορηγός εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει προκαταβολή ύψους 

50% του συνολικού κόστους χορηγίας. Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε 45 ημέρες από την έκδοση 

των αντίστοιχων παραστατικών. Τα παραστατικά θα εκδοθούν και θα αποσταλούν μετά το πέρας 

των εργασιών του Συνεδρίου. 

 

ΕπικοινωνΙα 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Κα. Λίνα Σιαμοπούλου 
Conferre SA 
Tel: +30 26510 68610, Fax: +30 26510 68611 
E-mail: info@conferre.gr, Web: www.conferre.gr  

 

 

mailto:info@conferre.gr
mailto:info@conferre.gr
http://www.conferre.gr/

