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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αξιότιμοι συνάδελφοι 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ανακοινώνει ότι, βάσει των απαιτήσεων οι οποίες 

προέρχονται από το ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο (λόγω πανδημίας covid-19) σε σχέση με 

την διεξαγωγή συνεδρίων που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

της Π.Ε.Β. θα υλοποιηθεί σε «υβριδική» μορφή, δηλαδή ένα τμήμα του ηλεκτρονικό, και 

ένα τμήμα του με ζωντανή παρουσία.  
 

Ειδικότερα:   

Α) σε μορφή livestreaming θα μεταδοθούν: 

 Οι Στρογγυλές Τράπεζες με προσκεκλημένους ομιλητές,  

 οι Ομιλίες και  

 οι Παρουσιάσεις Εργασιών (προφορικές και αναρτημένες)  

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ομιλητές θα είναι παρόντες στο χώρο του Συνεδρίου από όπου 

θα γίνεται η εκπομπή του livestreaming, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής 

ερωτήσεων από τους συνέδρους στους ομιλητές μέσω του συντονιστή της συνεδρίας και 

αντίστοιχου ηλεκτρονικού χώρου υποβολής ερωτήσεων (chat). 

Β) δια ζώσης θα υλοποιηθούν τα workshops  στο χώρο του Ινστιτούτου Pasteur (εφόσον 

βέβαια έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, δηλ. 15). Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εγγραφή στα workshop να έχετε εγγραφεί ως σύνεδρος 

προηγουμένως. 

 

Η παρακολούθηση όλων των συνεδριών που θα μεταδοθούν σε livestreaming θα γίνεται 

μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου και θα είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ σε όσους 

εγγραφούν στο συνέδριο. 

 

Η προεγγραφή και η εγγραφή στο Συνέδριο, αλλά και η εγγραφή στα workshops, θα γίνεται 

πλέον ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου (δεν θα υπάρχει 
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δυνατότητα εγγραφής στο χώρο του Συνεδρίου), και θα καθίσταται έγκυρη ΜΟΝΟ μετά 

την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον παρακάτω λογαριασμό της ΠΕΒ 

Τράπεζα Πειραιώς 

Αριθμός Λογ. : 6749 -113614- 229 

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229 

Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων 

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία εγγραφής στο συνέδριο, τη διαδικασία 

εγγραφής στα workshop, την υποβολή εργασιών, και τη παρακολούθηση του συνεδρίου θα 

ανακοινωθούν σύντομα σε επόμενη ανακοίνωση.  

 

Η Ο.Ε. επιφυλάσσεται να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα του συνέδριου αν υπάρξουν νεότερες 

κυβερνητικές οδηγίες.  Όλες οι αλλαγές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Η μη-υλοποίηση του Συνεδρίου λόγω πανδημίας δεν αποτέλεσε ποτέ επιλογή τόσο 

για την Ο.Ε. όσο και για το Δ.Σ. της Π.Ε.Β.. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι το συνέδριο 

αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση της Π.Ε.Β. και είναι υποχρέωση όλων να 

γίνει η μέγιστη προσπάθεια για την επιτυχημένη διοργάνωσή του.  

 

Οι νέες καταστάσεις μας υποχρεώνουν να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε ένα 

διαφορετικό Συνέδριο, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, που απαιτεί νέες 

τεχνολογικές προσεγγίσεις από όλους μας, διοργανωτές και συνέδρους.  

 

Ελπίζουμε στην ενεργή συμμετοχή όλων για ένα πετυχημένο Συνέδριο που θα 

φέρει μαζί όλους τους Βιοεπιστήμονες σε εποχές που η ενεργός συμμετοχή τους 

είναι καθημερινά απαραίτητη.  
 

Με εκτίμηση 

Η Ο.Ε. του Συνεδρίου 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
Το Συνέδριο αποτελείται από  

α) Συνεδρίες με προσκεκλημένους ομιλητές (Ομιλίες και Στρογγυλές Τράπεζες),   

β) Workshops με περιορισμένη συμμετοχή και με σειρά προτεραιότητας εγγραφής  

γ) Συνεδρίες με παρουσίαση εργασιών (προφορικών και αναρτημένων) μετά από κρίση  

δ) Παρουσιάσεις σημαντικών θεμάτων από εμπειρογνώμονες 

Η θεματολογία καλύπτει πολλές από τις δραστηριότητες των Βιοεπιστημόνων στον ευρύτερο 

χώρο της Ενιαίας Υγείας. Η επιλογή των θεμάτων έγινε με βάση τις δραστηριότητες  των 

θεματικών Επιτροπών της Π.Ε.Β. και μετά από εισηγήσεις τους. 

 

Στα θέματα του Συνεδρίου ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι. Επιστημονικές εργασίες 

όμως θα γίνουν δεκτές από όλο το φάσμα της Ενιαίας Υγείας.  

• Η επιδημία COVID-19, ως παράδειγμα της Ενιαίας Υγείας 

• Ενιαία υγεία και έρευνα 

• Διεπιστημονικές ερευνητικές προσεγγίσεις στοχεύοντας στην ενιαία υγεία 

• Η μοριακή βιολογία στη διάγνωση και την πρόγνωση 

• Εργαστήρια ιατρικής ακρίβειας /αναφοράς 

• -Ομική και ο ρόλος της στην Ενιαία Υγεία 

• Ενιαία υγεία, ανάλυση  και διαχείριση νερού  

• Ενιαία υγεία, ανάλυση  και διαχείριση τροφίμων 

• Ενιαία Υγεία και περιβάλλον 

• Ενιαία Υγεία και οι επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία 

• Ενιαία υγεία και αναδυόμενα παθογόνα 

• Περιβαλλοντική διαχείριση/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

• Εκπαίδευση υπό το πρίσμα της Ενιαίας Υγείας 

• Βιολογικός εγγραμματισμός και καθημερινότητα 

• Ανθρωποζωονόσοι και Ενιαία Υγεία 

• Έρευνα για την Υγεία των κατοικίδιων ζώων 

• Ζωικά μοντέλα ασθενειών   
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Τις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, είτε με απλή 

συμμετοχή (χωρίς εισήγηση), είτε με οποιασδήποτε μορφής εργασία (προφορική ή 

αναρτημένη ανακοίνωση). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με 

έξοδα εγγραφής, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως με τη σχέση του συμμετέχοντος με την 

Π.Ε.Β. αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού (προεγγραφή μέχρι 

τις  30-10-2020 ή κανονική εγγραφή μετά τις 30-10-2020 αλλά και κατά την έναρξη/διάρκεια 

του συνεδρίου). Επομένως το κόστος εγγραφής ανάλογα με το χρόνο και την ιδιότητα του/της 

ενδιαφερόμενου/νης, καθορίζεται παρακάτω: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Προεγγραφή 

έως τις 30-10-2020 

Κανονική εγγραφή 

μετά τις 30-10-2020 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ 

Μέλη Π.Ε.Β. 

(οικονομικά τακτοποιημένα, τακτικά και 

δόκιμα) 

30 ευρώ 50 ευρώ 

Μη-μέλη Π.Ε.Β.  

(και μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη 

Π.Ε.Β.) 

60 ευρώ 80 ευρώ 

Φοιτητές Μέλη Π.Ε.Β. 10 ευρώ 10 ευρώ 

Φοιτητές Μη-μέλη Π.Ε.Β. 25 ευρώ 25 ευρώ 

WORKSHOPS (*) 

Μέλη Π.Ε.Β. 20 ευρώ 

Μη-μέλη Π.Ε.Β.  40 ευρώ 

(*) Η εγγραφή σε δεύτερο ή και σε τρίτο workshop υπόκειται σε έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής, 

για κάθε επιπλέον workshop 
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Το κόστος εγγραφής για τους συνέδρους περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του. 

 Βεβαίωση συμμετοχής. 

 Δημοσίευση εκτεταμένης περίληψης της εργασίας στα πρακτικά του Συνεδρίου 

(ηλεκτρονικό τόμος με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη). 

Σημαντικές επισημάνσεις: 
Workshops 

 Για την υλοποίηση των workshop απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον 15 άτομα ανά workshop 

και είναι δυνατό να συμμετέχουν έως 25 άτομα (μέγιστος αριθμός). Θα τηρηθεί 

αυστηρώς σειρά προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής.  

 Κάθε σύνεδρος μπορεί να λάβει μέρος σε μέχρι 3 workshops. Η εγγραφή σε δεύτερο ή 

και σε τρίτο workshop υπόκειται σε έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής, για κάθε 

επιπλέον workshop. 

Εργασίες 

 Είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των εισηγητών των εργασιών στο συνέδριο.  

 Για κάθε εργασία με ένα έως τρεις (1-3) συγγραφείς θα πρέπει να υπάρχει η 

εγγραφή ενός (1) συγγραφέα πριν τις  30 Οκτωβρίου 2020 (λήξη προεγγραφής). 

 Σε περίπτωση που σε μια εργασία υπάρχουν τέσσερις (4) ή περισσότεροι συγγραφείς 

θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) εγγραφές πριν τις 30 Οκτωβρίου 2020 

(λήξη προεγγραφής). 

 Πέντε (5) φοιτητικές εργασίες (πρώτο και δεύτερο όνομα στην εργασία να είναι 

φοιτητών), οι οποίες θα επιλεγούν από την Ε.Ε., θα παρουσιαστούν, χωρίς να 

απαιτείται η εγγραφή των συγγραφέων στο Συνέδριο. Οι συγγραφείς (μόνο τα δύο 

πρώτα ονόματα και εφόσον είναι φοιτητές) θα ενημερωθούν ταυτόχρονα με την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κρίσης της ΕΕ στις 15-10-2020 ώστε να μην 

προβούν στην εγγραφή τους. 

 Φοιτητές θεωρούνται οι κάτοχοι φοιτητικής ταυτότητας (προπτυχιακής ή 

μεταπτυχιακής) η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται με την φόρμα εγγραφής ως 

αποδεικτικό της ιδιότητας. 

 Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, η Ε.Ε. θα βραβεύσει τις τρεις (3) καλύτερες αναρτημένες 

εργασίες. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Έναρξη προεγγραφών & Υποβολής εργασιών  24 Αυγούστου 2020 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών  30 Σεπτεμβρίου 2020 

Ενημέρωση αποδοχής /απόρριψης εργασιών 15 Οκτωβρίου 2020 

Καταληκτική ημερομηνία προεγγραφής 30 Οκτωβρίου 2020 

Ανακοίνωση τελικού προγράμματος 1 Νοεμβρίου 2020 

Εργασίες Συνεδρίου  27-29 Νοεμβρίου 2020 

 

Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν με την επιφύλαξη 

της οριστικής υλοποίησης του Συνεδρίου σε σχέση 

με την πανδημία του Covid-19. 
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