ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της
Ελληνικής
Παιδιατρικής Εταιρείας, έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να
ανακοινώσω τη διοργάνωση του 56ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού
Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, στις 25-27 Μαΐου 2018,
στο ξενοδοχείο Athos Palace, στη Χαλκιδική.
Ως φετινός προορισμός του Συνεδρίου επιλέχθηκε η Χαλκιδική και
πιο συγκεκριμένα η χερσόνησος Κασσάνδρα, μια από τις πιο
φημισμένες περιοχές στη Χαλκιδική, έχοντας να επιδείξει πάρα
πολλά όσον αφορά τον πολιτιστικό και τον τουριστικό τομέα.
Η ενεργός στήριξή σας θα συμβάλλει καθοριστικά σε μία προσπάθεια που αποσκοπεί
στην εξέλιξη και πρόοδο της έρευνας, αλλά και στη συνεχή προσφορά γενικών και
εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την Παιδιατρική, για το επιστημονικό δυναμικό της
χώρας μας.
Θα ήταν τιμή μας να σας έχουμε αρωγούς στην προσπάθεια που καταβάλει η Ελληνική
Παιδιατρική Εταιρεία για την απρόσκοπτη επιμόρφωση της Παιδιατρικής κοινότητας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ανδρέας Κωνσταντόπουλος
Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής
Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Συνεδρίου

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία.
ΕΛΛΗΝΙΚH ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚH ΕΤΑΙΡΕIΑ
Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία είναι επιστημονικό σωματείο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1931 στην Αθήνα και αριθμεί
περισσότερους από 4.000 παιδίατρους - μέλη, οι ειδικότητες των οποίων
καλύπτουν 21 υποειδικότητες της Παιδιατρικής.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της Παιδιατρικής και η καλύτερη
επικοινωνία μεταξύ των παιδιάτρων, τόσο της χώρας μας όπως επίσης και
των παιδιάτρων άλλων χωρών. Γενικότερα, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία μεριμνά
για την ενημέρωση των γονέων, των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα
που αφορούν στη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού, παρέχοντας τις βασικές
κατευθύνσεις για τη σωστή ανατροφή τους.
Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία είναι πλήρες και ενεργό μέλος διεθνών ενώσεων, όπως
η Παγκόσμια Παιδιατρική Εταιρεία (IPA), Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Εταιρεία
(EPA/UNEPSA) και η Ένωση Παιδιατρικών Εταιρειών Μέσης Ανατολής και Μεσογείου
(UMEMPS).

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Πρόεδρος:
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος (Αθήνα)
Αντιπρόεδρος:
Δημήτριος Ζαφειρίου (Θεσσαλονίκη)
Γεν. Γραμματέας:
Ελένη Κόκκορη (Ηράκλειο)
Ταμίας:
Νικόλαος Βουδούρης (Αθήνα)
Μέλη:
Λωρέττα Θωμαΐδου (Αθήνα)
Αθανασία Λουρίδα (Αθήνα)
Νικόλαος Μυριοκεφαλιτάκης (Αθήνα)
Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου-Γαρταγάνη (Αθήνα)
Νικόλαος Χαλιάσος (Ιωάννινα)

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το 56ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκιδική στις 25-27
Μαΐου 2018, στο Ξενοδοχείο Athos Palace.
ATHOS PALACE
Δ: Καλλιθέα, Κασσάνδρα, Χαλκιδική, 63077
Τ: 2374 022100
W: www.athospalace.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

EVEREST TRAVEL & CONGRESSES
Δ: Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
Τ.: 210 3249242
F: 210 3242395
W: www.everesttravel.gr
E: conference@everesttravel.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οι εκθέτες θα ενημερωθούν γραπτώς για το ακριβές πρόγραμμα προετοιμασίας και
αποξήλωσης της έκθεσης του συνεδρίου

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Για τη συμμετοχή εταιρείας ως χορηγού στο 56ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο είναι
απαραίτητη η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, το οποίο θα αποσταλεί από την
εταιρεία διοργάνωσης Everest Travel & Congresses, καθώς και η πληρωμή της σχετικής
προκαταβολής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δυνατότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου (stand) έχουν μόνο οι Μεγάλοι Χορηγοί βάσει του
συνολικού ύψους της χορηγίας καθεμίας εκ των υποψηφίων Εκθετριών Εταιρειών (1η
επιλογή: Χρυσός Χορηγός, 2η επιλογή: Αργυρός Χορηγός, 3η επιλογή: Χάλκινος Χορηγός),
αλλά και βάσει της ημερομηνίας επιβεβαίωσης και υπογραφής της σχετικής Φόρμας
Συνεργασίας. Όλοι οι υπόλοιποι εκθέτες θα ενημερωθούν για τον εκθεσιακό χώρο που
τους αντιστοιχεί κατά τη διάρκεια της κλήρωσης η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της
Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής
(ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Από τις 31 Μαρτίου 2018, εγγραφές θα γίνονται δεκτές με το ίδιο κόστος που θα ισχύει και κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου και μέχρι τις 27 Μαΐου 2018.
Για τις κατηγορίες με μειωμένη ή δωρεάν εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχου
αποδεικτικού εγγράφου:
• Οι ειδικευόμενοι ιατροί οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από το διευθυντή της κλινικής
ή του νοσοκομείου όπου ασκούν την ειδικότητά τους.
• Οι φοιτητές/σπουδαστές οφείλουν να προσκομίσουν το “πάσο” τους ή το τρίπτυχο από το
πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν,
• Οι νοσηλευτές οφείλουν να προσκομίσουν την αντίστοιχη πιστοποίηση της ιδιότητάς τους.
• Οι αγροτικοί ιατροί καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των
ειδικευόμενων και οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα βεβαίωση από το διευθυντή του
Κέντρου Υγείας/Νοσοκομείου στο οποίο εργάζονται ή βεβαίωση από το πανεπιστημιακό
ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.

ΔΙΑΜΟΝΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Athos Palace

120 €

Pallini Beach Hotel

120 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Περιλαμβανόμενες υπηρεσίες:
•
•
•

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Κόστoς ανά διαν/ση

Κόστος διαμονής σε μονόκλινο δωμάτιο
Πρωινό buffet καθημερινά
ΦΠΑ

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Η κατάταξη των χορηγών θα είναι ανάλογη του συνολικού ποσού χορηγικής συμμετοχής.
Ειδικότερα, οι χορηγικές κατηγορίες αποδίδονται ως ακολούθως:
Χρυσός χορηγός
Συνολική χορηγική συμμετοχή €30,000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αργυρός χορηγός
Συνολική χορηγική συμμετοχή €25,000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Χάλκινος χορηγός
Συνολική χορηγική συμμετοχή €20,000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΡΟΝΟΜΙΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ
Χορηγών

*Η ένθεση θα πρέπει να αποσταλεί στο Everest Travel & Congresses το αργότερο μέχρι τις
15/5/2018. Συνολική ποσότητα 1.000τμχ. Προδιαγραφές εντύπου 2πτυχο ή 3πτυχο.
** Η αποστολή του μαζικού μηνύματος θα αφορά ενημέρωση στα πλαίσια του επιστημονικού
προγράμματος. Με την εγγραφή του ο σύνεδρος υπογράφει για τη συγκατάθεσή του στη χρήση
του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου για τις ανάγκες του συνεδρίου.
***Προνομιακή σελίδα διαφημιστικής καταχώρησης θα δοθεί βάσει της χορηγικής συμμετοχής και
της ημερομηνίας επιβεβαίωσης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ
Υπηρεσίες

