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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί-ές  συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων (ΕΛ.Ε.Π.Λ.), στο πλαίσιο του 
επιστημονικού και εκπαιδευτικού της έργου, διοργανώνει  το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Παιδιατρικών Λοιμώξεων στις 14-16 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα (ξενοδοχείο Royal 
Olympic).

Στο Συνέδριο, το οποίο προσδοκούμε να καθιερωθεί στο χώρο των παιδιατρικών 
λοιμώξεων, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συναδέλφων, θα 
συζητηθούν οι νεότερες εξελίξεις στην επιδημιολογία, στην πρόληψη, καθώς και στις 
διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις των παιδιατρικών λοιμώξεων. Επιπλέον, 
διακεκριμένοι ομιλητές θα δώσουν το στίγμα των σύγχρονων τάσεων, αλλά και 
προβληματισμών, ανοίγοντας ένα παράθυρο στο μέλλον.

Πιστεύουμε πως το Συνέδριο αυτό, μαζί με άλλες αξιόλογες επιστημονικές εκδηλώσεις 
που γίνονται στη χώρα μας επί πολλά έτη, θα συμβάλει σημαντικά στη μελέτη και 
ανάδειξη του πάντα επίκαιρου προβλήματος των λοιμώξεων και της πρόληψής τους 
από τη νεογνική μέχρι και την εφηβική ηλικία. 

Εκτός από την επιλογή των θεμάτων και των ομιλητών, στην επιτυχία του και στην 
καθιέρωσή του ως θεσμού αναμένουμε να συμβάλει αποφασιστικά η ενεργός συμμετοχή 
σας, με τις παρεμβάσεις, τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι 
υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής με Ελεύθερες και Αναρτημένες Ανακοινώσεις.

Με τις σκέψεις αυτές και με την πεποίθηση ότι θα αγκαλιαστεί από όλους η  προσπάθειά 
μας αυτή, σας περιμένουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να δώσουμε στο χώρο των 
Παιδιατρικών Λοιμώξεων τη δυναμική που απαιτούν οι καιροί.

Με εκτίμηση,

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Π.Λ. 

Γεώργιος Συρογιαννόπουλος  
Καθηγητής Παιδιατρικής  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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Κάτοψη   
Eκθεσιακού 
Χώρου
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Δορυφορικό Συμπόσιο (διάρκειας 60’)     7.000,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (διάρκειας 30’) 5.000,00 €

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Οπισθόφυλλο   2.000,00 €

3η Εξωφύλλου  1.500,00 €

Εσωτερική Σελίδα   1.000,00 €

AΛΛΑ ΜEΣΑ ΠΡΟΒΟΛHΣ

Ένθετο στην τσάντα      1.500,00 €

Internet corner & charging station 3.000,00 €

Προβολή στην πλάτη της Γραμματείας 3.000,00 € 
(με διαφημιστική καταχώριση, εταιρικό ή προϊοντικό λογότυπο)

Εταιρική / προϊοντική σήμανση στα διαλείμματα καφέ (έκαστο)  1.500,00 € 

Εταιρική/προϊοντική σήμανση στο ελαφρύ γεύμα (έκαστο) 3.000,00 €

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Περίπτερο (2m x 3m - Mέγιστο ύψος: 2,50m)      3.500,00 €

Βanner     2.000,00 €

(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας)

(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων επιστημονικών δεδομένων των 
φαρμάκων τους)

(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
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Ειδικευμένοι   50,00€ 

Ειδικευόμενοι   20,00€ 

Νοσηλευτές  ΔΩΡEAN 

Φοιτητές  ΔΩΡEAN                                                        

Κατηγορίες Εγγραφών

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ - Ξενοδοχεία: Royal Olympic - Αmalia - Electra Palace

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαμονή  150,00 €*

* Η τιμή φιλοξενίας των συνέδρων είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και αφορά μονόκλινο 
δωμάτιο με πρωινό. 
Στην ανωτέρω τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος ανέρχεται σε 4€/ανά 
διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Βεβαίωση Παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό  
   Συμμετοχής με μόρια για τους ιατρούς  
   (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Οι συμμετέχοντες  είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους



∆ιοργάνωση

Οργάνωση - Γραµµατεία
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