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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 40ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο δεν αποτελεί απλά μια ακόμα
επιστημονική εκδήλωση που έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των γνω-
στών επιτυχημένων Συνεδρίων της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (Ε.Ε.Ε.).
Φιλοδοξεί να αποτελέσει μια συγκροτημένη προσπάθεια συνολικής ανάδειξης της
αλματώδους προόδου που έχει σημειώσει η Ενδοκρινολογία στη χώρα μας τα τε-
λευταία χρόνια.   

Μετά τις καινοτόμες πρωτοβουλίες του παρελθόντος, όπως ο συνδυασμός εκ-
παίδευσης και παρουσίασης του ερευνητικού έργου τόσο των εμπειρότερων, όσο
και των νεότερων συναδέλφων, με παράλληλη παράθεση των πλέον σύγχρονων
δεδομένων που αφορούν τις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις, με την εφετινή
επιστημονική εκδήλωση η Ε.Ε.Ε. εντείνει τις προσπάθειές της για την περαιτέρω
ποιοτική αναβάθμιση της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας και την ανάληψη δρα-
στηριοτήτων που αποσκοπούν στη συνεχή προαγωγή της υγείας του κοινωνικού
συνόλου.  

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η θεματολογία του Συνεδρίου, η οποία
εστιάζει σε όλα εκείνα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν και προβληματίζουν τον Εν-
δοκρινολόγο στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, σήμερα και στο άμεσο μέλλον. Ο Σακ-
χαρώδης Διαβήτης και η αντιμετώπισή του, η οστεοπόρωση που παρά τις δοξασίες
για πάθηση αποκλειστικά των γυναικών, σήμερα γνωρίζουμε ότι πλήττει και τον αν-
δρικό πληθυσμό, και γενικότερα η γυναικολογική ενδοκρινολογία, αποτελούν μερικά
από τα πλέον επίκαιρα θέματα που θα βρεθούν στον πυρήνα του επιστημονικού
προγράμματος και θα απασχολήσουν τους συνέδρους.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα κύριων ερευνητικών διαλέξεων, προ-
φορικών ερευνητικών εργασιών και συνεδριών συνάντησης με τον ειδικό συμβάλ-
λουν τόσο στην προβολή όλων των νεότερων εξελίξεων στη σύγχρονη
Ενδοκρινολογία, όσο και στη βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης ειδικευμένων
και ειδικευόμενων ιατρών. 

Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους τους έγκριτους συναδέλφους
που ενισχύουν με την παρουσία και την επιστημονική τους επάρκεια την εκδήλωση
και έχω την πεποίθηση ότι μέσα από το Πρόγραμμα του 40ου Πανελληνίου Ενδο-
κρινολογικού Συνεδρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουμε σημαντικά
οφέλη. 

Φιλικά,

Γεώργιος Μαστοράκος
Πρόεδρος

της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
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Επίπεδο Αριθμός περιπτέρου Τιμή

Επίπεδο -2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 24 7.000,00 €
Lobby

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
20, 21, 22, 23 5.500,00 €

Επίπεδο -1
Lobby 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 7.000,00 €

• Όλα τα περίπτερα έχουν διαστάσεις 2 m x 3 m
εκτός των περιπτέρων 8 & 9 που έχουν διαστάσεις 2 m x 2,90 m

• Μέγιστο ύψος περιπτέρων:

- Περίπτερα 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 
μέγιστο ύψος 3,00 m

- Περίπτερα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 
μέγιστο ύψος 2,50 m

- Περίπτερα 29, 30, 31, 32, 
μέγιστο ύψος 2,70 m

• Στις προαναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ & ΚΑΤΟΨΕΙΣ
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MEΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Η εταιρεία χορηγός έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης Δορυφορικού Συμποσίου, στο πλαίσιο
του επιστημονικού προγράμματος του 40ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή.

Τιμή: 15.000,00 €

* Η ημέρα και η ώρα διοργάνωσης του Δορυφορικού Συμποσίου θα καθοριστούν βάσει του
τελικού επιστημονικού προγράμματος 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Η εταιρεία χορηγός έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης Δορυφορικής Διάλεξης, στο πλαίσιο
του επιστημονικού προγράμματος του 40ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή.

Τιμή: 8.000,00 €

* Η ημέρα και η ώρα διοργάνωσης της Δορυφορικής Διάλεξης θα καθοριστούν βάσει του
τελικού επιστημονικού προγράμματος

Σημειώσεις:
• Τα Δορυφορικά Συμπόσια και οι Δορυφορικές Διαλέξεις θα πραγματοποιούνται στην κύρια

συνεδριακή αίθουσα
• Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό στην αίθουσα. Σε

περίπτωση ανάγκης ενοικίασης επιπλέον εξοπλισμού, το κόστος βαραίνει την εταιρεία χορηγό.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ - MEET THE EXPERT SESSION

Η εταιρεία χορηγός έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης «Συνάντησης με τον ειδικό» (Meet the
expert session), με περιορισμένο αριθμό συμμετοχής, στο πλαίσιο του επιστημονικού
προγράμματος του 40ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας,
κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή.

Τιμή: 6.500,00 €

* Η ημέρα και η ώρα διοργάνωσης της Συνάντησης με τον ειδικό θα καθοριστούν βάσει του
τελικού επιστημονικού προγράμματος

Σημείωση: Η «Συνάντηση με τον Ειδικό» θα πραγματοποιείται σε παράλληλη αίθουσα και θα έχει
περιορισμένο αριθμό συμμετοχών τα 50 άτομα.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ – ULTRASOUND SESSIONS
Η εταιρεία χορηγός έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης Σεμιναρίου Υπερήχων, με
περιορισμένο αριθμό συμμετοχής, στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος
του 40ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας,
κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή.

Τιμή: κατόπιν συνεννόησης

* Η ημέρα και η ώρα διοργάνωσης του σεμιναρίου θα καθοριστούν βάσει του
τελικού επιστημονικού προγράμματος

Σημείωση: Τα Σεμινάρια Υπερήχων θα πραγματοποιούνται σε παράλληλη αίθουσα
και θα έχουν περιορισμένο αριθμό συμμετοχών τα 15 άτομα, ανά αίθουσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οπισθόφυλλο 2.200,00 €

2η εξωφύλλου 2.000,00 €

3η εξωφύλλου 1.800,00 €

Σαλόνι 2.000,00 €

Εσωτερική σελίδα 1.200,00 €

1η δεξιά σελίδα 2.000,00 €

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οπισθόφυλλο 2.200,00 €

2η εξωφύλλου 2.000,00 €

3η εξωφύλλου 1.800,00 €
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ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Συνοπτικό πρόγραμμα 2.000,00 €

Ηλεκτρονική απεικόνιση εταιρικού λογοτύπου
στα δύο κεντρικότερα σημεία του συνεδριακού χώρου 6.000,00 €

Προβολή στην πλάτη της γραμματείας
(με διαφημιστική καταχώρηση ή εταιρικό λογότυπο) 3.000,00 €

Προβολή στην πλαϊνή όψη της γραμματείας
(με διαφημιστική καταχώρηση ή εταιρικό λογότυπο) 2.500,00 €

Εκτύπωση εταιρικού ή προϊοντικού λογοτύπου στις σημάνσεις
του εκθεσιακού χώρου 2.000,00 €

Αψίδα επενδεδυμένη με εταιρικό ή προϊοντικό λογότυπο
στο κεντρικότερο σημείο του εκθεσιακού χώρου
(απέναντι από τις σκάλες που κατεβαίνουν στο επίπεδο -2) 5.500,00 €

Κονκάρδες (Badges) / Lanyards 3.000,00 €

Τσάντες συνεδρίου (700 τμχ)
Η κατασκευή επιβαρύνει την εταιρεία 3.500,00 €
Η κατασκευή επιβαρύνει το συνέδριο 5.000,00 €

Ένθετο έντυπο στην τσάντα (700 τμχ) 1.200,00 €

Μπλοκ - στυλό (700 τμχ) 1.500,00 €

Σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet corner) 4.000,00 €

Σταθμός φόρτισης κινητών τηλεφώνων και φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Charging station) 3.500,00 €

Poster panels 2.500,00 €
Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στα πάνελ
που θα αναρτηθούν τα πόστερ

Διάλειμμα καφέ (έκαστο) 2.500,00 €

Δεξίωση υποδοχής

κατόπιν
Ελαφρύ γεύμα

συνεννόησης

Επίσημο δείπνο συνεδρίου



9

ΕΓΓΡΑΦΕΣ*

Ειδικευμένοι ιατροί 180,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί Χωρίς χρέωση

Φυσιοθεραπευτές - Νοσηλευτές - Φοιτητές Χωρίς χρέωση

Συμμετοχή στα Σεμινάρια Υπερήχων (ανά Σεμινάριο) 50,00 €

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση συνεδρίου • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Συνεδριακό υλικό • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ

* Με την έκδοση τιμολογίου προστίθεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Athenaeum Intercontinental Hotel

Δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση Δίκλινο δωμάτιο

160,00 € 175,00 €

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, συμπεριλαμβάνουν πρωινό
και φόρους και ισχύουν για υποχρεωτική παραμονή 3 διανυκτερεύσεων.

Επιβεβαίωση συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εγγράφως τον επιθυμητό τρόπο συμμετοχής της
εταιρίας σας στο συνέδριο. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών θα λάβετε από εμάς
φόρμα επιβεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρονται ευκρινώς οι όροι συνεργασίας (προ-
καταβολή, τρόπος πληρωμής και ακυρωτική πολιτική)  και η οποία θα πρέπει να επι-
στραφεί υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Για να θεωρείται επιβεβαιωμένη η
συμμετοχή της εταιρείας σας είναι απαραίτητη η παραλαβή της υπογεγραμμένης
φόρμας επιβεβαίωσης και η καταβολή της συμφωνημένης προκαταβολής.
Με την έκδοση τιμολογίου προστίθεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.




