
Χρήσιμες Πληροφορίες 
 

 

Ημερομηνία Συνεδρίου 

Το 4o  Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 

στις 18 – 20  Οκτωβρίου 2019. 

 

 

Τόπος Διεξαγωγής 

Πολεμικό Μουσείο  

Ριζάρη 2, 106 75 Αθήνα, τηλ: 210-7252974-5-6   

http://www.warmuseum.gr/el/home-el 

 

 

Γλώσσα Συνεδρίου 

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. 

 

 

Έκθεση Συνεδρίου 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων 
προϊόντων. 

 

 

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges) 

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι 
απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα 
(barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα.  

 

 

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης 

Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα γίνει από τη Γραμματεία του 
Συνεδρίου, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, μετά τη λήξη του Συνεδρίου. 

 

 

 Eγγραφές - Δικαίωμα Συμμετοχής9 

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

 Επισκέπτες Υγείας 

 Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 
50 € 

 Φοιτητές 25 € 

http://www.warmuseum.gr/el/home-el


 

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 

• Παρακολούθηση του Συνεδρίου 

• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου 

• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών 

• Βεβαίωση Παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες  

 

 

Προφορικές Ανακοινώσεις 

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Προφορικές Ανακοινώσεις και αναφέρονται στο 
πρόγραμμα ως ΠΑ.  

40 

 

Πληροφορίες για Ομιλητές 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί γραμματεία παραλαβής 
παρουσιάσεων. Η αίθουσα θα είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω 
Η/Υ. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν την παρουσίασή τους στη 
γραμματεία παραλαβής παρουσιάσεων τουλάχιστον μία ώρα πριν από την 

προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης της ομιλίας τους. Παρακαλούνται όλοι οι 
Πρόεδροι – Ομιλητές του Συνεδρίου να τηρήσουν αυστηρά τους χρόνους του 
προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του. 

 

 

Ασφάλεια 

Η Οργανωτική, η Επιστημονική Επιτροπή και η Εταιρία Οργάνωσης του Συνεδρίου 

δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, 

καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών 

αντικειμένων των συμμετεχόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση - Γραμματεία 

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική 

Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457 

E-mail: vkevga@free-spirit.gr 

www.free-spirit.gr 

 


