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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
(Ε.Ε.Ε. – Π.Ε.Ε.) διοργανώνει εφέτος το 41ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό 
Συνέδριό της στις 14 – 17 Μαΐου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο AKS στο Πόρτο
Χέλι, στοχεύοντας, για άλλη μια φορά, στην ανάληψη δραστηριοτήτων που
αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας του κοινωνικού συνόλου. 

Το Συνέδριο αυτό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει
η σύγχρονη Ενδοκρινολογία στην καταπολέμηση πολλών σοβαρών παθήσεων,
οι οποίες, στις μέρες μας, πλήττουν πολυπαραγοντικά τεράστιο αριθμό 
ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, εστιάζει στην ανάγκη 
συνεχούς αναβάθμισης όλων των υπηρεσιών που αφορούν την ειδικότητα,
μέσα στον «κυκεώνα» της πολυπολιτισμικής κοινωνίας του σήμερα. 

Γιατί η Ενδοκρινολογία στην παρούσα συγκυρία καλείται να αντιμετωπίσει
πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις από κάθε άλλη φορά. Με πλήρη επίγνωση της
υψηλής αποστολής της, βρίσκεται, κατά συνέπεια, και πάλι στις «επάλξεις»,
προκειμένου να δώσει με σαφήνεια το σύγχρονο «στίγμα» μιας διαχρονικά
ηγετικής θέσης στη διαμόρφωση πολυεπίπεδων στρατηγικών προστασίας του
αγαθού της υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.         

Με αυτά τα δεδομένα, η εφετινή θεματολογία περιλαμβάνει διαλέξεις, στρογ-
γυλά τραπέζια, συναντήσεις με τον ειδικό (Meet the expert), παρουσίαση προ-
φορικών ανακοινώσεων, αναρτημένες ανακοινώσεις και σεμινάρια υπερήχων
με πρακτική εξάσκηση, τα οποία αποτελούν ζητήματα υψίστου ενδιαφέροντος
για κάθε σύγχρονο Ενδοκρινολόγο. 

Με την πεποίθηση ότι από το 41ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο
όλοι οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη, ευχαριστώ θερμά
όλους τους έγκριτους συναδέλφους που ενισχύουν και την εφετινή 
εκδήλωση με την παρουσία και την επιστημονική τους επάρκεια.

Φιλικά,

Γεώργιος Μαστοράκος
Πρόεδρος

της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
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Αριθμός περιπτέρου Τιμή

Εκθεσιακά Περίπτερα 1 - 34 7.000,00 €

• Όλα τα περίπτερα έχουν διαστάσεις 2 m x 3 m

• Μέγιστο ύψος περιπτέρων:

- Περίπτερο 1 έως 15 
Μέγιστο ύψος: 3,00 m

- Περίπτερο 16 έως 34 
Μέγιστο ύψος: 2,80 m

• Στις προαναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ & ΚΑΤΟΨΗ
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MEΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Η εταιρεία χορηγός έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης Δορυφορικού Συμπο-
σίου, στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος του 41ου 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 41ου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου 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

Σημειώση:
• Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό στην αί-

θουσα. Σε περίπτωση ανάγκης ενοικίασης επιπλέον εξοπλισμού, το κόστος βαραί-
νει 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), στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος του
41ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, κατό-
πιν 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
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ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Συνοπτικό πρόγραμμα 2.000,00 €

Ηλεκτρονική απεικόνιση εταιρικού λογοτύπου
σε κεντρικό σημείο του συνεδριακού χώρου 6.000,00 €

Banner εξωτερικού χώρου
στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου 5.000,00 €

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

Ένθετο έντυπο στην τσάντα (800 τμχ) 1.200,00 €

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

κατόπινΕλαφρύ γεύμα
συνεννόησης

Επίσημο δείπνο συνεδρίου



7

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ειδικευμένοι ιατροί 180,00 €

Ειδικευόμενοι ιατροί Δωρεάν

Επαγγελματίες Υγείας (Μαίες, Βοηθοί εργαστηρίων)
Φυσικοθεραπευτές - Νοσηλευτές 60,00 €

Φοιτητές Δωρεάν

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση συνεδρίου • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

• Συνεδριακό υλικό (εφόσον έχει καλυφθεί

• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο ο απαιτούμενος χρόνος

• Διαλείμματα καφέ παρακολούθησης)

Συμμετοχή στα Σεμινάρια Υπερήχων 20,00 € ανά σεμινάριο

Το δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση σεμιναρίου • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

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

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 €

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΕΙΣ



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ξενοδοχείο Πακέτο φιλοξενίας Πακέτο φιλοξενίας
3 διανυκτερεύσεων 4 διανυκτερεύσεων

AKS Porto Heli 510,00 € 650,00 €

AKS Hinitsa Bay 510,00 € 650,00 €

Nautica Bay 450,00 € 570,00 €

• Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο και συμπεριλαμβάνουν πρωινό & ημιδιατροφή 
καθώς και όλους τους νόμιμους φόρους.

• Η ημιδιατροφή αφορά σε μεσημεριανό γεύμα ενός (1) ατόμου.
• Για τους συνέδρους που φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία AKS Porto Heli και Nautica Bay, 

η ημιδιατροφή θα προσφέρεται στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου AKS Porto Heli, 
ενώ αντίστοιχα για τους διαμένοντες στο ξενοδοχείο AKS Hinitsa Bay η ημιδιατροφή 
θα προσφέρεται στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου AKS Hinitsa Bay.

• Ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή 3 διανυκτερεύσεις.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Mετακίνηση με πούλμαν από το αεροδρόμιο 
Ελ. Βενιζέλος προς το Πόρτο Χέλι 30,00 €

Μετακίνηση με πούλμαν από το Πόρτο Χέλι 
προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 30,00 €

Οι ώρες θα ανακοινωθούν προσεχώς

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

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 (προκαταβολή, τρόπος πληρωμής και 
ακυρωτική πολιτική)  και η οποία θα πρέπει να επιστραφεί 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.




