Αγαπητοί Συνεργάτες,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, έχω
την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να ανακοινώσω τη διοργάνωση του 57ου Πανελλήνιου
Παιδιατρικού Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, στις 14-16 Ιουνίου 2019, στο
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πάτρα.
Ως φετινός προορισμός του Συνεδρίου επιλέχθηκε η Πάτρα , η μεγαλύτερη πόλη της
Πελοποννήσου και η τρίτη μεγαλύτερη της Ελλάδας. Η πόλη της Πάτρας αποτελεί σημαντικό
αστικό κέντρο και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας και το σημαντικότερο με
επικοινωνία με την Ιταλία και κατ' επέκταση προς την ευρωπαϊκή δύση. Αποτελεί επίσης,
σημαντικό εκπρόσωπο της Παιδιατρικής στη χώρα μας, καθώς φιλοξενεί μία από της
Πανεπιστημιακές Κλινικές μας.
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.

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), η Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Εταιρεία (EPA/UNEPSA) η
Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Ακαδημία (ΕΑΡ) και η Ένωση Παιδιατρικών Εταιρειών Μέσης Ανατολής
και Μεσογείου (UMEMPS).

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)

Το 57ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 14-16
Ιουνίου 2019, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο Πατρών
T:+30 2610 996734
W: www.confer.upatras.gr
EVEREST TRAVEL & CONGRESSES
A: Λυκούργου 14 - 16, 10552 Αθήνα
Τ: 2103249242
F: 2103242395
W: www.everesttravel.gr
E: conference@everesttravel.gr
Ημερομηνία προετοιμασίας και αποξήλωσης της έκθεσης
Οι εκθέτες θα ενημερωθούν γραπτώς για το ακριβές πρόγραμμα προετοιμασίας και αποξήλωσης
της έκθεσης του συνεδρίου
Επιβεβαίωση χορηγίας
Για τη συμμετοχή εταιρείας ως χορηγού στο 57ο 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.
Επιλογή Εκθεσιακού χώρου
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.

Από τις 1 Μαΐου 2019, εγγραφές θα γίνονται δεκτές με το ίδιο κόστος που θα ισχύει και κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου και μέχρι τις 16 Ιουνίου 2019.
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.

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 24% Φ.Π.Α)
Αργυρός χορηγός
Συνολική χορηγική συμμετοχή €25,000 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α)
Χάλκινος χορηγός
Συνολική χορηγική συμμετοχή €20,000 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α)

*Η ένθεση θα πρέπει να αποσταλεί στο Everest Travel & Congresses το αργότερο μέχρι τις 30/5/2019.
Συνολική ποσότητα 1200τμχ.
Προδιαγραφές εντύπου 2πτυχο ή 3πτυχο.
**Η αποστολή του μαζικού μηνύματος θα αποσταλεί την ημέρα του δορυφορικού συμποσίου/εισήγησης, μία
ώρα πριν τη διεξαγωγή του, σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους.
***Προνομιακή σελίδα διαφημιστικής καταχώρισης θα δοθεί βάσει της χορηγικής συμμετοχής και της
ημερομηνίας επιβεβαίωσης.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΚΕΤΟΥ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(14-17/06/19)

Μονόκλινο
Δωμάτιο με πρωινό
Poseidon Palace (5*)

330 €

Moxy (4*)

375 €

Byzantino (4*)

300 €

Maison Grecque (4*)

300 €

Patra Palace (4*)

285€

Poseidon (4*)

285 €

Astir (4*)

270 €

Konst. Palaiologos (4*)

270 €

Castello City (3*)

270 €

Castello (3*)

270 €

Airotel Patra Smart (3*)

270 €

Tzaki Hotel (3*)

270 €

Galaxy City Center (3*)

210 €

Mediterranee (3*)

195 €

Μονόκλινο Δωμάτιο με
ημιδιατροφή

21,50 € ***

***Ανά ημέρα & κατ’ επιλογή
Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% & Οι ανωτέρω τιμές δεν
συμπεριλαμβάνουν τον ειδικό φόρο διαμονής

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Κόστος μεταφοράς με πούλμαν :
Παρασκευή 14 Ιουνίου :Αεροδρόμιο Αθηνών προς Πάτρα (ξενοδοχεία διαμονής)
Δευτέρα 17 Ιουνίου: Πάτρα (ξενοδοχεία διαμονής) προς αεροδρόμιο Αθηνών
Κόστος: 30 ανά διαδρομή
Σύνολο: 60 ευρώ ανά άτομο

