
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε της διοργάνωση της 9ης Ηπατο-Γαστρεντερολογικής 

Διημερίδας που θα λάβει χώρα στις 22 - 24 Σεπτεμβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, 

στο Μέτσοβο. 

 

Αποτελεί μια αξιόλογη εκπαιδευτική προσπάθεια του Ινστιτούτου Εσωτερικής Παθολογίας και 

Ηπατο-Γαστρεντερολογίας με στόχο την επιμόρφωση των ειδικών ιατρών στις σύγχρονες 

επιστημονικές και κλινικές εξελίξεις στο αντικείμενο της Ηπατολογίας και Γαστρεντερολογίας. 

 

Διακεκριμένοι επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού θα παρουσιάσουν τα νεότερα στοιχεία 

με απλό και κατανοητό τρόπο και με κλινική κατεύθυνση, ώστε να ενισχύσουν το επιστημονικό 

υπόβαθρο και τις ικανότητες επί του ασθενή στους νοσοκομειακούς και ιδιώτες ιατρούς ιδίως της 

περιφέρειας και των μικρότερων νοσοκομείων. Οι παρουσιάσεις θα έχουν φροντιστηριακό 

χαρακτήρα. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ προσωπικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ των 

προτέρων τις εταιρείες χορηγούς που θα σταθούν και φέτος δίπλα μας στο να καταστεί δυνατή η 

υλοποίηση της σημαντικής αυτής εκπαιδευτικής προσπάθειας. 

 

Αναμένοντας την από μέρους σας θετική εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., 

 

Δημήτριος Χριστοδούλου 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας 

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής 

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 



 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Πάθηση των Εντέρων 

• Επιδημιολογικά δεδομένα και ανοσολογικές διαταραχές 

• Αιτιολογία : Ο ρόλος των γενετικών παραγόντων  

• Αιτιολογία : Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων 

• Ψυχοσωματικοί παράγοντες  

• Θεραπεία IBD με τα ισχύοντα και τα νεότερα φάρμακα 

• Nutritional Considerations on IBD 

Ανώτερο πεπτικό 

• Προσέγγιση ασθενούς με οπισθοστερνικό άλγος  

• Θεραπεία Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού. Υπάρχει λύση στο πρόβλημα; 

• Κιρσοί οισοφάγου : πότε παρεμβαίνουμε και πως; 

• Αντιμετώπιση πολυπόδων ανώτερου πεπτικού 

• Οισοφάγος Barret’s 

Λεπτό έντερο – Βαρηιατρική  

• Πότε και γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται η  κάψουλα λεπτού και παχέος εντέρου  

• Εντεροσκόπηση . Πόσο χρήσιμη είναι; 

• Κοιλιοκάκη : Πως μπορούμε να  αυξήσουμε τη διαγνωστική μας ικανότητα   

Πάγκρεας - Χοληφόρα  

• Καρκίνος παγκρέατος : Διάγνωση και θεραπεία 

• Η ERCP ως θεραπευτικό εργαλείο 

• Νευροενδοκρινείς όγκοι πεπτικού. Διαγνωστική προσπέλαση  

Κατώτερο πεπτικό 

• Δυσκοιλιότητα : Θεραπευτική προσπέλαση  

• Καρκίνος του παχέος εντέρου : Ο ρόλος του γαστρεντερολόγου 

• Καρκίνος του παχέος εντέρου : Ο ρόλος του χειρουργού 

• Ενδοσκοπική θεραπεία πολυπόδων 

• Οξύ διαρροικό σύνδρομο  

Ήπαρ 

• Χρόνια HBV  λοίμωξη : Νεότερες θεραπείες 

• Συγχρονη θεραπεία HCV και θεραπευτικές προοπτικές στο μέλλον 

• Πρωτοπαθής χολική κίρρωση  

• Ηπατοκυτταρικός καρκίνος : Μπορούμε να ελπίζουμε; 



 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

Οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν οικονομικά τη Διημερίδα και 

παράλληλα να προβληθούν με τους εξής τρόπους: 

A. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος θα διατεθεί προς ενοικίαση για τοποθέτηση αράχνης – 

banner ή και σταντ  (κατασκευή) των εταιρειών χορηγών.  

Ο χώρος που θα φιλοξενήσει την έκθεση θα βρίσκεται έξω από την αίθουσα 

διαλέξεων. 

Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί η γραμματεία και θα πραγματοποιηθούν τα διαλείμματα 

καφέ.  

Κόστος ενοικίασης χώρου 6τμ:   2.000,00 € πλέον 24% ΦΠΑ   

Δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και τις 30 Ιουνίου 2017 με αποστολή 

email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@conferre.gr  

 

Σημείωση: Για την ενοικίαση εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το 

ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

 

Β. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 

Τελικό Πρόγραμμα: 

(θα διανεμηθεί on-site με την εγγραφή των συνέδρων) 

Εξωτερική σελίδα οπισθόφυλλου    2.000,00 € 

Εσωτερική σελίδα οπισθόφυλλου     1.600,00 € 

Εσωτερική σελίδα εξωφύλλου           1.600,00 € 

Απέναντι από την εσωτερική σελίδα εξωφύλλου  1.600,00 € 

 

Σημειώσεις:  

Για την επιλογή θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη 

 

 

Γ. ΕΝΘΕΤΑ   

 

Οι χορηγοί μπορούν να τοποθετήσουν έντυπα των εταιρειών τους στις τσάντες των 

εκπαιδευομένων. 

 

Κόστος χορηγίας: 1.000€ πλέον 24% ΦΠΑ 
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Δ. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΦΕ 

Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας θα παρατεθούν 2 διαλείμματα καφέ στον εκθεσιακό 

χώρο. 

Το λογότυπο της εταιρείας θα εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα στην αναφορά των 

διαλειμμάτων καφέ καθώς και σε ειδική σήμανση στο χώρο διεξαγωγής τους. 

Κόστος προβολής:   1.600,00 € πλέον 24% ΦΠΑ   

 

 

Δ. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
 

Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της Διημερίδας.  

Εμφάνιση του λογοτύπου της εταιρείας σε σήμανση που θα τοποθετηθεί στην τεχνική 

Γραμματεία. 
 

Κόστος προβολής:   2.200,00 € πλέον 24% ΦΠΑ   

 
 

 

Ε. Οργάνωση Δορυφορικού Συμποσίου: 

 

Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικού συμποσίου 45’ .      

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις. Το συνολικό ύψος χορηγίας 

θα λαμβάνεται επίσης σοβαρά υπόψη. 

 

 

Η εταιρεία χορηγός θα πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό 

γραφείο το αργότερο έως και τις 30 Μαρτίου 2017 τις προτάσεις της (θέμα 

δορυφορικού, πιθανοί προσκελημένοι ομιλητές) προκειμένου να ληθφεί υπόψη 

από την οργανωτική επιτροπή.  

 

 

Σημείωση: Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, πέραν του χορηγικού πακέτου 

την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των ομιλητών του δορυφορικού 

συμποσίου. Το παραπάνω ισχύει και για ομιλητές που είναι προσκεκλημένοι στο 

επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. 

 

Κόστος οργάνωσης: 5.000,00 € πλέον 24 %ΦΠΑ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΣΤ. Οργάνωση Δορυφορικής Διάλεξης: 

 

Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικής διάλεξης 30’ .      

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις.  

    

 

Η εταιρεία χορηγός θα πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό 

γραφείο το αργότερο έως και τις 30 Μαρτίου 2017 τις προτάσεις της (θέμα 

δορυφορικού, πιθανοί προσκελημένοι ομιλητές) προκειμένου να ληθφεί υπόψη 

από την οργανωτική επιτροπή.  

 

 

Σημείωση: Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον, πέραν του χορηγικού πακέτου 

την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των ομιλητών του δορυφορικού 

συμποσίου. Το παραπάνω ισχύει και για ομιλητές που είναι προσκεκλημένοι στο 

επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. 

 

Κόστος οργάνωσης: 3.500,00 € πλέον 24 %ΦΠΑ 



 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Ανάληψη χορηγίας – προβολή εταιρείας 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα 

παρακαλούνται να αποστείλουν το συνημμένο Δελτίο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και τις 

30 Ιουνίου 2017 στο Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο. Οι χορηγικές δραστηριότητες θα 

ανατεθούν με σειρά προτεραιότητας. Η οριστική διευθέτηση συμμετοχής και προβολής της 

κάθε εταιρείας με έναν από τους προτεινόμενους τρόπους θα εξαρτηθεί από τη συνολική 

χορηγία της. 

 

Οικονομική πολιτική 

Όλες οι χορηγικές δραστηριότητες επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ. Με την ανάληψη της 

χορηγικής δραστηριότητας, θα υπογραφεί σύμβαση χορηγίας ανάμεσα στην εταιρεία χορηγό 

και τη Συνεδριακή ΕΠΕ που θα αναλάβει την οικονομική διαχείριση και τιμολόγηση για 

λογαριασμό του οργανωτικού φορέα. Με την υπογραφή της σύμβασης η χορηγός εταιρεία θα 

πρέπει να καταβάλει προκαταβολή ύψους 50% του συνολικού κόστους χορηγίας. Η εξόφληση 

μπορεί να γίνει σε 45 ημέρες από την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών. Τα παραστατικά 

θα εκδοθούν και θα αποσταλούν από την Εταιρεία Συνεδριακή ΕΠΕ αμέσως μετά το πέρας του 

Συνεδρίου. 

 

 



 

 

 

 

  ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:_________________________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ______________________________________________________________ 

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ: __________________________________________________________ 

Δ.Ο.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: _________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: _______________________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ______________________________________________________________ 

FAX: ____________________________________________________________________ 

E-MAIL: __________________________________________________________________ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 


