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Χαιρετισμός  

 

Αγαπητοί συνάδερφοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διενέργεια του 3ου Συμποσίου Νευρολογίας των Στρατιωτικών 

Νοσοκομείων με τίτλο Horror Autotoxicus «τα αυτοάνοσα νοσήματα στη νευρολογική κλινική πράξη: 

αντιπαραθέσεις και διλήμματα», που θα διεξαχθεί στις 12-14 Απριλίου 2018 στις Σπέτσες. 

Η θεματολογία του Συμποσίου θα επικεντρωθεί στις λεγόμενες «αυτοάνοσες» νευρολογικές παθήσεις, που 

καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της καθημερινής μας κλινικής πρακτικής. Οι επιστημονικές εξελίξεις, τόσο 

στην κατανόηση της παθογένειάς τους όσο και στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση, είναι ραγδαίες. 

Για το λόγο αυτό θα γίνει προσπάθεια «παντρέματος» της θεωρίας και της πράξης. Θα υπάρξουν 

εισαγωγικά κλινικά φροντιστήρια, που θα υπενθυμίσουν και θα ανανεώσουν βασικές γνώσεις ανοσολογίας. 

Για κάθε κατηγορία παθήσεων, θα προηγείται ένα κλινικό φροντιστήριο, που θα αφορά τους υποκείμενους 

ανοσολογικούς μηχανισμούς, το οποίο θα ακολουθείται από μία συνεδρία με συγκεκριμένα παθογενετικά 

και κλινικά ερωτήματα, ώστε να μεταφράζεται η θεωρητική γνώση σε πρακτική εφαρμογή. Τα ερωτήματα 

θα αναλύονται από έμπειρους και έγκριτους κλινικούς, με τη μορφή του debate, όπως και στα προηγούμενα 

συνέδρια. 

Θα καταβληθεί προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία 

ώστε να εξασφαλιστεί ο διαδραστικός χαρακτήρας του Συμποσίου. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα 

εμπλουτιστεί με tests για τους νεότερους συναδέρφους, με χορήγηση επάθλων ως επιβράβευση, συνεδρίες 

προσομοίωσης σε κρίσιμα ερωτήματα και τακτικές της κλινικής μας πρακτικής και διαγωνισμούς γνώσεων, 

ώστε να επιτευχθεί ένας ευχάριστος και συμμετοχικός εκπαιδευτικός χαρακτήρας, προκειμένου να 

ξεφύγουμε από τις στείρες παρουσιάσεις ομιλιών. 

Τα δύο προηγούμενα συνέδρια διεξήχθησαν στο εμβληματικό Σαρόγλειο Μέγαρο Αθηνών. Φέτος, επελέγη 

ένας ιστορικός εκπαιδευτικός χώρος, η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή των Σπετσών.  

Η παρουσία σας και η ενεργή σας συμμετοχή στον επιστημονικό διάλογο που θα αναπτυχθεί, θα μας 

τιμήσει ιδιαίτερα. Με την πεποίθηση ότι θα αποδειχθεί χρήσιμη και εποικοδομητική για όλους, σας 

περιμένουμε στο όμορφο και ιστορικό νησί των Σπετσών. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Νικόλαος Φ. Φάκας MD PhD 

Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής 

401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

Έναρξη Εργασιών:   Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 

Λήξη Εργασιών:        Σάββατο, 14 Απριλίου 2018 

 

ΤΟΠΟΣ:   Ίδρυμα Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή 

  18050 Σπέτσες, Ελλάδα 

  τηλ.: +30 22980 72206 

  website: www.akss.gr 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  www.militaryneurology-symposium2018.gr 

ΜΟΡΙΑ: Θα αξιολογηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για Χορήγηση Μορίων 

Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME- CPD credits) 

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ:    Πληροφορίες στις παρακάτω περιγραφόμενες δραστηριότητες. 

 
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή έως χορηγός: 

 

28 Φεβρουαρίου 2018 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akss.gr/
http://www.militaryneurology-symposium2018.gr/
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XOΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

1. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 

Δυνατότητα για οργάνωση δορυφορικής διάλεξης/συμπόσιο 45’ με ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική μορφή.      

 

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις για δορυφορικές διαλέξεις. Το ύψος της 

συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

 

Η ημέρα και ώρα θα ορισθεί από την οργανωτική επιτροπή σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα.  

 

Κόστος Χορηγίας:        8.000,00 €  

 

Προβολή Χορηγού: 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον συνεδριακό χώρο. Το πρόγραμμα των 

δορυφορικών διαλέξεων θα συμπεριληφθεί σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του επιστημονικού προγράμματος 

σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΠΙΣ. 

 

Η εταιρεία χορηγός πρέπει να στείλει γραπτώς στο οργανωτικό – συντονιστικό γραφείο το αργότερο έως 

και τις 28 Φεβρουαρίου 2018 τις προτάσεις της (θέμα δορυφορικής διάλεξης, πιθανοί προσκελημένοι 

ομιλητές/πρόεδροι) προκειμένου να ληφθεί υπόψη από την οργανωτική επιτροπή και να ολοκληρωθεί 

έγκαιρα το επιστημονικό πρόγραμμα. 

 

 Σημείωση: Η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει επιπλέον την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των 

ομιλητών/προέδρων της δορυφορικής διάλεξης. 

 

2. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

 

Κόστος Χορηγίας:              2.000,00 €  

Το παραπάνω κόστος αναφέρεται σε κόστος ενοικίασης χώρου για τοποθέτηση Roll – up banner / αράχνη. 

Προβολή Χορηγού: 

 Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου.  

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον συνεδριακό χώρο. 

Για την ενοικίαση του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της συνολικής χορηγίας 

θα λαμβάνεται επίσης υπόψη και σύμφωνα με το οποίο θα διατίθεται και η σειρά προτεραιότητας στην επιλογή του 

εκθεσιακού χώρου. 
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3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Α. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
 

Το τελικό πρόγραμμα υπολογίζεται να εκτυπωθεί σε 200 αντίτυπα που θα διανεμηθούν στους εγγεγραμμένους 

συμμετέχοντες. Περιορισμένος αριθμός σελίδων του εντύπου του τελικού προγράμματος θα τεθεί στη διάθεση των 

χορηγών για ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις των προϊόντων τους. 

 

Προβολή Χορηγού: 

 Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση – ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (τυχαία σειρά) 

Κόστος Χορηγίας:          2.000,00 €  

 

Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο. 

 

Β. ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
 

Οι εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικά έντυπα (400 τεμάχια) στις τσάντες του συνεδρίου, οι οποίες 

θα διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους. Τα έντυπα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 

μέγεθος σελίδας Α4 και πρέπει να παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Γραμματεία. 

 

Προβολή Χορηγού: 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο. 

 

Κόστος Χορηγίας:       1.000,00 € /ένθετο 

 

 

4. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Α. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ (1 χορηγός /ημέρα) 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθούν διαλείμματα καφέ για όλους τους συμμετέχοντες στο συνεδριακό 

χώρο. Σταθμός καφέ θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος ημερησίως (εκτός των μεσημβρινών 

διακοπών) 

 

Προβολή Χορηγού: 

 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής. 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον συνεδριακό χώρο. 

Κόστος Χορηγίας:           1.500,00 € /ημέρα 

 

 

 



 

 6 

Β. ΔΕΙΠΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΩΝ  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρατεθεί δείπνο την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 προς τους 

προσκεκλημένους ομιλητές του συνεδρίου.  

 

Προβολή Χορηγού: 

 Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας σε εμφανές σημείο στο χώρο διεξαγωγής και στις προσκλήσεις. 

 Αναφορά του ονόματος της χορηγού εταιρείας στις ευχαριστίες στο έντυπο του Τελικού Προγράμματος, στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε banner που θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο. 

 

 

Κόστος Χορηγίας:        3.000,00 €  

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
 

Οι εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν ως χορηγοί της τεχνικής υποστήριξης και του οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

στο πλαίσιο του Συνεδρίου.  

 

Προβολή Χορηγού: 

 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας σε σήμανση που θα τοποθετηθεί στην τεχνική Γραμματεία. 

 Αναφορά του λογοτύπου της εταιρείας στη λίστα των χορηγών του τελικού προγράμματος. 
 

Κόστος Χορηγίας:        4.000,00 € 

 

5. LIVE WEBCASTING/APPLICATION  

Το Video Webcasting είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη μετάδοση video του ομιλητή, με πλήρη συγχρονισμό των 

διαφανειών PowerPoint στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μέσω Διαδικτύου ζωντανά αλλά και αποθήκευση με 

παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο.  

 

Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα όπου οι χρήστες θα κάνουν login για να έχουν πρόσβαση 

στο video περιεχόμενο και στη λίστα των χορηγών του τελικού προγράμματος. 

 

Για τις ανάγκες του Συμποσίου θα δημιουργηθεί εφαρμογή “3rd Military Neurology Symposium” που θα 

περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες του Συνεδρίου. Όλοι οι συμμετέχοντες 

μπορούν να έχουν πρόσβαση από όλες τις φορητές συσκευές (IOS, Android, Windows), να μένουν ενημερωμένοι για 

το πρόγραμμα και ταυτόχρονα να αξιολογούν τις θεματικές ενότητες και του ομιλητές του Συμποσίου. Μέσω της 

ειδικής εφαρμογής θα διενεργηθεί η ψηφοφορία για τα session που περιλαμβάνουν debate. Επίσης μέσω της ίδιας 

εφαρμογής θα μπορεί και εξ’ αποστάσεως ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις συνεδρίες με ζωντανή 

αναμετάδοση. 
 

Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στην εφαρμογή και στη λίστα των χορηγών του τελικού προγράμματος. 

 

Κόστος Χορηγίας:        6.500,00 € 
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5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

 

Στη διάρκεια του Συμποσίου θα διεξάγονται εξετάσεις των ειδικευόμενων Ιατρών του Συμποσίου επί της 

θεματολογίας του συμποσίου μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, μετά το τέλος κάθε επιστημονικής ενότητας. 

 

Το λογότυπο του χορηγού θα εμφανίζεται στην σε κάθε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και στη λίστα των χορηγών του 

τελικού προγράμματος. 
 

Κόστος Χορηγίας:        2.000,00 € 

 

 Σημείωση: Για τους 2 συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τις εξετάσεις που θα 

διεξαχθούν η εταιρεία χορηγός αναλαμβάνει τη δέσμευση των εξόδων εγγραφής, διαμονής και μετακίνησης τους 

για 2 Συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν στο Εξωτερικό. Τα συνέδρια θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την 

οργανωτική επιτροπή. Τα ονόματα των χορηγών θα ανακοινωθούν στην επίσημη τελετή λήξης του συνεδρίου μαζί 

με τα ονόματα των επιτυχόντων. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ  

 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν κάποια χορηγική δραστηριότητα παρακαλούνται να 

αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2018 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 

και κατόπιν εγκρίσεως της Οργανωτικής Επιτροπής. Τα λογότυπα όλων των εταιρειών χορηγών θα αναφέρονται 

(αλφαβητικά) στη λίστα των χορηγών του τελικού προγράμματος και σε banner του συνεδρίου (ανεξάρτητα με το 

ύψος χορηγίας και το τρόπο προβολής). 

Το Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο θα επιβεβαιώσει γραπτώς στην εταιρεία την ανάληψη της χορηγικής 

δραστηριότητας παρέχοντας σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες έως και τις 10 Μαρτίου 2018. 

 

 

 

 

 

 

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

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

θα υπογραφεί σύμβαση χορηγίας ανάμεσα στην εταιρεία χορηγό και το Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο. 
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 μετά το πέρας των εργασιών της Επιστημονικής 

Εκδήλωσης. 

 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 
Κάθε ακύρωση συμμετοχής (με χορηγία ή εκθεσιακό περίπτερο) χρειάζεται να αποστέλλεται εγγράφως στη 

γραμματεία του συνεδρίου με e-mail στο: info@conferre.gr. 

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει  20% του συνολικού ποσού 

συμμετοχής (χορηγίας ή εκθεσιακού περιπτέρου), για οποιαδήποτε ακύρωση αποστέλλεται εγγράφως στη 

γραμματεία του συνεδρίου έως την 31 Δεκεμβρίου 2017. Καμία επιστροφή προκαταβολής δεν είναι δυνατή μετά 

την 31 Δεκεμβρίου 2017.  

Όλα τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο/ Γραμματεία: 

Conferre S.A. /ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΕ 

Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες 

 Τ.Κ. 45500, Πεδινή, Ιωάννινα 

Τηλ: 26510 68610, Fax: 26510 68611, E-mail: info@conferre.gr 

 

mailto:info@conferre.gr
mailto:info@conferre.gr
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Έντυπο Συμμετοχής 
 

Επωνυμία Εταιρείας..........................................................................................................  

Διεύθυνση........................................................................................................................  

Α.Φ.Μ. ..........................................................................Δ.Ο.Υ. .........................................  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας ..................................................................................................  

Τηλ. ................................................... Fax .......................................................................  

E-mail............................................................................................................................... 

 

 

 

Τρόποι Συμμετοχής Περιγραφή Κόστος 

   

 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΛΕΞΗ/ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

 

  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

  

 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

  

 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

  

WEBCASTING/APPLICATION   

ΧΟΡΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

  

   

Σύνολο Χορηγίας:  

   

Όλα τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

 

 

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη γραμματεία του Συμποσίου: 

 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, ΘΕΣΗ ΜΑΡΕΣ, ΠΕΔΙΝΗ, ΤΚ: 455 00, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΤΗΛ. 2651068610, ΦΑΞ: 26510 68611 

ΑΦΜ: 999808542, ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 


