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Χαιρετισμός Πρόεδρου Οργανωτικής Επιτροπής 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε στο 27ο  Επιστημονικό Συνέδριο 

Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 15ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών, που θα 

πραγματοποιηθεί ως Web Scientific Event, τον Απρίλιο του 2021.  

Αποτελώντας το πλέον θεσμοθετημένο δρώμενο της ιατρικής φοιτητικής κοινότητας στην Ελλάδα, το 

ΕΣΦΙΕ, σε όλα τα χρόνια της διοργάνωσής του, υπόσχεται μια εξαιρετική εμπειρία στους συμμετέχοντες. 

Η απουσία του συνεδρίου για το 2020 έγινε αισθητή και αυτό τροφοδοτεί τη θέλησή μας να εργασθούμε 

για ένα διαδικτυακό τριήμερο που θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Βασικό μας κίνητρο είναι να ικανοποιήσουμε την έμφυτη φιλομάθεια των συνέδρων μας, αλλά και να 

κινητοποιήσουμε νέα ενδιαφέροντα. Αποδεχόμαστε με ενθουσιασμό το καθήκον της διασφάλισης της 

ποιότητας των εργασιών, της διοργάνωσης σύγχρονων workshop, της συνεργασίας με διακεκριμένους 

επιστήμονες, που θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Τα Live Surgeries φυσικά 

δεν θα λείπουν από το πρόγραμμα, ενώ και η 25η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης έρχεται αναβαθμισμένη!  

Ταυτόχρονα, το 27ο ΕΣΦΙΕ επιθυμεί να είναι κόμβος του δικτύου των Επιστημών Υγείας, 

συγκεντρώνοντας φοιτητές & ειδήμονες όλων των ειδικοτήτων από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. 

Το κλίμα απομόνωσης της πανδημίας δεν μας αποθαρρύνει. Η αλληλεπίδραση & ανταλλαγή γνώσεων 

αποτελεί χρέος της επιστημονικής κοινότητας.  

16 – 18 Απριλίου 2021, συναντιόμαστε διαδικτυακά σε ένα από τα πλέον διαχρονικά συνέδρια της 

χώρας! 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, 

Λουκοπούλου Σπυριδούλα 

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 27ου ΕΣΦΙΕ 
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Α) Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος ΕΕΦΙΕ 

Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΕΦΙΕ) ιδρύθηκε το 1993 και σήμερα συνίσταται 
σε 7 Παραρτήματα, σε κάθε Ιατρικό Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου και στελεχώνεται με πάνω από 
3.000 εγγεγραμμένα μέλη.  

Σκοπός της ΕΕΦΙΕ είναι η ενεργοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και η ενασχόλησή τους με θέματα 
επιστημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού, ενώ στόχος είναι η παραγωγή έργου 
επιστημονικής και κοινωνικής φύσεως με άξονα την ανιδιοτελή προσφορά των φοιτητών και με έμφαση 
στην ανάπτυξη του εθελοντισμού.  

Στην πολυετή πορεία της έχει αναπτύξει σταθερές συνεργασίες με ομίλους και άλλους ακαδημαϊκούς 
φορείς, αλλά και με τη στήριξη των χορηγών της έχει καταφέρει και συνεχίζει πληθώρα δράσεων 
πανελλήνιας εμβέλειας, όπως το ΕΣΦΙΕ (Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος) , η Ιατρική 
Απόβαση (Ενίσχυση Κέντρων Υγείας – ΚΥ απομακρυσμένων νησιών και περιοχών), το ΕΚΥΒΕ (Ενίσχυση 
ΚΥ Βορείου Ελλάδος), το ABCS3 (Applied Clinical Seminar with Scenarios for Students – Θεσσαλονίκη), το 
Κλινικό Σεμινάριο Εσωτερικής Παθολογίας (Πάτρα) και το ECS (Emergency Cases School – 
Αλεξανδρούπολη). Αυτές οι δράσεις την έχουν καταξιώσει στη συνείδηση της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

Ακόμα, ανά Παράρτημα διοργανώνονται πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια (συρραφή τραύματος, 
σεμινάρια πρώτων βοηθειών, αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών κλπ.), δράσεις που στοχεύουν 
στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας (εθελοντικές αιμοδοσίες, συλλογή ειδών πρώτης 
ανάγκης), ημερίδες που αφορούν ιατρικά αλλά και ευαίσθητα ιατροκοινωνικά θέματα (δωρεά μυελού 
των οστών, σεξουαλική υγεία, ιατρικά taboo κλπ.).  

Όραμα της ΕΕΦΙΕ είναι να αποτελεί μία πολυσυλλεκτική, συμμετοχική οργάνωση που έχει στο επίκεντρο 
τις ιδέες, τους προβληματισμούς και τη δημιουργικότητα των μελών και των συνεργατών της. Για 
περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕΦΙΕ αλλά και τις δράσεις στα επιμέρους Παραρτήματα 
επισκεφθείτε την επίσημη Ιστοσελίδα μας. 

 

Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Το Παράρτημα Ιωαννίνων της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ), είναι ένα 
από τα 7 παραρτήματα που αποτελούν την Εταιρία.  

Κάθε χρόνο οργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις επιστημονικού και κοινωνικού σκοπού , με στόχο αφενός 
την ευαισθητοποίηση των φοιτητών για ενασχόλησή τους με αντικείμενα επιστημονικού περιεχομένου 
και αφετέρου την περαιτέρω κατάρτιση τους γύρω από γενικά θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος.  

Στόχο και διαρκή φροντίδα της ΕΕΦΙΕ Ιωαννίνων αποτελούν οι φοιτητές Ιατρικής – ειδικότερα αυτών που 
φοιτούν στην μαγευτική πόλη των Ιωαννίνων. Μέλημά μας είναι μέσα από τις δράσεις μας να 
παρακινήσουμε τη μερίδα του λέοντος των σπουδαστών μας να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους 
και να ασχοληθούν με αυτά, οικοδομώντας έτσι τις θεμέλιες βάσεις για μια πλήρως λειτουργική, 
δημιουργική συνέχεια για το Παράρτημα. 
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ONLINE ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

Οι εργασίες του 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (27th Scientific Congress of 
Hellenic Medical Students) και του 15ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών (15th 
International Forum for Medical Students and Junior Doctors) θα διεξαχθούν online με δυνατότητα 
διαδικτυακής παρακολούθησης.  

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Ιστοσελίδα συνεδρίου 

www.27esfie.gr  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο 

 

 

MYRTALY CONGRESS IKE 

A: 2 Neomartiros Ioannou Square,  

452 21, Ioannina, Greece,  

T: +30 26510 73519  

 

E:info@myrtalycongress.gr,  

W:https://myrtalycongress.gr/ 

 

 

 

  

http://www.27esfie.gr/
mailto:info@myrtalycongress.gr
https://myrtalycongress.gr/
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ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Α € 4.500 πλέον ΦΠΑ 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Β € 3.000 πλέον ΦΠΑ 

Διαφημιστικές Καταχωρήσεις 
€ 1.800 πλέον ΦΠΑ 

ή 
€ 1.200 πλέον ΦΠΑ 

Δορυφορικό Συμπόσιο  
ή  
Δορυφορική Διάλεξη 

€ 3.000 πλέον ΦΠΑ 
ή 

€ 1.500 πλέον ΦΠΑ 

Τεχνική Γραμματεία – Barcode scanner € 1.500 πλέον ΦΠΑ 

Λογότυπο σε App € 2.000 πλέον ΦΠΑ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΠΑΚΕΤΑ 

Κατηγορία Συνολικό Ποσό Χορηγίας 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Α € 4.500 πλέον ΦΠΑ 

Το ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Α περιλαμβάνει: 

Εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 

Εταιρικό Λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου στην ενότητα των ευχαριστιών 

Ολοσέλιδη εσωτερική καταχώριση στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

Ολοσέλιδη εσωτερική καταχώριση στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου 

Μερική χορηγία του Website-Mobile Application 

Δορυφορικό Συμπόσιο ή Δορυφορική Διάλεξη 30’ ή 60’ λεπτών 

 

Κατηγορία Συνολικό Ποσό Χορηγίας 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Β € 3.000 πλέον ΦΠΑ 

Το ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Β περιλαμβάνει: 

Εταιρικό λογότυπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 

Εταιρικό Λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου στην ενότητα των ευχαριστιών 

Ολοσέλιδη εσωτερική καταχώριση στο ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

Μερική χορηγία του Website-Mobile Application 
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ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ € 1.800 πλέον ΦΠΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ € 1.200 πλέον ΦΠA 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ € 1.200 πλέον ΦΠΑ 

ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ € 1.200 πλέον ΦΠΑ 
 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ύψος της συνολικής χορηγίας θα λαμβάνεται επίσης 
υπόψη.  

Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
Γραμματεία του Συνεδρίου: MYRTALY CONGRESS IKE μέσω email: info@myrtalycongress.gr με 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 

➢ Διαστάσεις 15,5 εκ. (πλάτος) x 23 εκ. (ύψος)  
➢ Αρχείο: Pdf ή Jpg ή Tif ανάλυσης 300dpi (σε φυσικό μέγεθος)  

 
 

Ο χορηγός έχει την δυνατότητα οργάνωσης Δορυφορικού Συμποσίου στο πλαίσιο του 
επιστημονικού Προγράμματος του Συνεδρίου, διάρκειας 60 ή 30 λεπτών. Το θέμα του 
Δορυφορικού Συμποσίου προϋποθέτει έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου. 
 

Ο Χορηγός αναλαμβάνει: 
➢ την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των ομιλητών/ προέδρων του 

δορυφορικού συμποσίου. Το παραπάνω ισχύει και για ομιλητές/προεδρεία που είναι 
ήδη προσκεκλημένοι στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου.  

➢ την επιμέλεια και εκτύπωση των προσκλήσεων του Δορυφορικού Συμποσίου. 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΩΣ 60 ΛΕΠΤΑ   € 3.000 πλέον ΦΠΑ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΩΣ 30 ΛΕΠΤΑ € 1.5000 πλέον ΦΠΑ 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις  
στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου 

Δορυφορικό Συμπόσιο  

ή Δορυφορική Διάλεξη  

mailto:info@myrtalycongress.gr
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Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στην τεχνική γραμματεία του 
συνεδρίου και στο σταθμό της ηλεκτρονικής παρακολούθησης συμμετοχής των συνέδρων 
(Barcode Scanner). 

 

 

 
Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στο App του Συνεδρίου (μερική 
χορηγία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcode Scanner € 1.500 πλέον ΦΠΑ 

Λογότυπο σε App € 2.000 πλέον ΦΠΑ 

Τεχνική Γραμματεία – Barcode scanner 

Λογότυπο σε App   
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος έως και 
τις 20 Φεβρουαρίου 2021 μέσω email: info@myrtalycongress.gr. Για την επιβεβαίωση των 
χορηγιών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη γραπτή υποβολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Για την επιβεβαίωση των χορηγιών θα ληφθεί υπόψη η συνολική ζήτηση της 
κάθε εταιρείας. 
 
Η διαδικασία ανάθεσης των χορηγιών στις εταιρείες-χορηγούς θα ολοκληρωθεί έως τις 28 
Φεβρουαρίου 2021. 
 

Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία θα αποστέλλεται γραπτώς μετά τις 28 
Φεβρουαρίου 2021, η καταβληθείσα προκαταβολή θα παρακρατείται έως ακυρωτικά 
συμμετοχής. 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Όλες  οι  χορηγικές  δραστηριότητες  επιβαρύνονται  με  24%  ΦΠΑ.  Με  την  ανάληψη  της  
χορηγικής δραστηριότητας, θα υπογραφεί σύμβαση χορηγίας ανάμεσα στην εταιρεία χορηγό 
και τη γραμματεία του συνεδρίου: MYRTALY CONGRESS IKE  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  40%  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 
MYRTALY CONGRESS IKE αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου. 

mailto:info@myrtalycongress.gr

