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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, παρά τον περιορισμό που προκαλεί η πανδημία 

του Covid – 19, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για την Ειδικότητά μας και να 

τις εναρμονίσει στην ελληνική πραγματικότητα. 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 8η Πανελλήνια Διημερίδα 

Παθολογικής Ανατομικής που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Μαρτίου 2022 στο 

Αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ. Κοτζιάς» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στην Αθήνα.  

Η διοργάνωση αυτή υπό τον τίτλο: «Μοριακή Παθολογική Ανατομική και Ιατρική Ακριβείας», 

αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για εμπλουτισμό των γνώσεων, ανταλλαγή εμπειριών και 

παραγωγικό διάλογο.  

Η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία της και προς την κατεύθυνση 

αυτή σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά.  

Η Πανελλήνια Διημερίδα θα αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία προβολής των υπηρεσιών σας 

σε επιστήμονες και ειδικούς, αφού το πρόγραμμα των εργασιών θα περιλαμβάνει σημαντικά 

θέματα, με συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Ακολουθούν οι προτεινόμενες χορηγικές δραστηριότητες. 

Ευελπιστώντας σε θετική ανταπόκριση από την πλευρά σας, σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για την συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της Διημερίδας. 

 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος 
 

Αφροδίτη Νόννη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Παθολογικής Ανατομικής,  

Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 

Η Γεν. Γραμματέας 
 

Ελπίδα Γιαννικάκη 
Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ,  

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,  
Γ.Ν. Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο" 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής 
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 

Νέο Ψυχικό, Αθήνα Τ.Κ. 15451 

Τηλ : +30 210 6725532 

Email: helpath@otenet.gr 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Π.Α. 

Πρόεδρος:   Αφροδίτη Νόννη 
Αντιπρόεδρος:   Βασιλική Ζολώτα 
Γενική Γραμματέας:  Ελπίδα Γιαννικάκη 
Ειδικός Γραμματέας:  Περικλής Φούκας 
Υπεύθ. Οικονομικών:  Ελευθέριος Ελευθεριάδης 
Μέλη:    Αδαμαντία Ζήζη  

   Τριανταφυλλιά Κολέτσα 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Αμφιθέατρο «Γ. Κοτζιάς», Αθήνα 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://myrtalycongress.gr  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (PCO): 

MYRTALY CONGRESS IKE 

A: 2 Neomartiros Ioannou Square, 452 21, Ioannina, Greece,  
T: +30 26510 73519 / 6948 649559 
E:info@myrtalycongress.gr, W:https://myrtalycongress.gr/ 

 

https://www.pathology.gr/company/board/122-anna-batistatou
https://www.pathology.gr/company/board/123-eleni-patsea
https://www.pathology.gr/company/board/124-kalliopi-patsiaoura
https://www.pathology.gr/company/board/125-adamantia-zizi
https://www.pathology.gr/company/board/126-petroula-arapantoni-dadioti
https://www.pathology.gr/company/board/127-dimitris-bouklas
https://www.pathology.gr/company/board/156-anastasia-nikolaidou
https://myrtalycongress.gr/en/event/8%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1/
mailto:info@myrtalycongress.gr
https://myrtalycongress.gr/
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ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΟΡΦΗ  

Τοποθέτηση Banner € 2.500 πλέον ΦΠΑ  
- 

 
- 

Καταχώρηση  
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

€ 3.000 πλέον ΦΠΑ Καταχώρηση 
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

€ 3.000 πλέον ΦΠΑ 

Καταχώρηση  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

€ 2.500 πλέον ΦΠΑ Καταχώρηση  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

€ 2.500 πλέον ΦΠΑ 

Καταχώρηση  
ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

€ 2.000 πλέον ΦΠΑ Καταχώρηση  
ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

€ 2.000 πλέον ΦΠΑ 

Προβολή χορηγού κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων 
καφέ 

€ 1.500 πλέον ΦΠΑ/ 

διάλειμμα καφέ 

 
- 

 
- 

Προβολή Xορηγού στην 
οθόνη προβολής/ 
διαδικτυακή πλατφόρμα 

€ 3.500 πλέον ΦΠΑ Προβολή Xορηγού στην 
οθόνη προβολής/ 
διαδικτυακή πλατφόρμα 

€ 3.500 πλέον ΦΠΑ 

Προβολή Xορηγού στα 
οπτικοακουστικά μέσα 

€ 2.500 πλέον ΦΠΑ  
- 

 
- 

Προβολή Λογοτύπου στο 
Web programme 

€ 2.000 πλέον ΦΠΑ Προβολή Λογοτύπου στο 
Web programme 

€ 2.000 πλέον ΦΠΑ 

Δορυφορικó Συμπόσιο 
ΕΩΣ 60 ΛΕΠΤΑ 

€ 3.000 πλέον ΦΠΑ Δορυφορικó Συμπόσιο 
ΕΩΣ 60 ΛΕΠΤΑ 

€ 3.000 πλέον ΦΠΑ 

 

Προβολή όλων των χορηγών με αναφορά του λογοτύπου:  

✓ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής 
✓ στις ευχαριστίες του Τελικού Προγράμματος 
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Δυνατότητα προβολής με τοποθέτηση roll-up banner (χωρίς παρουσία αντιπροσώπου της 
εταιρίας) προβάλλοντας την εταιρία και τα προϊόντα στον εκθεσιακό χώρο σε σημείο που θα 
ορίσει η γραμματεία.  
Το παραπάνω κόστος αναφέρεται μόνο σε κόστος ενοικίασης χώρου και δεν περιλαμβάνει την 
κατασκευή του roll-up banner. 

 

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ € 3.000 πλέον ΦΠΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ € 2.500 πλέον ΦΠA 

ΑΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ € 2.000 πλέον ΦΠΑ 
 

Για την επιλογή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαφημιστούν μέσω προβολής του λογοτύπου 
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καφέ της διημερίδας.  
 
 
 

Τοποθέτηση Banner  

€ 2.500 πλέον ΦΠΑ 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις  

στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου 

Προβολή χορηγού κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων καφέ  

€ 1.500 πλέον ΦΠΑ / διάλειμμα καφέ 
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Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού (την επιμέλεια και προετοιμασία 
αναλαμβάνει ο χορηγός) μέσω οθόνης προβολής του αμφιθεάτρου και της διαδικτυακής 
πλατφόρμας.  

 

 

 

Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στην τεχνική γραμματεία της 
διημερίδας και στο σταθμό της ηλεκτρονικής παρακολούθησης συμμετοχής των συνέδρων 
(Barcode Scanner). 

 

 

 

Δυνατότητα προβολής του λογοτύπου της εταιρείας χορηγού στο Web programme της 
διημερίδας (μερική χορηγία).  

 

 

 

 

Προβολή χορηγού στην οθόνη προβολής/ 

διαδικτυακή πλατφόρμα 
€ 3.500 πλέον ΦΠΑ 

Προβολή χορηγού στα οπτικοακουστικά μέσα  

€ 2.500 πλέον ΦΠΑ 

Προβολή Λογοτύπου στο Web programme  

€ 2.000 πλέον ΦΠΑ 
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Ο χορηγός έχει την δυνατότητα οργάνωσης Δορυφορικού Συμποσίου στο πλαίσιο του 
επιστημονικού Προγράμματος της διημερίδας, διάρκειας 60 λεπτών. Το θέμα του 
Δορυφορικού Συμποσίου προϋποθέτει έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή της 
διημερίδας. 

 

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 της διημερίδας.  

➢ την επιμέλεια και εκτύπωση των προσκλήσεων του Δορυφορικού Συμποσίου. 
 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του συνεδρίου γραπτό 
αίτημα με προτάσεις (θεματολογία, προσκεκλημένοι ομιλητές) το αργότερο μέχρι και την  
7η Φεβρουαρίου 2022. 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρακαλούνται να αποστείλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
τους έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2022 μέσω email: info@myrtalycongress.gr. Για την 
επιβεβαίωση των χορηγιών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη γραπτή υποβολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Η διαδικασία ανάθεσης των χορηγιών στις εταιρείες- χορηγούς θα ολοκληρωθεί έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2022. 
 

Για οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής, η οποία θα αποστέλλεται γραπτώς μετά τις 15 
Φεβρουαρίου 2022, η καταβληθείσα προκαταβολή θα παρακρατείται έως ακυρωτικά 
συμμετοχής. 
  

Δορυφορικό Συμπόσιο  
€ 3.000 πλέον ΦΠΑ 

 

mailto:info@myrtalycongress.gr
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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. Τα παραστατικά θα εκδοθούν και θα 
αποσταλούν από την MYRTALY CONGRESS IKE  αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου. 
 

 


