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Αγαπητοί συνεργάτες,

  Έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω στο 4ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής, 
που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής (ΕΕΤΙ) και θα πραγματοποιηθεί 11 - 13 
Απριλίου 2014, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

 Η Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής, κλείνοντας 10 χρόνια από την ίδρυσή της, αποτελεί 
σήμερα τον ευρύτερο πόλο συγκέντρωσης των επιστημόνων υγείας, που έχουν αφιερώσει τις προσπάθειές τους στο πεδίο της 
Ταξιδιωτικής Ιατρικής. Το Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΤΙ αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας και παρέχει 
στους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, την ευκαιρία να μοιραστούν την εγκυρότερη και νεότερη επιστημονική ενημέρωση και να 
διαμορφώσουν τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη, μέσω της συνεργασίας, της Ταξιδιωτικής Ιατρικής στην Ελλάδα.

 Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, με πρόεδρο τον καθηγητή κ. Γ. Σαρόγλου, αντιπρόεδρο  τον Υποδιοικητή του 251 Γ.Ν.Α. 
κ. Δ. Χατζηγεωργίου, πλαισιωμένη από εξέχοντα μέλη της υγειονομικής κοινότητας όλων των κλάδων, κατάρτισε ένα πρόγραμμα με 
πλούσια θεματολογία, και εξειδικευμένη προσέγγιση. Στόχος του προγράμματος είναι αρτιότερη κάλυψη των κλινικών δυσχερειών, των 
προβλημάτων και των ερωτηματικών που αντιμετωπίζουμε στην άσκηση της Ταξιδιωτικής Ιατρικής, η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων 
που αφορούν την Ταξιδιωτική Ιατρική και κατ’ επέκταση τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας και παγκοσμίως και η συμβολή στην εξέλιξη 
και την έρευνα, μέσω των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Συνεδρίου. 

 Με την ιδιότητά μας ως μελών του Δ.Σ. της ΕΕΤΙ και πολλών από μας ως μελών της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ταξιδιωτική 
Ιατρική του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., έχουμε κοινή επιδίωξη τη συμμετοχή στην προσπάθεια ευρύτερης δημιουργίας δικτύου εξειδικευμένων 
μονάδων (ιατρείων / εργαστηρίων) Ταξιδιωτικής Ιατρικής σε εθνικό επίπεδο και η συνεργασία με τα αντίστοιχα κέντρα άλλων χωρών. 
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι: εκπαίδευση, επιλογή, πιστοποίηση. Η συνάντησή μας στο Συνέδριο αποτελεί κατ΄ εξοχήν 
ευκαιρία για την συζήτηση της υλοποίησης τέτοιων στόχων, από αυτούς που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν την Ταξιδιωτική Ιατρική.

 Θα ήταν παράλειψή μου να μη σταθώ στη συμβολή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η συμμετοχή στη διοργάνωση και η αμέριστη στήριξή των 
στελεχών του στην υλοποίηση του συνεδρίου, μας καθιστούν εξ ορισμού συνεργάτες των προσπαθειών του σε κάθε τομέα της 
Ταξιδιωτικής Ιατρικής. 

 Με την βεβαιότητα πως η συμμετοχή σας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Συνεδρίου μας και εκ μέρους της 
Οργανωτικής Επιτροπής, σας προσκαλώ να πλαισιώσετε ενεργά το Συνέδριο και να συζητήσουμε μαζί τις τρέχουσες εξελίξεις όλων των 
τομέων της Ταξιδιωτικής Ιατρικής. 

 
Με εκτίμηση,

Δρ. Κώστας Γερολυμάτος

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής

Χαιρετισμός



Μέσα προβολής - Κάτοψη
Τελικό Πρόγραμμα - Καταχωρήσεις

Οπισθόφυλλο 3.000€
1η Δεξιά 2.500€
2η & 3η Εξωφύλλου 2.000€
Εσωτερική Τετράχρωμη 1.500€

Άλλα Μέσα Προβολής

Σταθμός φόρτισης κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών 4.000€
CD Περιλήψεων Εργασιών 3.000€
Έντυπα στις τσάντες 2.000€
Πανό
(Η κατασκευή τους επιβαρύνει το Συνέδριο) 3.500€
Banner Εταιρικό ή Προϊοντικό 2.000€
Κονκάρδες
(Η κατασκευή τους επιβαρύνει το Συνέδριο) 3.500€
Διάλλειμα Καφέ 1.500€
Δορυφορικά Συμπόσια 8.000€
Δορυφορική Διάλεξη 5.000€
Περίπτερα έκθεσης 5.000€

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%



OΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡAMMATEIA

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1, Fax: 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr, Web-site: www.tmg.gr
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