
Αθήνα, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αίθουσα ΙΛΙΣΟΣ

Τριήμερη Εκπαίδευση
στις Λοιμώξεις

3η Ημερίδα
της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

7  Φεβρουαρίου 2010

10ο Συνέδριο
της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
5-6  Φεβρουαρίου 2010

www.infections2010.gr
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η τριήμερη Εκπαίδευση στις Λοιμώξεις είναι πλέον θεσμός

και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 5 έως 7 Φεβρουαρίου 2010,

στο Ξενοδοχείο Divani Caravel και θα περιλαμβάνει 

το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων 

της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και 

την 3η Επιστημονική Ημερίδα 

της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας.

Σκοπός των ανωτέρω εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση στα επίκαιρα 

επιστημονικά θέματα των Λοιμώξεων και της αντιμικροβιακής θεραπείας.

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να σας καλωσορίσουμε

στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις.

Με Τιμή

 Ο πρόεδρος της Ε.Ε.Λ. Η πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.

 Μ.Κ. Λαζανάς Ε. Γιαμαρέλλου
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Πρόεδρος: Μ. Κ. Λαζανάς

Αντιπρόεδρος: Χ. Μπασιάρης

Γεν. Γραμματέας: Γ. Λ. Δαΐκος

Ταμίας: Μ. Λελέκης

Μέλη: Π. Γαργαλιάνος

Κ. Κανελλακοπούλου

Π. Νικολαΐδης

Επίτιμο Μέλος: Γ. Κ. Δαΐκος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πρόεδρος: Ε. Γιαμαρέλλου

Αντιπρόεδρος: Ι. Κοσμίδης

Γεν. Γραμματέας: Γ. Πετρίκκος

Ταμίας: Γ. Κορατζάνης

Μέλη: Α. Βατόπουλος

Α. Πεφάνης

Χ. Γώγος

Επίτιμος Πρόεδρος: Γ. Κ. Δαΐκος
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών 15 Ιανουαρίου 2010 
Λήξη προεγγραφών 29 Ιανουαρίου 2010
Έναρξη Συνεδρίου 05 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, αίθουσα ΙΛΙΣΟΣ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής των 
σχετικών Δελτίων Εγγραφής (εσωκλείεται σχετικό δελτίο).
Η προσκόμιση των Δελτίων προϋποθέτει την πλήρη συμπλήρωση των προσωπι-
κών στοιχείων των συνέδρων. Η παραλαβή οποιασδήποτε άλλης μορφής Δελτίου 
Εγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή και θα θεωρείται άκυρη.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Εγγραφές

Ειδικευμένοι € 100,00

Ειδικευόμενοι € 80,00

Νοσηλευτές/τριες € 70,00

Φοιτητές - Σπουδαστές* € 30,00

 Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:

• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Τσάντα με το Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
• Συμμετοχή σε διαλείμματα καφέ και γεύματα.

*  Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες 
του Συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
και Βιβλίο Ομιλιών-Εισηγήσεων.

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Οι ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι επιστημονικές εργασίες μπορούν να παρουσιασθούν με δύο τρόπους:

1. Αναρτημένη ανακοίνωση (poster)
2. Δημοσίευση στο βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις περιλήψεις των εργασιών έως τις 
15/01/2010 και θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αξιολόγησης έως τις 
19/01/2010.

Οι εργασίες που θα επιλεχθούν ως αναρτημένες ανακοινώσεις θα συζητηθούν σε 
ειδικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με ηλεκτρονική απεικόνιση των 
posters. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα δημοσιευθούν στο βιβλίο περιλήψεων αυτού-
σιες. Για τη διευκόλυνση των συγκεκριμένων αναγκών του Συνεδρίου οι συγγραφείς 
των εργασιών αυτών θα πρέπει να αποστείλουν στη γραμματεία του Συνεδρίου τα 
posters σε ηλεκτρονική μορφή (PowerPoint, Pdf ή Word) μαζί με οδηγίες τελικής 
εμφάνισης το αργότερο έως 25/01/2010.

Τα posters των εργασιών, που θα παρουσιασθούν ως αναρτημένες ανακοινώσεις, 
θα εκτυπωθούν από τη γραμματεία του Συνεδρίου χωρίς καμία οικονομική επιβά-
ρυνση για τους συγγραφείς.

ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Εσωκλείεται σχετικό έντυπο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Divani Caravel 
(Συνεδριακό Κέντρο) Deluxe

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ

340 € 380 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

•  Κόστος διαμονής 2 διανυκτερεύσεων (5 & 6 Φεβρουαρίου 2010)
•  Πρωινό Buffet καθημερινά
•  Φ.Π.Α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220,
E-mail: info@focusonhealth.gr, Website: www.infections2010.gr
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα γίνουν δεκτές 
μόνον σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (δισκέτα ή CD, e-mail ή μέσω 
της ιστοσελίδας του Συνεδρίου) παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακο-
λουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Υποβολή εργασιών με δισκέτα ή cd rom πρέπει να συνοδεύεται από εκτύπωση.
2.  Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Arial, Courier 

ή Times.
3. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:

• Τίτλο
•  Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του 

υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
•  Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, 

Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) θα πρέπει να παρατίθενται με αρίθμηση που θα πρέπει να 
αντιστοιχεί σε ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων

• Περίληψη της εργασίας (200 έως 400 λέξεις)
•  H περίληψη πρέπει να ακολουθεί δομή όπως:

I. Σκοπός
II. Ασθενείς και Μέθοδοι ή Υλικό και Μέθοδοι
III. Αποτελέσματα
IV. Συμπεράσματα

•  Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα 
πρέπει να εμφανίζονται εφ΄ όσον ακολουθείται μέσα σε παρένθεση η πλήρης περιγραφή 
τους π.χ. άνδρες (ΑΝΔ)

• Λατινικές ονομασίες και ονόματα βακτηρίων θα πρέπει να είναι italics.
4.  Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο δηλούμενος υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει 

την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την 
ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, ως προς την πλήρη συγκατάθεση 
όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που 
συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.

5.  Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους 
από τον Ε.Ο.Φ.

6.  Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (15/01/2010), 
δεν θα γίνονται δεκτές.

7.  Θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα της δισκέτας ή του CD το ονοματεπώνυμο του εισηγητή, 
ο τίτλος της εργασίας και τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας.

8. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.
9.  Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιασθούν με τη μορφή 

αναρτημένης ανακοίνωσης ή δημοσίευσης στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Η Επιστημονική 
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τη 
μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος. 

10.  Τα posters των αναρτημένων ανακοινώσεων θα εκτυπωθούν από τη γραμματεία του Συνεδρίου. Οι 
συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τη δομή των poster σε ηλεκτρονική μορφή (PowerPoint, Pdf 
ή Word) μαζί με οδηγίες τελικής εμφάνισης το αργότερο έως 25/01/2010.

Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέ-
σματα αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 19/01/2010.

, e-mail ή μέσω 
της ιστοσελίδας του Συνεδρίου) παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακο-
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:15-09:30 Χαιρετισμοί

09:30-10:30 Συζήτηση αναρτημένων ανακοινώσεων

10:30-11:00 Διάλεξη: «Πρόληψη των λοιμώξεων σε ασθενείς 
που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες»

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι (Ι): «Γρίπη Η1Ν1»
Η πορεία της πανδημίας
Η διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των εμβολίων
Η αξιολόγηση της διαχείρισης της πανδημίας της Γρίπης

13:30-15:00 Γενική Συνέλευση Ε.Ε.Λ. - Ελαφρύ γεύμα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:00-16:00 Διαλέξεις: «Νεώτερα εμβόλια σε ενηλίκους και παιδιά»
Σε ενηλίκους
Σε παιδιά

16:00-16:30 Διάλειμμα

16:30-19:00 Στρογγυλό Τραπέζι (ΙΙ): «Λοιμώξεις στη ΜΕΘ»
Διερεύνηση εμπύρετου σε ασθενείς της ΜΕΘ
Σήψη
Λοιμώξεις από τη χρήση κεντρικών γραμμών
Πνευμονία σχετιζόμενη με μηχανικό αερισμό
Μυκητιακές λοιμώξεις

19:00-20:00 Τελετή Έναρξης
Βράβευση υποτροφίας & Διάλεξη

20:00 Δεξίωση 



9

Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:30-10:30 Συζήτηση αναρτημένων ανακοινώσεων

10:30-11:00 Διάλεξη: «Κλινικά σύνδρομα από μικροβιακές τοξίνες»

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι (ΙΙΙ): «Παρασιτικά νοσήματα - 
Διαδραστική Συνεδρίαση (Interactive) - Παρουσίαση 
περιστατικών»

13:30-14:30 Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

14:30-16:30 Στρογγυλό Τραπέζι (ΙV): «Ιογενείς και μυκητιακές 
λοιμώξεις σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση 
συμπαγών οργάνων»

Εργαστηριακή διερεύνηση
Λοιμώξεις από CMV
Λοιπές ιογενείς λοιμώξεις
Μυκητιακές λοιμώξεις

16:30-17:00 Διάλειμμα

17:00-19:00 Διαδραστική Συνεδρία (Interactive): «Λοιμώξεις στην 
Κοινότητα»

19:00-20:00 Διαλέξεις: «Τι νεώτερο στις λοιμώξεις σε ενηλίκους και 
παιδιά»

Στους ενηλίκους
Στα παιδιά
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΣτΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ε.Ε. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ τΗΝ Ε.Ε. ΧΗΜΕΙΟθΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2010

10:00-12:00 Στρογγυλό τραπέζι (Ι): «Πολυανθεκτικά μικρόβια 
στα Ελληνικά Νοσοκομεία: Επιδημιολογία - Ανίχνευση - 
Αντιμετώπιση»

α) «Λοιμώξεις από gram (+) κόκκους»
Επιδημιολογία - Ανίχνευση
Αντιμετώπιση

β) «Λοιμώξεις από gram (-) βακτήρια»
Επιδημιολογία - Ανίχνευση
Αντιμετώπιση

12:00-12:30 Διάλειμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΧΗΜΕΙΟθΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2010

12:30-13:30 Διαλέξεις
Τιγεκυκλίνη: Τι νεώτερο;
Φωσφομυκίνη: Ένα παλιό-καινούριο αντιβιοτικό

13:30-15:00 Στρογγυλό Τραπέζι (ΙΙ): «Κολιμυκίνη: Ένα αντιβιοτικό 
του 1950 για το 2010»

Αντιμικροβιακό φάσμα
Φαρμακοκινητική - Φαρμακοδυναμική
Κριτική σε κλινικό επίπεδο
Ανεπιθύμητες ενέργειες
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10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων &
3η Ημερίδα Χημειοθεραπείας

Αθήνα, 5-7 Φεβρουαρίου 2010, Ξενοδοχείο Divani Caravel

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Παρακαλούμε συμπληρώσατε το Δελτίο Εγγραφής με κεφαλαία γράμματα και 
αποστείλατέ το ταχυδρομικά ή με fax προς την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου:

FOCUS ON HEALTH 
Ιωάννου Γενναδίου 16, 115 21 Αθήνα 
Τηλ: 210 7223046, Fax: 210 7223220
E-mail: info@focusonhealth.gr
Μπορείτε να κάνετε και εγγραφή online στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.infections2010.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ
Επώνυμο: Όνομα:

Ιδιότητα: Τίτλος – Ειδικότητα:

Πανεπιστήμιο/Κλινική/Νοσοκομείο/Ίδρυμα:

Α. Διεύθυνση Οικίας (Οδός & αριθμός):

Τ.Κ. & Πόλη: Τηλ.:

Ε-mail: Fax:

B. Διεύθυνση Εργασίας (Οδός & αριθμός):

Τ.Κ. & Πόλη: Τηλ.:

Ε-mail: Fax:

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:  
(Αποστείλατε φωτοτυπία σχετικής ταυτότητας) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Εγγραφές

Ειδικευμένοι € 100,00

Ειδικευόμενοι € 80,00

Νοσηλευτές/τριες € 70,00

Φοιτητές - Σπουδαστές* € 30,00
*  Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες 

του Συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
και Βιβλίο Ομιλιών-Εισηγήσεων.

✁
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα γραφεία της FOCUS ON HEALTH θα γίνονται δεκτές:

Προεγγραφές
•  Προεγγραφές με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στον σχετικό λογαριασμό) μέχρι την 

ημερομηνία λήξης των προεγγραφών (29 Ιανουαρίου 2010).
•  Οι προεγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρού-

νται άκυρες
•  Η σχετική απόδειξη πληρωμής θα αποσταλεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Εγγραφές
•  Εγγραφές με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στον σχετικό λογαριασμό) μέχρι τις 

29 Ιανουαρίου 2010.

On site εγγραφές
•  Από τις 5 ως τις 7 Φεβρουαρίου 2010, εγγραφές θα γίνονται μόνο on site στη Γραμματεία του 

Συνεδρίου.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση μέχρι την ημερομηνία λήξης των προεγγραφών (29 Ιανουαρίου 
2010). Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, αντικαταστάσεις ή αλλαγές ονομάτων θα θεωρούνται 
νέες εγγραφές και θα χρεώνονται με το κόστος συμμετοχής που ισχύει τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο.

•  Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με κατάθεση στον ειδικό λογαρια-
σμό για το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων - 3η Ημερίδα Χημειοθεραπείας στην:

ΑLPHA BANK
Υποκατάστημα: Ξενοκράτους (111)
Δικαιούχος: FOCUS ON HEALTH Ε.Π.Ε.
Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406
IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406

Σε περίπτωση κατάθεσης στον προαναφερόμενο λογαριασμό, παρακαλούμε να αποστείλετε φωτο-
αντίγραφο αυτής, μέσω fax στο 210 7223220, σημειώνοντας απαραίτητα την αιτιολογία κατάθε-
σης “Εγγραφή στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων - 3η Ημερίδα Χημειοθεραπείας” και 
το ονοματεπώνυμό σας.

Παρακαλούμε επιλέξτε αν θέλετε να εκδοθεί     απλή απόδειξη ή
 τιμολόγιο για την εγγραφή σας.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε συμπληρώσατε τα κάτωθι στοιχεία: 

Όνομα προσώπου:  ................................................  Επωνυμία εταιρείας:  .............................
Τομέας δραστηριότητας:  .......................................................................................................
Διεύθυνση:  ............................................................  T.K./Πόλη:  .............................................
Tηλ.:  .......................................................................  Fax:  .......................................................
Α.Φ.Μ.:  ...................................................................  Δ.Ο.Υ.:  ....................................................

Ημερομηνία:  ..........................................................  Υπογραφή  .............................................
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10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων &
3η Ημερίδα Χημειοθεραπείας

Αθήνα, 5-7 Φεβρουαρίου 2010, Ξενοδοχείο Divani Caravel

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Α/ ΣΥΝΕΔΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ):

Τ.Κ.: ΠΟΛΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX:

E-MAIL:

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:

Β/ ΣΥΝΟΔΑ ΜΕΛΗ – Ενήλικες

1. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:

2. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑτΗΓΟΡΙΑ τΥΠΟΣ & ΚΟΣτΟΣ 
ΔΙΑΝΥΚτΕΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΦΙΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

DIVANI 
CARAVEL DELUXE

Δίκλινο Μονόκλινο Διανυκτερεύσεις
…/02/2010 …/02/2010

190 € 170 € …

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•  Κόστος διαμονής ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση
•  Πρωινό buffet καθημερινά
•  Φ.Π.Α.

✁
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
1.  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο Δελτίο Συμμετοχής και επιλέξτε το ξενοδοχείο, τον 

τύπο δωματίου που επιθυμείτε καθώς και τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης.
2.  Το κατάλληλα συμπληρωμένο Δελτίο Διαμονής θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία Οργάνωσης του 

Συνεδρίου, ταχυδρομικώς ή με fax.
3.  Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης από την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου και εντός 5 ημερών 

από την ημερομηνία επιβεβαίωσης, θα πρέπει να σταλεί προκαταβολή 50% επί του συνολικού ποσού. 
Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 29 Ιανουαρίου 2010. Θα τηρηθεί σειρά προτεραι-
ότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής.

4.  Η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την κράτηση δωματίου σε 
διαφορετικό ξενοδοχείο, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στο ξενοδοχείο επιλογής 
με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντα.

5.  Η προκαταβολή και η εξόφληση μπορεί να γίνει με κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό:

ΑLPHA BANK
Υποκατάστημα: Ξενοκράτους (111)
Δικαιούχος: FOCUS ON HEALTH Ε.Π.Ε.
Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406
IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406

Παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοαντίγραφο αυτής, μέσω fax στο 210 7223220, σημειώνοντας απαραί-
τητα την αιτιολογία κατάθεσης “Διαμονή στo 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων - 3η Ημερίδα 
Χημειοθεραπείας” και το ονοματεπώνυμό σας.

Παρακαλούμε επιλέξτε αν θέλετε να εκδοθεί     απλή απόδειξη ή
 τιμολόγιο για τη διαμονή σας.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε συμπληρώσατε τα κάτωθι στοιχεία:

Όνομα προσώπου:  .........................................  Επωνυμία εταιρείας:  ......................................
Τομέας δραστηριότητας:  .........................................................................................................
Διεύθυνση:  .....................................................  T.K./Πόλη:  ......................................................
Tηλ.:  ...............................................................  Fax:  ................................................................
Α.Φ.Μ.:  ...........................................................  Δ.Ο.Υ.:  ............................................................

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
•  Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μέχρι 01 Ιανουαρίου 2010, παρακρατείται το 15% επί της 

συνολικής χρέωσης.
•  Σε περίπτωση ακύρωσης μεταξύ 04 Ιανουαρίου και 22 Ιανουαρίου 2010, παρακρατείται το 30% 

επί της συνολικής χρέωσης.
•  Σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις 25 Ιανουαρίου 2010, τα ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέ-

φονται.
•  Αντικαταστάσεις ονομάτων θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση μέχρι 29 Ιανουαρίου 2010. Μετά 

την ημερομηνία αυτή, οι αλλαγές και οι αντικαταστάσεις ονομάτων θα χρεώνονται με έξοδα 
διαχείρισης (handling fee): 10 Ευρώ ανά δωμάτιο, πλέον Φ.Π.Α.

•  Η τελική ημερομηνία για την επιστροφή των συμπληρωμένων Δελτίων Διαμονής είναι η
29 Ιανουαρίου 2010.

Η Focus on Health ΕΠΕ έχει οριστεί ως ο επίσημος Οργανωτής του Συνεδρίου. Οι κρατήσεις των 
δωματίων θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τον επίσημο Οργανωτή, ο οποίος έχει και 

την πλήρη ευθύνη για τη συνολική διοργάνωση του Συνεδρίου.

Ημερομηνία  ....................................................  Υπογραφή ......................................................





ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220,
E-mail: info@focusonhealth.gr, Website: www.infections2010.gr


