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         Πρόσκληση Συμμετοχής Χορηγίας 
 

 
Εκ μέρους του Δ.Σ και της Οργανωτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των 

Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο), σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ως χορηγοί και να υποστηρίξετε την 

Επιστημονική αυτή εκδήλωση. 

  

Σας παραθέτουμε τον αναλυτικό κατάλογο με τις δυνατότητες χορηγίας και προβολής καθώς και τα 

προνόμια που παρέχονται ανάλογα με την κατηγορία του χορηγού που θα επιλέξετε συνδυάζοντας μία 

ή περισσότερες από τις ακόλουθες υποκατηγορίες χορηγιών: 

 

 Διαφημίσεις - Καταχωρήσεις 

 Άλλοι τρόποι χορηγίας 

 Κοινωνικές Εκδηλώσεις 

 
 

 

Μόρια Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (CME CREDITS) 
 
Το 14ο Θερινό Σχολείο της ΕΕΜΜΟ, θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 

 

    
  Σημαντικές Ημερομηνίες 

 

Ενεργοποίηση ιστοσελίδας www.eemmosummerschool2018.gr                   10 Μαρτίου 2018 

Έναρξη εγγραφών                                                                                       10 Μαρτίου 2018 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής με χορηγία                           15 Μαΐου 2018 

 
 

http://www.eemmosummerschool2018.gr/
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Οργάνωση Συνεδρίου 

 
Φορέας Διοργάνωσης 

 

 

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών   
Θράκης 2 , 151 24 Μαρούσι   
Τηλ / Fax: 210 6128606   
e-mail: eemmo@otenet.gr  
web site: www.eemmo.gr 

 

  

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΜΜΟ 2017 – 2018 

 

Πρόεδρος: 
Αντιπρόεδρος: 
Γεν. Γραμματέας: 
Ταμίας: 
Μέλη:                  

Ευαγγελία Κασκάνη 
Πολυζώης Μάκρας 
Δήμος Πατρίκος 
Ευστάθιος Χρονόπουλος 
Αικατερίνη Ματσούκα 
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος 
Συμεών Τουρνής 
 

 

 

Οργανωτής 

 

 

PCO - CONVIN S.A  
Κώστα Βάρναλη 25, 152 33 Χαλάνδρι 
Τηλ.:  +30 210 6833600, Fax : +30 210 6847700 
e-mail: congress@pco-convin.gr 
web site: www.pco-convin.gr 
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Γενικές Πληροφορίες 
 

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής 

 

       Ξενοδοχείο Sirene Blue, Πόρος 

    6 – 10 Ιουνίου 2018 

 

 

 

 

 

 

Hotel Sirene Blue 
Μοναστήρι, 

Επαρχιακή Οδός Πόρου - Ποσειδώνα 

Τ.Κ. 18020, Πόρος 

Τηλέφωνο: 2298 022741 

www.sireneblueresort.gr 

 

 

 

 

 

 

 

tel:00302521033322
http://www.sireneblueresort.gr/
http://www.sireneblueresort.gr/
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Κύρια Θέματα 
 

 

 Σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του κινδύνου κατάγματος 

 Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα στην οστεοπόρωση 

 Ασβέστιο και βιταμίνη D – Σύγχρονες απόψεις για την ορθή χρήση 

 Σύνδρομο ευπάθειας – διάγνωση και αντιμετώπιση 

 Παιδιατρικά μεταβολικά νοσήματα των οστών 

 Παθήσεις ενδοκρινών αδένων και οστικός μεταβολισμός 

 Ρευματικά νοσήματα και οστεοπόρωση 

 Καρκίνος μαστού και οστεοπόρωση 

 Επίδραση φαρμάκων στον οστικό μεταβολισμό 

 Άλλα μεταβολικά νοσήματα των οστών – Παροδική οστεοπόρωση – Νόσος Paget 
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Κύριοι Χορηγοί  
 

Οφέλη κύριων χορηγών εταιρειών 
Μέγας 

Χορηγός 

Χρυσός 

Χορηγός 

Αργυρός 

Χορηγός 

Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση Banners        

 Διαφημιστική Καταχώριση  Τελικό Πρόγραμμα Οπισθόφυλλο Εσωτερική Εσωτερική 

Ένθεση στη συνεδριακή τσάντα    

Λογότυπο στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής 

εκδήλωσης 
   

Προβολή του λογοτύπου κατά την διάρκεια των 

Διαλλειμάτων Καφέ 
   

Αναφορά στο Banner των χορηγών, στο χώρο της 

γραμματείας 
   

 Αναφορά στα e-newsletters της Επιστημονικής 

εκδήλωσης 

               
με επιπλέον 

διασύνδεση 

στην 

ιστοσελίδα 

της εταιρείας 

  

Κόστος Συμμετοχής 
€ 8,000 + 

24% ΦΠΑ 

€ 6,000 + 

24% ΦΠΑ 

€ 5,000 + 

24% ΦΠΑ 

 

* Η τελική αξιολόγηση της συμμετοχής των υποψηφίων Εταιρειών θα πραγματοποιηθεί από την Οργανωτική 

Επιτροπή του 14ου Θερινού Σχολείου ΕΕΜΜΟ. 

 
Σημείωση 
Προς τις φαρμακευτικές εταιρείες του ΣΦΕΕ: Οι χορηγίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 15.000 (συμπ. φπα 24% ) και 

οι συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας να προέρχονται από την συγκεκριμένη περιφέρεια διεξαγωγής της 

επιστημονικής εκδήλωσης.  
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Υποστηρικτές  
 

Δυνατότητες Χορηγίας Βασικά Οφέλη Κόστος 

Web Casting: Ζωντανή αναμετάδοση του επιστημονικού προγράμματος 
κατά τη διάρκεια της επιστημονικής εκδήλωσης. Όλοι οι 
εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν τις ομιλίες,μέσω ειδικής ιστοσελίδας, για 
ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της 

€ 5,000 

Αποκλειστική χορηγία 
Σήμανση χώρου: 

Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τυπωθεί στις 
σημάνσεις που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στο 
συνεδριακό χώρο για την καθοδήγηση των συνέδρων 

€ 1,500 

Αποκλειστική χορηγία 
Web Lounge Area & Ηλεκτρονική 
Αξιολόγηση: 

Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τοποθετηθεί σε 
σήμανση, όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη υπηρεσία και 
στον χώρο που θα φιλοξενείται καθώς και θα εμφανίζεται 
στην οθόνη των υπολογιστών που θα βρίσκονται στον χώρο 
για ελεύθερη χρήση από τους συνέδρους. 

€ 2,000 

Διάλειμμα καφέ: Τοποθέτηση λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στα τραπέζια 
σερβιρίσματος των διαλειμμάτων καφέ 

€ 1,000 

Αποκλειστική χορηγία 
Χώρος Προετοιμασίας Ομιλητών: 

Το λογότυπο της εταιρείας-χορηγού θα τοποθετηθεί σε 
σήμανση στο χώρο προετοιμασίας των ομιλητών 

€ 2,000 

Ένθεση στην συνεδριακή τσάντα 
(Προβλεπόμενη ποσότητα: 200 
τεμ.) 

Ένθεση εντύπου της χορηγού εταιρείας στην συνεδριακή 
τσάντα που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 

€ 1,200 

Διαφημιστική καταχώριση στο 
Τελικό Πρόγραμμα 

Διαφημιστική καταχώριση (εσωτερική σελίδα) στο τελικό 
πρόγραμμα που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 

€ 1,200 

Διαφημιστική καταχώριση στο 
Τελικό Πρόγραμμα 

Διαφημιστική καταχώριση (οπισθόφυλλο) στο τελικό 
πρόγραμμα που θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 

€ 2,500 
 
 
 
 
 
 

Προβολή σε Banner στο χώρο 
γραμματείας 

Αναφορά του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο Banner 
των χορηγών, στο χώρο της γραμματείας 

€ 500 
 
 
 
 
 
 

Προβολή στα e-newsletters Αναφορά λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στα  e-
newsletters της Επιστημονικής εκδήλωσης 

€ 500 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση:  

Στα παραπάνω κόστη δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24 % 
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Ενοικίαση Εκθεσιακού Χώρου 
 

 

A. Εναλλακτική : Ενοικίαση χώρου μόνο για τοποθέτηση Βanner - Κόστος: 2.000 € (πλέον ΦΠΑ 24 % ) 

 

B. Εναλλακτική : Ενοικίαση χώρου μόνο για τοποθέτηση Stand - Κόστος: 3.000 € (πλέον ΦΠΑ 24 % ) 

     ( Η εταιρεία χορηγός είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση του stand ) 

 

Οφέλη χορηγίας: 

 Λογότυπο της εταιρείας σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς, στο website της 

Επιστημονικής εκδήλωσης 

 Λογότυπο της εταιρείας σε ειδική σελίδα αφιερωμένη στους χορηγούς στο τελικό πρόγραμμα 

 Τραπέζι με 2 καρέκλες 

 Υλικό εκδήλωσης 

 

Διαχείριση αιτήσεων και επιλογή χώρου 

Προτεραιότητα επιλογής θα έχει ο Μέγας Χορηγός και στη συνέχεια οι Χρυσοί και οι Αργυροί χορηγοί. 

Μετά από την τελική επιλογή των ανωτέρω χορηγιών, όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται βάσει 

προτεραιότητας. 

 

 

Παράδοση του χώρου προς τους εκθέτες για 

προετοιμασία 

06-06-2018                           10:00 – 18:00 

Αποδέσμευση του χώρου από τους εκθέτες 10-06-2018                            12:00 – 14:00 

 

 

 

       Κάτοψη Εκθεσιακού Χώρου  



  

   Σ ε λ .  9 | 20 

 

                  
  

LIFT 1 LIFT 2 
 

 

       

   
Stand - Banner 1 

     
              
     Προς αίθουσα         
              
              

  
  

Stand - Banner 2  

 

     Stand - Banner 3       
              
                
                  
              

  Stand - Banner 4    

    Stand - Banner 5 
     

              
              

              

      

  
Γραμματεία 

ΕΕΜΜΟ    

        Γραμματεία 

Θερινού Σχολείου       
              

      
Είσοδος στην 

αίθουσα             
                    
              
              
              

              

     

Nefeli 
Αίθουσα 

Επιστημονικού 
Προγράμματος         
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Σημαντικές παρατηρήσεις  
για την έκθεση 

 
 Οι ημερομηνίες και ώρες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι δυνατό να τροποποιηθούν με 

βάσει των τελικών αναγκών της διοργάνωσης. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις θα γνωστοποιηθούν 

άμεσα στις εκθέτριες εταιρείες, μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου Εκθέτη που θα αποσταλεί σε 

όλες τις εταιρείες εκθέτες 1 μήνα πριν την έναρξη της Επιστημονικής εκδήλωσης. 

 

 Κατά την επιλογή του εκθεσιακού χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει του συνολικού 

ύψους της χορηγίας και της ημερομηνίας υπογραφής της φόρμας συνεργασίας.  

 

 

 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της διαρρύθμισης του εκθεσιακού χώρου για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Επιστημονικής εκδήλωσης και των συμμετεχουσών 

εταιρειών 

 

για τις διαφημιστικές καταχωρίσεις 
 

Προδιαγραφές Καταχωρίσεων και Λογοτύπων 

Αναγράφονται οι διαστάσεις των διαφημιστικών καταχωρίσεων για το τελικό πρόγραμμα, η μορφή 

που θα πρέπει να είναι το ηλεκτρονικό αρχείο της καταχώρισης και οι διαστάσεις των λογοτύπων 

για την ιστοσελίδα της Επιστημονικής εκδήλωσης καθώς και οι ημερομηνίες αποστολής. 

Έντυπο Πλάτος Ύψος Ξάκρισμα Ημερομηνία αποστολής 

αρχείου 

Τελικό Πρόγραμμα 16,5 εκ. 24 εκ. Συν 0,5 εκ. 02 /05/ 2018  

 

 Το ηλεκτρονικό αρχείο διαφημιστικής καταχώρισης θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF press 

optimized (ανοικτό αρχείο). 

 Διαστάσεις λογοτύπων για την ιστοσελίδα του 14ου Θερινού Σχολείου της ΕΕΜΜΟ: 150 x 150 

pixels σε μορφή jpg. 

 

 

 

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
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Χορηγίες 
 

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την Φόρμα και να την αποστείλετε με e-mail 

sponsors@eemmosummerschool2018.gr  ή fax: 210 6847700, στην Εταιρεία Οργάνωσης CONVIN Α.Ε, 

Υπόψη: κα Χατζηηλία, Τηλ. 210 6833600 

Στοιχεία Τιμολόγησης Εταιρείας Χορηγού 

Εταιρεία : 

Δραστηριότητα: 

Διεύθυνση: 

Tηλ: Φαξ:  

E-mail:  Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

ΑΦΜ:  ΔΟΥ: 

 

Η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει στο 14ο Θερινό Σχολείο ΕΕΜΜΟ ως εξής:                                        

Κύριοι Χορηγοί  Κόστος Χορηγίας * () 

Μέγας Χορηγός                    8.000 €* 
 

Χρυσός Χορηγός                    6.000 €*  

Αργυρός Χορηγός                    5.000 €* 
 

Υποστηρικτές (Δυνατότητες Χορηγίες) Κόστος Χορηγίας * () 

Web Casting 

Συνοπτικό Πρόγραμμα: 

5.000 €* 
 

Σήμανση χώρου 

Σήμανση χώρου: 

1.500 €*                       
 

Web Lounge Area & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση  2.000 €* 
 

Coffee Breaks 1.000 €* 
 

Χώρος προετοιμασίας ομιλητών 2.000 €*  

Ένθεση στην συνεδριακή τσάντα  1.200 €*  

Εσωτερική καταχώριση στο Τελικό Πρόγραμμα  1.200 €*  

Οπισθύφυλλο στο Τελικό Πρόγραμμα  2.500 €*  

Λογότυπο της εταιρείας στα e-newsletters    500 €*  
 

* Τα παραπάνω κόστη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24 % 

Ημερομηνία  Υπογραφή 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

mailto:sponsors@eemmosummerschool2018.gr
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Έκθεση 

 
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την Φόρμα και να την αποστείλετε με e-mail 

sponsors@eemmosummerschool2018.gr ή fax: 210 6847700, στην Εταιρεία Οργάνωσης CONVIN Α.Ε, 

Υπόψη: κα Χατζηηλία, Τηλ. 210 6833600 

Στοιχεία Τιμολόγησης Εταιρείας 

Εταιρεία : 

Δραστηριότητα: 

Διεύθυνση: 

Tηλ: Φαξ:  

E-mail:  Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

ΑΦΜ:  ΔΟΥ: 

 
Η εταιρεία μας επιθυμεί να εξασφαλίσει χώρο στην έκθεση, ως εξής:                                        

Ενοικίαση Εκθεσιακού χώρου για τοποθέτηση banner 

Συνολικό κόστος:                

€* 

€ 2.000  
 

Ενοικίαση Εκθεσιακού χώρου για τοποθέτηση Stand 

Συνολικό κόστος:             € 3.000  
 

 

* Τα παραπάνω κόστη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24 % 

 

Ημερομηνία  Υπογραφή 

  

mailto:sponsors@eemmosummerschool2018.gr


  

   Σ ε λ .  13 | 20 

 

                                                                         

          Εγγραφές   
Ενημερωτικό σημείωμα & Πληροφορίες διαμονής 

 

 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 14ου Θερινού Σχολείου της ΕΕΜΜΟ, το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί από 6 - 10 Ιουνίου 2018, στον Πόρο, στο ξενοδοχείο Siren Blue, σας ενημερώνουμε ότι 

η εταιρεία οργάνωσης CONVIN, έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό αριθμό δωματίων για να εξυπηρετήσει 

στη διαμονή των συμμετεχόντων ιατρών και συνεργατών σας στο συνεδριακό ξενοδοχείο και σε άλλα 

κοντινά ξενοδοχεία. 

 

Επίσης, ως ταξιδιωτικό γραφείο IATA, η CONVIN μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε άλλη τουριστική 

υπηρεσία τυχόν χρειαστείτε όπως: 

 έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 

 έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 

 μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο  

 μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο 

 

 

Παρακαλούμε θερμά όπως ενημερώσετε για τις ανάγκες της εταιρείας σας σε δωμάτια και μετακινήσεις, 

το αργότερο έως την 15η Μαρτίου 2018, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: 

registrations@eemmosummerschool2018.gr 

Με την παραλαβή του αιτήματός σας, θα σας αποσταλεί συμβόλαιο με τους όρους συμμετοχής, το οποίο 

παρακαλούμε να συμπληρωσετε και το επιστρέψετε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, προκειμένου οι 

κρατήσεις σας να θεωρούνται έγκυρες. 

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

 
 
 

mailto:registrations@eemmosummerschool2018.gr
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Διαμονή Συνέδρων 

 

Hotel Siren Blue 

Μοναστήρι, 

 Επαρχιακή Οδός Πόρου - Ποσειδώνα 

Τ.Κ. 18020, Πόρος 

Τηλέφωνο: 2298 022741 

www.sireneblueresort.gr 

 

 

 

 

Το ξενοδοχείο Siren Blue είναι χτισμένο στην περιοχή Μοναστήρι και απέχει 3,5 χλμ. από το λιμάνι του 

Πόρου. Δίνει στα επαγγελματικά ταξίδια ανάλαφρο ύφος διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την εκάστοτε 

επαγγελματική διοργάνωση.  

Προσφέρει συνεδριακή αίθουσα που πληροί όλες τις προδιαγραφές για την επιτυχή έκβαση ενός 

συνεδρίου.    

Τα δωμάτιά του είναι ανακαινισμένα που με το απέριττο στυλ τους συναντούν την διακριτική πολυτέλεια 

καθώς και όλες τις σύγχρονες ανέσεις.  

Κάθε ένα από τα 120 δωμάτια του ξενοδοχείου Sirene Blue διαθέτει ιδιωτικό μπαλκόνι με τη μοναδική 

θέα στο γαλάζιο του Σαρωνικού. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει παραλία, μπαρ και ταβέρνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:00302521033322
http://www.sireneblueresort.gr/
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Επιπλέον Προτεινόμενοι Χώροι Διαμονής 
 

 

New Aegli Hotel 
Επαρχιακή Οδός Πόρου – 

Ποσειδώνα 
Τ.Κ. 18020, Πόρος 

Τηλέφωνο: 2298 0 24345 
 

www.newaegli.gr 
 

Απόσταση από το 
Συνεδριακό κέντρο:1,5χλμ. 

                     

 

Το New Aegli Hotel βρίσκεται σε μια 
προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία 
στον Κόλπο Ασκέλι, σε απόσταση μόλις 
1,5χλμ. από τη Χώρα του Πόρου. 
Περιλαμβάνει 2 εστιατόρια και 
συνεδριακές εγκαταστάσεις.  
Όλες οι μονάδες στο ξενοδοχείο 
διαθέτουν πολυτελή κλινοσκεπάσματα 
και είναι εξοπλισμένες με ψυγείο, 
τηλεόραση θυρίδα ασφαλείας. 
Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους 
χώρους. 

 

 

Golden View Hotel 
Επαρχιακή Οδός Πόρου – 

Ποσειδώνα 
Τ.Κ. 18020, Πόρος 

Τηλέφωνο: 2298 0 22277 
 

www.goldenview.gr 

 
 

Απόσταση από το Συνεδριακό 
κέντρο:1,5 χλμ. 

            

 

Tο ξενοδοχείο βρίσκεται στο Ασκέλι, 
στην παραλία του Πόρου και  είναι ένα 
από τα πρώτα και πιο γνωστά 
ξενοδοχεία που χτίστηκαν στον Πόρο. 
Πρόσφατα, ανακαινίστηκε ριζικά και 
είναι χτισμένο σε μοναδική και 
προνομιακή θέση, ακριβώς πάνω στη 
θάλασσα που προσφέρει εξαιρετική θέα 
από όλα τα δωμάτια με μοναδική 
φιλοξενία μακριά από κάθε θόρυβο, 
αλλά και μεγάλη άνεση. 
Διαθέτει εστιατόριο με παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα. 

 
 
 

Cascade Holiday  
Ασκέλι παραλία Πόρου 

Τ.Κ. 18020, Πόρος 
Τηλέφωνο: 2298 0 22697 

 
www.cascadehotel.gr 

 
Απόσταση από το Συνεδριακό 

κέντρο:1,0 χλμ. 

    

             

Το ξενοδοχείο Cascade Holiday 
βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1,5χλμ. 
από τη Χώρα του Πόρου και 1,0 χλμ. 
από το συνεδριακό κέντρο και είναι 
χτισμένο  στο πλούσιο δάσος του 
Ασκελιού. Περιλαμβάνει κομψά δωμάτια 
και ευρύχωρα διαμερίσματα, με μια 
μινιμαλιστική διακόσμηση και 
εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις.  

 
 
 
 

http://www.newaegli.gr/
http://www.goldenview.gr/
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                                   Κόστος Εγγραφής & Διαμονής 
 

Κόστος διαμονής 

Για την δική σας εξυπηρέτηση δημιουργήθηκαν συνεδριακά πακέτα Ε.Υ. που περιλαμβάνουν: 

 4 διανυκτερεύσεις  με ημιδιατροφή σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα 

 Νόμιμοι Φόροι (ΦΠΑ) 

 

Ξενοδοχείο Siren Blue Hotel 
Διατίθεται με 

προτεραιότητα για 
όσους συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα ως 

ομιλητές   

New Aegli  
Hotel 

Golden  
View Hotel 

Cascade  
Holiday 

Κόστος Πακέτου 880 € 740 € 740 € 600 € 

 
Σημείωση: 
 
Στην τιμή κόστους δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης για το 2018, ο οποίος ανέρχεται ημερησίως σε   
€ 1,50 ανά δωμάτιο. Ο φόρος θα πληρωθεί απευθείας από τον διαμένοντα στο ξενοδοχείο.         
          
Παραθέτουμε προς ενημέρωση σας, την ανάλυση κόστους διαμονής/διατροφής ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%. 

 Siren Blue Hotel New Aegli Hotel Golden View Hotel Cascade Holiday 

Διανυκτέρευση 150 € 115 € 115 €   80 € 

Διατροφή   70 €  70 €  70 €   70 € 

Σύνολο  220 € 185 € 185 € 150 € 

                                                               

Μετακίνηση με λεωφορείο από Αθήνα  

Για όσους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται, την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 θα αναχωρήσει λεωφορείο από την Αθήνα 
προς τον Πόρο με επιστροφή την Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018 και σύμφωνα με τις ώρες του επιστημονικού 
προγράμματος της εκδήλωσης. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ανάγκες σας για την παραπάνω 
υπηρεσία έως την 20η Μαΐου 2018. 

Μεταφορά οδικώς από Αθήνα προς Πόρο και επιστροφή  50 €/ άτομο 

    

Κόστος μεμονωμένης εγγραφής 

Ειδικός  200 € πλέον ΦΠΑ 24% 

 

* Σε περίπτωση πραγματοποίησης εγγραφής & διαμονής ως πακέτο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.   

Το δικαίωμα εγγραφής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει: 

 Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, τσάντα με το έντυπο υλικό, τελικό 
πρόγραμμα, πιστοποιητικό παρακολούθησης, διαλείμματα καφέ 
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Ενημέρωση για μεμονωμένες μεταφορές 
Ακτοπλοϊκώς 

                                                               

 

                                   

Πειραιάς – Πόρος - Πειραιάς 

Προτεινόμενες ώρες 

Αναχώρηση 
Πειραιάς – Πόρος (6 Ιουνίου 2018) 

Επιστροφή 
Πόρος –Πειραιάς (11 Ιουνίου 2018) 

09.00 – 10.00 
13.00 – 14.00 
15.00 – 18.00 

07.40 – 08.40 
15.05 – 16.20 
17.00 – 18.00 

 

Κόστος μετ’ επιστροφής : Από 55 €/ άτομο 

 

Σημείωση: Το κόστος και τα δρομολόγια αφορούν την περίοδο 2018 σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμα των 

ακτοπλοϊκών γραμμών και ενδέχεται να τροποποιούνται κατά διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Οδικώς 
Με  δικό σας όχημα  

Ακολουθώντας την Αττική Οδό και εν συνεχεία την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, μετά τον Ισθμό, 

κάνετε αριστερά προς την Επίδαυρο (Κόρινθος Έξοδος Β' - Επίδαυρος). Οδηγείτε για 30 περίπου λεπτά 

και φθάνετε στη διασταύρωση για την Επίδαυρο. Λίγο πριν θα δείτε πινακίδες προς Πόρο ή Σπέτσες. 

Στη διασταύρωση θα στρίψετε δεξιά και αμέσως κάτω από την γέφυρα αριστερά.  

 

Στη συνέχεια ακολουθείτε τον καινούργιο δρόμο, προσέχοντας να δείτε την πινακίδα προς Πόρο. Στο 

σημείο αυτό θα κάνετε λοξώς αριστερά για τον Πόρο και θα φθάσετε από τον παραλιακό δρόμο σε 30 

περίπου λεπτά στο Γαλατά, από όπου και παίρνετε το μικρό φέρι για τον Πόρο. 

Οι αναχωρήσεις των μικρών φέρι είναι κάθε 30 λεπτά, ο χρόνος για να περάσετε απέναντι στον Πόρο 

είναι περίπου 5 λεπτά και η τιμή του εισιτηρίου είναι 4€ μαζί με τον οδηγό. 
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Απόσταση 

 
 
 

 

                         Απόσταση : 178.5 χλμ. ( περίπου 3ω:33λ) 
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Στοιχεία επικοινωνίας 
 

Παρακαλούμε όπως για κάθε ερώτηση που αφορά το 14ο Θερινό Σχολείο ΕΕΜΜΟ, απευθύνεστε 

στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: 

 

PCO-CONVIN Α.Ε. 

Κώστα Βάρναλη 29 

152 33 Χαλάνδρι 

Tηλ.: 210 6833600 

Web site: www.pco-convin.gr 

 

Γραμματεία Θερινού Σχολείου ΕΕΜΜΟ 

info@eemmosummerschool2018.gr 

Εγγραφές - Πακέτα διαμονής 

registrations@eemmosummerschool2018.gr 

Έκθεση και χορηγίες 

sponsors@eemmosummerschool2018.gr 
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