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Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής (Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.), από την ίδρυσή της 
πριν εφτά χρόνια, αγωνίζεται με συνέπεια και όραμα για την σωστή και αξιοπρεπή άσκηση της 
Παιδιατρικής στα ιατρεία μας και παρεμβαίνει σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία των παιδιών 
και της οικογένειας, έχοντας κατορθώσει να καταξιωθεί  με τη διαρκή θεσμική και επιστημονική της 
παρουσία στη συνείδησή όλων.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στις 15 ως 17 Μαΐου 2020, στο  “1ο Συνέδριο Πρωτοβάθμιας 
Παιδιατρικής Φροντίδας”, που διοργανώνει η Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.  στο ΑΚS HINITSA BAY στο Πόρτο Χέλι.

Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου συμμετέχουν καταξιωμένοι ομιλητές με θεματολογία επικεντρωμένη 
στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την καθημερινή 
άσκηση της Παιδιατρικής στα ιατρεία μας.
Η παρουσία σας στο “1ο Συνέδριο Πρωτοβάθμιας Παιδιατρικής Φροντίδας” θα αποτελέσει για εμάς 
ιδιαίτερη τιμή. 

 Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 Σοφία Σάνι, Πρόεδρος Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.

https://www.e-vip.gr/congresses/πανελληνιο-πολυθεματικο-παιδιατρικο 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το 1°  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, είναι Πανελλήνιο 
και θα γίνει στους συνεδριακούς χώρους του 
ξενοδοχείου AKS HINITSA BAY, στο Πόρτο Χέλι 
από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Μαΐου 
2020.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Θα αποτελείται από διαλέξεις, κλινικά 
φροντιστήρια, στρογγυλά τραπέζια, δορυφορικές 
διαλέξεις και συμπόσια.

ΕΓΓΡΑΦΗ: 
Η εγγραφή έχει οριστεί στα 120€ (+ΦΠΑ 
24%) για τους ειδικευμένους , 60€ (+ΦΠΑ 
24%) για τους ειδικευόμενους και άλλους 
επαγγελματίες υγείας και είναι δωρεάν για 
τους φοιτητές. Περιλαμβάνει παρακολούθηση 
του επιστημονικού προγράμματος, παραλαβή 
του συνεδριακού υλικού και αποστολή 
μοριοδοτημένου (από ΠΙΣ & UEMS) 
ηλεκτρονικού πιστοποιητικού παρακολούθησης*.

*Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, 
πιστοποιητικό θα σταλεί μόνο σε όσους 
παρακολουθήσουν άνω του 60% του 
επιστημονικού προγράμματος.

ΔΙΑΜΟΝΗ: Ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY.
 Η διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο 
για μονόκλινη χρήση είναι στα 300€(150€/
διανυκτέρευση) 

Έχουν προβλεφθεί και 2 δείπνα (δείπνο 
Παρασκευής + Σαββάτου) συνολικού κόστους 
140€ (70€/δείπνο) 

Ακυρώσεις κρατήσεων για να θεωρούνται 
έγκυρες πρέπει να γίνονται γραπτώς, σε 
περίπτωση ακύρωσης κράτησης μετά την 15η 
Απριλίου η χρέωση ακυρωτικών είναι 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε αυτό το link: 
https://www.e-vip.gr/congresses/πανελληνιο-
πολυθεματικο-παιδιατρικο
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