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Πρόεδρος
Δ. ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ
Καθηγητής Παν. Αθηνών
Αντιπρόεδρος
Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
Καθηγητής Παν. Θεσ/κης

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Ελληνική
Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία ξεκίνησε τις εργασίες ανάθεσης της
οργάνωσης του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές καλοκαιριού του 2018 στην Αθήνα. Για
το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας στείλετε μέχρι 3 Μαϊου
2017, στα γραφεία της Εταιρείας μας (Αλκαίου 10, 11528 Αθήνα) την προσφορά
σας (σε κλειστό φάκελο), προσαρμοσμένη στις κάτωθι υποχρεώσεις,
προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια των προσφορών.

Ειδικ. Γραμματέας
Ε.ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ
Καθηγητής Παν.Αθηνών

Α. Άψογη προετοιμασία, οργάνωση και πραγματοποίηση του Συνεδρίου
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι αναφερόμενες στις αρχικές προτάσεις σας
οργανωτικές λεπτομέρειες (γραμματειακή υποστήριξη, ακριβής περιγραφή
υπηρεσιών, συνεδριακοί χώροι – αίθουσες, ακουστικά μέσα, προβολές,
ταυτόχρονη μετάφραση, εκτυπώσεις, διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες,
κοινωνικές εκδηλώσεις, προβολή συνεδρίου, posters, κλπ) θεωρούνται
δεδομένες.

Ταμίας
Γ.ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Αν. Καθ. Παν. Πατρών

Β. Ειδικότερα στην προσφορά σας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη να
συμπεριλαμβάνονται οι εξής επιμέρους παροχές:

Μέλη
Ν. ΒΡΑΧΝΗΣ
Επ.Καθ. Παν. Αθηνών

1. Για τους ξένους ομιλητές (αναμένονται 10 από Ευρώπη και 2 από Αμερική)
α. Δωρεάν εγγραφές με όλο το υλικό του Συνεδρίου (τσάντα, βιβλίο περιλήψεων,
μπλοκ σημειώσεων, στυλό, κουπόνια buffet διαλειμμάτων, τελικό πρόγραμμα
του Συνεδρίου, κλπ).

Γεν. Γραμματέας
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών

Π.ΔΡΑΚΑΚΗΣ
Αν. Καθ. Παν. Αθηνών
Γ.ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
Αν. Καθ. Παν. Αθηνών
Α.ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ
Καθηγητής Παν. Αθηνών

β. Δωρεάν Gala dinner (για ομιλητές και συνοδούς)
γ. Δωρεάν διαμονή σε δίκλινο ή μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου Α΄ κατηγορίας
στην Αθήνα.
δ. Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια (Οικονομικής θέσης) από την χώρα προέλευσης
προς το αεροδρόμιο Αθηνών μετ’ επιστροφής, υποδοχή στο αεροδρόμιο από
υπάλληλο του γραφείου σας, προώθηση στο χώρο του Συνεδρίου με μεταφορικό
μέσο, κατά την άφιξή τους και αντίστροφα για την αναχώρηση τους
ε. Μία οργανωμένη ξενάγηση σε τουριστικά αξιοθέατα (εφόσον το επιτρέψουν οι
συνθήκες).
2. Για τους προσκεκλημένους Έλληνες Ομιλητές – τα μέλη του Δ.Σ. της
Ε.Μ.Γ.Ε. και 2 υπαλλήλους - συνεργάτες αυτής.
α) Δωρεάν εγγραφές ( με όλο το υλικό Συνεδρίου ως άνω)
β) Δωρεάν Gala dinner (και συνοδοί).
γ) Δωρεάν διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο Α΄ κατηγορίας ξενοδοχείου

ΑΛΚΑΙΟΥ 10  ΑΘΗΝΑ 11528  ΤΗΛ:2107774607 & FAX: 2107774609
e-mail:
1 helobgyn@otenet.gr • www.hsog.gr

3. Για τους Προέδρους – Συμπροέδρους συνεδριάσεων
α) Δωρεάν εγγραφή (με όλο το υλικό Συνεδρίου).
4. Για τους φοιτητές/σπουδαστές που θα εγγραφούν Δωρεάν
α) Δωρεάν το βιβλίο περιλήψεων και
β)το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
Γ. Λάβετε υπ’ όψει σας ότι στο προηγούμενο Συνέδριο μας, στο Βόλο, ενεγράφησαν 1.200
σύνεδροι και 27 χορηγοί Φαρμακευτικές Εταιρείες.
Απαιτούνται να έχουν ετοιμασθεί προς διάθεση στους συνέδρους κατ’ ελάχιστον
1500 κονκάρδες ( με θήκες + κορδέλες)
1500 πιστοποιητικά παρακολούθησης
1500 Τσάντες υλικού
1500 τελικά προγράμματα
1500 βιβλία περιλήψεων
1000 αφίσες διαφημιστικές
5 μεγάλα έγχρωμα ΠΑΝΟ.
Δ. Κατά την προσφορά σας δέον όπως προτείνετε ελάχιστο εγγυημένο ποσόν «καθαρού» κέρδους
(μετά την αφαίρεση παντός δικού σας δικαιώματος για γραμματειακή υποστήριξη κλπ) για την
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, προσαυξημένο τουλάχιστο κατά την εξής
κλιμάκωση:
Κατά 850 ευρώ ανά 10 ειδικευμένους ιατρούς συνέδρους
Κατά 450 ευρώ ανά 10 ειδικευόμενους ιατρούς συνέδρους
Κατά 450 ευρώ ανά 10 μαίες συνέδρους
Κατά 2500 ευρώ ανά χορηγό εταιρεία
εφ’ όσον ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων συνέδρων υπερβεί τους 650 και των χορηγών
εταιρειών τις 30.
Ε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ:
1. Με την υπογραφή της σύμβασης του συνεδρίου, θα καταβληθεί το 20% του εγγυημένου
κέρδους συν ΦΠΑ.
2. Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2017, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 20% του εγγυημένου κέρδους συν
ΦΠΑ.
3. Ένα μήνα πριν την έναρξη του συνεδρίου θα καταβληθεί προς την ΕΜΓΕ το 25% του
εγγυημένου κέρδους συν ΦΠΑ και
4. Ένα μήνα μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα καταβληθεί προς την ΕΜΓΕ το 35% του
εγγυημένου κέρδους συν ΦΠΑ.
5. Ένα μήνα μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα καταβληθεί προς την ΕΜΓΕ το προσαυξημένο ποσό
του ελάχιστου εγγυημένου καθαρού κέρδους (του Κεφαλαίου Δ της παρούσας) συν ΦΠΑ.
ΣΤ. Η Σύμβαση θα πρέπει να υπογραφεί εντός τριών εβδομάδων από την τελική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ζ. Τέλος κατά πάγια τακτική της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, η εταιρεία
που αναλαμβάνει το Πανελλήνιο Συνέδριο, αναλαμβάνει και την υποχρέωση να οργανώσει δωρεάν
δύο Ετήσιες Ειδικές Συνόδους, τις χρονιές που ακολουθούν το Συνέδριο και να αποδώσει στην
ΕΜΓΕ τα κέρδη, αλλά και τα πλήρη στοιχεία των εγγεγραμμένων ιατρών.
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Η. Η προαιρετική παράδοση στην ΕΜΓΕ κατά τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης του Συνεδρίου,
εγγυητικής επιστολής τραπέζης με ρήτρα σε πρώτη ζήτηση ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου
αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρείας, εξασφάλισης του καταβλητέου ένα μήνα μετά τη λήξη του
συνεδρίου ποσοστού 35% του εγγυημένου κέρδους, θα αποτελέσει σοβαρό πλεονέκτημα της
προσφοράς σας.
Κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της ΕΜΓΕ.

Με εκτίμηση
Ο Γεν Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Δρ. Π.Πετρόπουλος

Καθηγητής Δ.Λουτράδης
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