Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με εξαιρετική ικανοποίηση και πίστη στις αξίες της καρδιοαγγειακής κοινότητας οργανώνουμε και
εφέτος το ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο της εταιρείας μας, στην Καλαμάτα, από τις 9 μέχρι και
τις 11 Σεπτεμβρίου 2022.
Εφέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εταιρεία μας αποφάσισε να οργανώσει το μεγάλο
αυτό εκπαιδευτικό γεγονός εκτός Αθηνών. Οι λόγοι αυτής της απόφασης είναι πολλοί και
σχετίζονται οπωσδήποτε στην πανδημία, τις αναδιοργάνωσης του συνεδρίου και οπωσδήποτε στο
γεγονός, ότι η Καλαμάτα ολοένα και περισσότερο αναδεικνύεται ιδανικός τόπος οργάνωσης
σημαντικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.
Εφέτος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε, θα συνδυάσει την φυσική παρουσία
καταξιωμένων ομιλητών με τις ψηφιακές ομιλίες ενός σημαντικού αριθμού συναδέλφων της
αλλοδαπής.
Η ψηφιακή ιατρική, οι νέες τεχνολογίες στις διακαθετηριακές βαλβιδικές προσθέσεις, η καρδιακή
ανεπάρκεια και αναμφίβολα, η ταχέως εξελισσόμενη ιατρική απεικόνιση, θα είναι κύρια θέματα
του προγράμματος.
Ευελπιστούμε ότι, αναγνωρίζοντας την παραδοσιακή ποιότητα οργάνωσης και περιεχόμενου, θα
μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Ευχόμεθα ότι, το Heart θα είναι η μεγάλη συνάντησή μας, αμέσως μετά το καλοκαίρι και αμέσως
μετά το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Με εκτίμηση,
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Ημερομηνίες Συνεδρίου

9 – 11 Σεπτεμβρίου 2022

Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου

Grecotel Filoxenia Hotel, Καλαμάτα

Αίθουσες Συνεδριάσεων

Κύρια αίθουσα: Επτάνησα Ι
Παράλληλη Αίθουσα: Επτάνησα ΙΙ

Εκθεσιακός χώρος

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργήσει εμπορική έκθεση σύμφωνα
με τις υγειονομικές διατάξεις και πρωτόκολλα που θα ισχύουν εκείνη
την περίοδο.

Ιστοσελίδα

Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με το Επιστημονικό Πρόγραμμα, αλλά
και με την Έκθεση των Χορηγών Εταιρειών, θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της επιστημονικής εταιρίας : https://cardioresearch.com/

Σημαντικές ημερομηνίες Συνεδρίου
09 - 11/09/2022

Συνεδριακές Ημέρες

09/09/2022

Τελετή Έναρξης

11/09/2022

Τελετή Λήξης

Πληροφορίες Εγγραφών
Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο Ειδικευμένων καρδιολόγων / καρδιοχειρουργών ανέρχεται
στο ποσό των 200,00€
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για:
• Ενεργά μέλη Επιστημονικού Προγράμματος
• Ειδικευόμενους Ιατρούς
• Φοιτητές Ιατρικής
Οι προπτυχιακοί φοιτητές Ιατρικής καθώς και οι ειδικευόμενοι Ιατροί χρειάζεται να βεβαιώνουν την
ιδιότητά τους προσκομίζοντας κατά την εγγραφή τους τη φοιτητική τους ταυτότητα (πάσο) ή βεβαίωση
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν. Αντίστοιχα οι ειδικευόμενοι βεβαίωση από τον φορέα
στον οποίο εργάζονται.

Για μεμονωμένες εγγραφές (όχι εταιρίες) πατήστε εδώ
Για εγγραφές εταιρειών παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την γραμματεία του συνεδρίου στο
info.heartvessels2022@afea.g r για περισσότερες πληροφορίες.
Στις περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών (εταιρίες), το ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%

Τα έξοδα εγγραφής των Συνέδρων περιλαμβάνουν:
•
•
•
•

Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος,
Πρόσβαση στην Έκθεση
Υλικό Συνεδρίου (εξαιρούνται οι συμμετοχές μηδενικής εγγραφής)
Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Πολιτική πληρωμής & Ακυρωτική πολιτική
Για την επιβεβαίωση των υπηρεσιών, απαιτείται εξόφληση του συνολικού κόστους εντός 7 ημερών
από την αποστολή της προκράτησης
Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό:
ALPHA BANK – ΙΒΑΝ GR15 0140 1240 1240 0232 0001 374
Όνομα Δικαιούχου: AFEA TRAVEL & TOURISM
Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της εγγραφής, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022 παρακρατείται το 50%
του καταβληθέντος ποσού. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας δεν είναι δυνατή η επιστροφή
χρημάτων.

