
Ακυρωτική Πολιτική 
Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του 
συνολικού ποσού.
Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της εγγραφής, μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 2013, παρακρατείται το 50% του καταβληθέντος 
ποσού. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η επιστροφή 
χρημάτων.

Τρόποι πληρωμής
Με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:
EUROBANK - ΙΒΑΝ GR68 0260 2480 0001 0020 0223 392
Όνομα δικαιούχου: AFEA TRAVEL & TOURISM
Με χρέωση πιστωτικής κάρτας

Μετακίνηση - Διαμονή
Για τη μετακίνηση και τη διαμονή των συνέδρων έχουν εξασφαλιστεί 
θέσεις προς και από την Αθήνα, όπως επίσης και δωμάτια στο 
Συνεδριακό ξενοδοχείο Divani Acropolis Palace, καθώς επίσης και 
σε κοντινά ξενοδοχεία σε προνομιακές τιμές, Για περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.eke2013.gr 
ή να απευθυνθούν στην Εταιρεία Οργάνωσης.

AFEA S.A. 
Travel & Congress Services
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Tηλ: 2103668853, 2103668842
Fax: 2103643511
email: info@eke2013.gr

Πληροφορίες
Επιστημονικού Προγράμματος

 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποτελείται από 
διαλέξεις Ελλήνων και ξένων διακεκριμένων ομιλητών, στρογγυλές 
τράπεζες επίκαιρης θεματολογίας, συνεδρίες προφορικών και 
αναρτημένων ανακοινώσεων.

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν την εργασία 
τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, το αργότερο μέχρι 
τις 14 Ιουνίου 2013. Απαραίτητη προϋπόθεση τελικής έγκρισης της 
εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο του πρώτου συγγραφέα 
και του υπεύθυνου παρουσίασης της. Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες 
για τη σύνταξη των περιλήψεων εργασίας υπάρχουν διαθέσιμες στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.eke2013.gr. Η Επιστημονική 
Επιτροπή θα αποφασίσει για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας. 

Σημαντικές Ημερομηνίες

 Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: 14 Ιουνίου 2013

 Τελευταία Ημερομηνία Προεγγραφών: 30 Σεπτεμβρίου 2013

 Κεντρική Εκδήλωση Συνεδρίου: 02 Νοεμβρίου 2013

Επικοινωνία Συνεδρίου
E-mail Συνεδρίου:     info@eke2013.gr
E-mail Επιστημονικής Γραμματείας:  scientific@eke2013.gr
E-mail Χορηγιών:     sponsors@eke2013.gr
Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου:   www.eke2013.gr
 
Σύντομα το συνέδριο θα έχει
και δική του σελίδα στο facebook.



Γενικές Πληροφορίες
 

Ημερομηνίες Συνεδρίου
1 - 3 Νοεμβρίου 2013

Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Divani Acropolis Palace, Παρθενώνος 19-25, 11742 
Αθήνα Ελλάδα - www.divanis.gr/acropolis 
Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο ξενοδοχείο, υπάρχουν 
διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.eke2013.gr

Αίθουσες Συνεδριάσεων 
Ερέχθειον, Αριστοτέλης Α, Θεμιστοκλής

Έκθεση 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργεί εμπορική έκθεση με 
προϊόντα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος.

Εγγραφές

Τα έξοδα εγγραφής περιλαμβάνουν: Παρακολούθηση του επιστημονικού 
προγράμματος, πρόσβαση στην έκθεση, συμμετοχή στην Κεντρική 
Εκδήλωση του Συνεδρίου και στο Κοκτέιλ που θα ακολουθήσει, 
Υλικό Συνεδρίου, Βεβαίωση Συμμετοχής, συμμετοχή στα διαλείμματα 
καφέ.

Κατηγορίες
εγγραφών

Μέλη ΕΚΕ 
Μη μέλη ΕΚΕ 

Φοιτητές

Προεγγραφές
έως

30/9/2013

100€
120€

30€

Εγγραφές
από 1/10 έως 
03/11/2013

130€
140€

Προσυνεδριακές
Ημερίδες

30€
50€

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των συναδέλφων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Ζώων Συντροφιάς οργανώνεται 
από την ΕΚΕ από 1-3 Νοεμβρίου 2013 το 10ο Συνέδριο του κλάδου. Με 
την 27χρονη πορεία και εμπειρία μας από το 1ο Συμπόσιο Κτηνιατρικής 
των Μικρών Ζώων, 1986 έως το 10ο Συνέδριο, φιλοδοξούμε και 
παρά τις αντίξοες συνθήκες και αυτό το Συνέδριο μας να αποτελέσει 
ένα σημαντικό γεγονός, τόσο από άποψη επιστημονική όσο και σε 
ότι αφορά την κοινωνικο-οικονομική καταξίωση των συναδέλφων που 
δραστηριοποιούνται στα Ζώα Συντροφιάς.

Ως κύριο θέμα του 10ου Συνεδρίου επιλέχθηκε η «Παιδιατρική και 
Γηριατρική» στην καθημερινή κλινική πράξη. Η Επιστημονική επιτροπή 
εξειδίκευσε έτσι τη θεματολογία του Συνεδρίου σε δύο ιδιαιτέρως 
σημαντικές περιόδους της ζωής των ζώων συντροφιάς για τις οποίες 
θεωρεί αναγκαία την εξειδικευμένη προσέγγιση και ενημέρωση.

Ειδικότερα εκτιμάται, ότι αφενός η «Νεογνολογία» και αφετέρου η 
«Γηριατρική» μπορούν πλέον να αποτελέσουν ένα σημαντικό - νέο 
αντικείμενο - ενασχόλησης και επιστημονικής διερεύνησης. Η καινοτόμος 
αυτή πρωτοβουλία αποτελεί και προσαρμογή στη σύγχρονη λογική και 
πρακτική των περισσοτέρων διεθνών συνεδρίων που όλο και συχνότερα 
οργανώνονται στη βάση θεματικών επιστημονικών ενοτήτων.

Εξάλλου, η εξέλιξη της σύγχρονης ιατροτεχνολογικής βιομηχανίας 
επιτρέπει πλέον τη διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων 
φθοράς που σχετίζονται με την ηλικία του ζώου, όπως νευρολογικές 
διαταραχές, νεοπλάσματα, τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις κ.α. 
καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή, συγγενείς 
ανωμαλίες, κληρονομικές παθήσεις κ.α. Στην διάρκεια των τριών 
ημερών του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν θέματα από σημαντικό αριθμό 
διακεκριμένων προσκεκλημένων Ελλήνων και Ξένων ομιλητών, με 
επιλεγμένες εισηγήσεις καθώς και στρογγυλές τράπεζες. Θα υπάρχουν 
επίσης δύο προσυνεδριακές ημερίδες στα αντικείμενα της ακτινολογίας 
με τίτλο «Απεικονιστική των μη τραυματικών παθήσεων των οστών» 
και της οφθαλμολογίας με τίτλο «Σύνδρομο του Ερυθρού Οφθαλμού: 
Ερυθρός οφθαλμός».

Τα αντικείμενα αυτά δεν σχετίζονται βέβαια με το κεντρικό θέμα 
του συνεδρίου, αλλά έχουν σχέση με την αντιμετώπιση άμεσων και 
καθημερινών προβλημάτων. Επίσης θα είναι δυνατή και η παρουσίαση 
επιλεγμένων περιστατικών από τους συμμετέχοντες στις ημερίδες  με 
παράλληλη όμως  συζήτηση και ανάλυση αυτών.

Τέλος στη διάρκεια του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κτηνιατρικής 
Ζώων Συντροφιάς θα οργανωθεί εθελοντική αιμοδοσία, με σκοπό 
να στηριχθεί η προσπάθεια της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας στη 
δημιουργία Τράπεζας αίματος Κτηνιάτρων. Σας περιμένουμε όλους 
στην Αθήνα αυτή τη φορά "υπό την σκιάν" του Ιερού Βράχου της 
Ακροπόλεως να εορτάσουμε ακόμη ένα μεγάλο επιστημονικό γεγονός, 
το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς.

Χαιρετισμός

Ο Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγητής
Βασίλειος Κοντός

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος
Βασίλειος Ι. Κοντός
Αντιπρόεδρος
Κατερίνα Ι. Λουκάκη
Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Σ. Κυριάκης
Ταμίας
Θεόδωρος Ν. Χιωτάκης
Μέλη
Μιχαήλ Ζαβλάρης
Ιωάννης Γ. Μενεγάτος
Κωνσταντίνα Μπελτέκου
Μίνα Μπόρη
Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης
Απόστολος Τ. Ράντσιος
Όλγα Σαμπατάκου
Αθηνά Τραχήλη
Κωνσταντίνος Χανδράς
Βασίλειος Ψυχογιός

Τιμητική Συμμετοχή
Θεόδωρος Κλ. Ανανιάδης

Επιστημονικός Φορέας
Διοργάνωσης Συνεδρίου
 
Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία
Πατησίων 158-112 57- Αθήνα
Τηλ.: 210 8642284
Fax:  210 8645744
email: info@hvms.gr
website: www.hvms.gr

Εταιρεία Οργάνωσης
Συνεδρίου
 
AFEA S.A. 
Travel & Congress Services
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα
Tηλ: 2103668853, 2103668842
Fax: 2103643511
email: info@eke2013.gr

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος
Νίκος Παπαϊωάννου

Μέλη
Ζωή Πολυζοπούλου
Απόστολος Γαλάτος
Μιχάλης Πατσίκας
Marianna Tryfonidou
Ευγενία Σκούντζου

Ο Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής

Καθηγητής
Νικόλαος Παπαιωάννου

Η Πρόεδρος της 
Ελληνικής

Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Δρ. Κατερίνα Λουκάκη

Επιτροπές


