
  



 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ) διοργανώνει 

το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής (8ο ΠΣΓΜ) στην Αθήνα μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου 

2019 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα γίνονται παράλληλα δύο 

έως τρεις συνεδρίες και θα διεξαχθεί και τεχνική έκθεση.  

Στόχος του συνεδρίου είναι να καταγράψει τις προόδους της γεωτεχνικής μηχανικής στην Ελλάδα και 

στην Κύπρο, όπως αντικατοπτρίζονται στα σημαντικά γεωτεχνικά έργα που έχουν μελετηθεί και 

κατασκευαστεί, καθώς και στα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας των Πολυτεχνείων και 

Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας και της Κύπρου. Επιδίωξη είναι οι εργασίες του συνεδρίου να 

αναδείξουν πρωτότυπα στοιχεία συμβολής της γεωτεχνικής μηχανικής στα τεχνικά έργα αλλά και να 

προβάλλουν θεωρητικές και πειραματικές έρευνες σε εδαφικά, βραχώδη και ημιβραχώδη υλικά που 

έχουν βρει ή μπορούν να βρουν εφαρμογή στην πράξη. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 Χώρος Διεξαγωγής  

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 

Ριζάρη 2, 106 75 Αθήνα 

Ιστοσελίδα: http://warmuseum.gr/ 

 

 Ημερομηνία Διεξαγωγής  

Τετάρτη 6 – Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019  

 

 Γραμματεία Οργάνωσης  

Erasmus Conferences & Events SA  

Δροσίνη 6, 166 73 Αθήνα  

Τηλ: 210 7414700 

Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr  

E-mail: info@erasmus.gr  

 

 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Χορηγιών & Έκθεσης  

ERASMUS CONFERENCES & EVENTS S.A.  

Υπεύθυνη: Έφη Κοντοδήμου 

Τηλ: +30 210 7414773  

E-mail: efi.kontodimou@erasmus.gr 

 

 

http://warmuseum.gr/
http://www.erasmus.gr/
mailto:info@erasmus.gr
mailto:efi.kontodimou@erasmus.gr


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ                                         € 7.500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ    

 

Τα οφέλη του Χρυσού Χορηγού είναι: 

 

 Εκθεσιακός χώρος 8 τμ. με προτεραιότητα επιλογής χώρου   

 Δείπνο Συνεδρίου (τοποθέτηση λογοτύπου χορηγού στο χώρο του δείπνου)   

 Διαφημιστικό ένθετο στις τσάντες των Συνέδρων   

 6 δωρεάν εγγραφές στο Συνέδριο  

 Προβολή εταιρικού video στην αίθουσα του Συνεδρίου στα διαλείμματα & δυνατότητα 

ομιλίας/εταιρικής παρουσίασης (5’)  

 Λογότυπο του χορηγού στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Σύνδεση (Link) της ιστοσελίδας της χορηγού εταιρίας με την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Λογότυπο του χορηγού στα τελικά έντυπα του Συνεδρίου (αφίσα, banner, σελίδα ευχαριστιών 

του τελικού προγράμματος - οπισθόφυλλο) 

 

Ορισμένες από τις παραπάνω υπηρεσίες επιβεβαιώνονται μόνο με σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση 

δεύτερου Χρυσού χορηγού θα προσφέρονται παρεμφερείς τρόποι προβολής. 

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ                                     € 3.500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ            

 

Τα οφέλη του Ασημένιου Χορηγού είναι: 

 

 Εκθεσιακός χώρος 6 τμ. με προτεραιότητα επιλογής χώρου 

 Ελαφρύ γεύμα (τοποθέτηση λογότυπου χορηγού στον χώρο του γεύματος) 

 Διαφημιστικό ένθετο στις τσάντες των Συνέδρων  

 3 δωρεάν εγγραφές στο Συνέδριο 

 Λογότυπο του χορηγού στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Σύνδεση (Link) της ιστοσελίδας της χορηγού εταιρίας με την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Λογότυπο του χορηγού στα τελικά έντυπα του Συνεδρίου (αφίσα, banner, σελίδα ευχαριστιών 

του τελικού προγράμματος - οπισθόφυλλο) 

 

Ορισμένες από τις παραπάνω υπηρεσίες επιβεβαιώνονται μόνο με σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση 

δεύτερου Ασημένιου χορηγού θα προσφέρονται παρεμφερείς τρόποι προβολής. 

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ                                        € 1.500 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ            

 

Τα οφέλη του Χάλκινου Χορηγού είναι: 

 Εκθεσιακός χώρος 4 τμ. με προτεραιότητα επιλογής χώρου   

 Διαφημιστικό ένθετο στις τσάντες των Συνέδρων   

 1 δωρεάν εγγραφή στο Συνέδριο 

 Λογότυπο του χορηγού στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Σύνδεση (Link) της ιστοσελίδας της χορηγού εταιρίας με την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Λογότυπο του χορηγού στα τελικά έντυπα του Συνεδρίου (αφίσα, banner, σελίδα ευχαριστιών 

του τελικού προγράμματος - οπισθόφυλλο) 

 



 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ (6τ.μ.)                           € 800 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ            

 

Τα οφέλη του Χορηγού είναι: 

 Εκθεσιακός χώρος 6 τμ.  

 Λογότυπο του χορηγού στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Σύνδεση (Link) της ιστοσελίδας της χορηγού εταιρίας με την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Λογότυπο του χορηγού στα τελικά έντυπα του Συνεδρίου (αφίσα, banner, σελίδα ευχαριστιών 

του τελικού προγράμματος - οπισθόφυλλο) 

 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ (4τ.μ.)                          € 800 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ            

 

Τα οφέλη του Χορηγού είναι: 

 Εκθεσιακός χώρος 4 τμ.  

 Λογότυπο του χορηγού στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Σύνδεση (Link) της ιστοσελίδας της χορηγού εταιρίας με την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 

 Λογότυπο του χορηγού στα τελικά έντυπα του Συνεδρίου (αφίσα, banner, σελίδα ευχαριστιών 

του τελικού προγράμματος - οπισθόφυλλο) 

  



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΤΕΣ & 

ΧΟΡΗΓΟΥΣ 
Για να συμμετάσχετε στις χορηγίες του συνεδρίου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ειδικής 

φόρμας συμμετοχής που θα βρείτε παρακάτω και η αποστολή της στην Erasmus Conferences Tours & 

Travel SA.  

 

Με την αποστολή της φόρμας θα λάβετε ένα συμφωνητικό προς υπογραφή, το οποίο θα πρέπει να 

αποσταλεί υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στην Erasmus Conferences Tours & Travel SA, έτσι ώστε 

να κατοχυρωθεί η συμμετοχή σας στο συνέδριο. Η αποστολή του υπογεγραμμένου συμφωνητικού 

είναι απαραίτητη για το λογιστήριο του διοργανωτή.  

 

Όροι Πληρωμής 

 1η προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού με την υπογραφή του συμφωνητικού  

 Εξόφλησή μετά την τιμολόγηση και το πέρας του συνεδρίου  

Τρόπος Πληρωμής 

Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με κατάθεση στα παρακάτω στοιχεία τραπεζικού 

λογαριασμού: 

 EUROBANK 

Αρ. Λογαριασμού: 0026-023783-0200937824 

IBAN Number: GR35 0260 2370 0008 3020 0937 824 

Δικαιούχος: ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε./ERASMUS S.A.   

Ακυρώσεις 

 Κάθε ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως πρώτα στην ERASMUS 

CONFERENCES TOURS & TRAVEL S.A.   

 Η συμμετοχή των εταιρειών μπορεί να ακυρωθεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση έως και 3 

μήνες πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου.  

 Πέραν της ημερομηνίας αυτής, καμία ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή και η πληρωμή της χορηγίας 

ή του περιπτέρου είναι υποχρεωτική.  

 Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν μετά το τέλος του συνεδρίου και εφ’ όσον 

πληρούνται οι παραπάνω όροι ακύρωσης. 

Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου  

Κατασκευές, επιπρόσθετος εξοπλισμός, έπιπλα και έξτρα ηλεκτρολογικές παροχές δε 

συμπεριλαμβάνονται στην ενοικίαση του χώρου. Εάν επιθυμείτε να έχετε τις παραπάνω παροχές 

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. 



ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ 

  



ΌΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι παρακάτω κανονισμοί είναι η συμβατική συμφωνία μεταξύ του Διοργανωτή και του Εκθέτη. Η 

αποστολή του συμφωνητικού δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής που αναφέρονται 

παρακάτω καθώς και των όρων πληρωμής.  

 

Αίτηση συμμετοχής  

Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου θα 

λαμβάνεται υπόψη μόνο με την αποστολή του 

υπογεγραμμένου συμφωνητικού στην 

ERASMUS CONFERENCES TOURS & TRAVEL SA, 

συνοδευόμενου με την απαιτούμενη πληρωμή. 

Η επιβεβαίωση του εκθεσιακού χώρου / 

χορηγιών γίνεται μόνο κατόπιν διαθεσιμότητας.  

Πληρωμές  

Στους εκθέτες / χορηγούς οι οποίοι δεν έχουν 

τηρήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που 

καθορίζεται στο συμφωνητικό δε θα επιτραπεί 

να εγκατασταθούν στο χώρο τους ή το 

περίπτερο τους ή δεν θα παρέχονται οι 

υπηρεσίες οι οποίες έχουν ζητήσει. Οι όροι είναι 

απαράβατοι υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.  

Ακύρωση συμμετοχής – Παραίτηση  

Στην περίπτωση υπαναχωρήσεως πέραν των 

προθεσμιών πληρωμής που αναγράφονται 

στην αίτηση συμμετοχής ή στην περίπτωση 

ακύρωσης των υπηρεσιών για οποιονδήποτε 

λόγο, τα καταβληθέντα ποσά, ως και τα εν 

μέρει ή εν όλω οφειλόμενα για τις 

επιβεβαιωμένες υπηρεσίες, ανήκουν στον 

οργανωτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 

συνέδριο. Κάθε παραίτηση από το δικαίωμα 

συμμετοχής θα πρέπει, συνεπώς, να 

ανακοινώνεται στον οργανωτή δια 

συστημένης επιστολής προ της λήξεως της 

προθεσμίας πληρωμής που αναφέρεται στην 

αίτηση συμμετοχής, ώστε αυτή να γίνει δεκτή 

άνευ περαιτέρω υποχρεώσεων. Μετά την 

εκπνοή της προθεσμίας, ο οργανωτής θα 

ανακτήσει τα οφειλόμενα ποσά με χρήση 

παντός νόμιμου μέσου.  

Μη παρουσία εκθέτου  

Εάν ο εκθέτης δεν έχει χρησιμοποιήσει το 

περίπτερό του δώδεκα ώρες προ της έναρξης 

του Συνεδρίου, θα θεωρηθεί ως παραιτηθείς 

από το δικαίωμα συμμετοχής. Το γραφείο του 

οργανωτή θα διατηρεί όλα τα δικαιώματά του 

για την καταβολή του μισθώματος του 

περιπτέρου, το οποίο ο παραιτηθείς εκθέτης 

οφείλει στο ακέραιο. Ο οργανωτής θα 

δικαιούται στην περίπτωση αυτή, να απαιτήσει 

αποζημίωση από τον απόντα εκθέτη. Αιτήσεις 

επιστροφής σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις 

(δικαστική εκκαθάριση, σοβαρή καταστροφή) 

θα υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του 

οργανωτή.  

Ασφάλεια  

Ο οργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές 

ή απώλειες που μπορεί να υποστεί για 

οποιοδήποτε λόγο ο εξοπλισμός του 

περιπτέρου ή τα εκτιθέμενα προϊόντα. Ο 

οργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν 

κλοπές ή ζημιές που ενδέχεται να προκαλέσουν 

οι εκθέτες σε τρίτους, ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής τους στην Έκθεση. Ο κάθε εκθέτης 

είναι υπεύθυνος εξολοκλήρου για τα εκθέματα 

του περιπτέρου του και το προσωπικό του.  

Κανονισμοί λειτουργίας έκθεσης  

- Η διεύθυνση λειτουργίας της έκθεσης, 

κάτω από τις οδηγίες της Οργανωτικής 

Επιτροπής, έχει την τελική απόφαση για 

την αποδοχή των εκθεμάτων.  

- Όσοι εκθέτες κατασκευάζουν οι ίδιοι το 

δικό τους περίπτερο θα πρέπει να τηρούν 

αυστηρά τα ιχνογραφημένα σύνορα του 

περιπτέρου τους. Κανένα υλικό προς 

επίδειξη, διαχωριστικό τοίχωμα, έκθεμα ή 

οποιοδήποτε τμήμα του περιπτέρου δεν 

επιτρέπεται να τοποθετείται πέραν των 

ορίων που ορίζει το Εκθεσιακό Πλάνο.  

- Κάθε αντικείμενο ύψους άνω του ενός 

μέτρου πρέπει να τοποθετείται σε 

απόσταση μεγαλύτερη από 0,50 μέτρα 

από τα όρια του περιπτέρου. Το μέγιστο 

επιτρεπόμενο ύψος εγκατάστασης είναι 

2,50 μέτρα. Καμία εξαίρεση δεν μπορεί να 

γίνει λόγω του χαμηλού ύψους οροφής 

του χώρου.  

- Όλα τα υλικά κατασκευής των περιπτέρων 

πρέπει να είναι πυρίμαχα στο βαθμό που 

καθορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές 

ασφαλείας.  

- Όλα τα εκθέματα που βρίσκονται σε 

λειτουργία πρέπει να διαθέτουν 

εξαρτήματα ασφαλείας. Όλος ο 



εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις σχετικές 

προδιαγραφές και τους κανονισμούς 

ασφαλείας. Ο διοργανωτής 

επιφυλάσσεται του δικαιώματος 

καθορισμού του επιτρεπόμενου ορίου 

θορύβου και του βαθμού επίδειξης 

εκθεμάτων σε λειτουργία.  

- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

τρυπηθούν, βαφούν και γενικότερα να 

υποστούν αλλοίωση κατά οποιονδήποτε 

τρόπο το δάπεδο, οι τοίχοι και οι οροφές 

του εκθεσιακού κέντρου, καθώς και τα 

χωρίσματα των κατασκευασμένων 

περιπτέρων. Σε περίπτωση των 

προαναφερθέντων ζημιών, που την 

ευθύνη φέρει ο εκθέτης, θα υπάρχει 

χρέωση για το κόστος επισκευής.  

- Ο Διοργανωτής παρέχει τη γενική 

καθαριότητα μόνο των διαδρόμων και των 

κοινοχρήστων χώρων. Τόσο την περίοδο 

κατασκευής της έκθεσης, όσο και κατά την 

αποξήλωση της, οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι 

για την απομάκρυνση κάθε είδους δομών 

και άχρηστων υλικών και να παραδώσουν 

το χώρο στην καλή κατάσταση που τον 

παρέλάβαν.  

- Η οργάνωση δεξιώσεων ή μπουφέ από 

τους εκθέτες μπορεί να γίνει αυστηρά 

μόνο μέσω του οργανωτή και του 

συνεδριακού κέντρου.  

- Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για τη 

στελέχωση των περιπτέρων τους όλες τις 

ώρες κατά την λειτουργία της έκθεσης.  

 

  



ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ/ ΕΚΘΕΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ             

Επάγγελμα/Δραστηριότητα:            

ΑΦΜ:        ΔΟΥ:       

Διεύθυνση:         ΤΚ:     

Τηλ.:        Fax :        

Ε-mail:               

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:           

 

Παρακαλούμε σημειώστε τον τρόπο συμμετοχής σας στο Συνέδριο:  

  

____________________________________________ __________ €_______________________+ 24% ΦΠΑ 

____________________________________________ __________ €_______________________+ 24% ΦΠΑ 

____________________________________________ __________ €_______________________+ 24% ΦΠΑ 

____________________________________________ __________ €_______________________+ 24% ΦΠΑ 

____________________________________________ __________ €_______________________+ 24% ΦΠΑ 

OΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Βάσει συμφωνητικού 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με κατάθεση στα παρακάτω στοιχεία τραπεζικού 

λογαριασμού:  

EUROBANK 

Αρ. Λογαριασμού: 0026-023783-0200937824 

IBAN Number: GR35 0260 2370 0008 3020 0937 824 

Δικαιούχος: ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε./ERASMUS S.A. 

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Κάθε ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως πρώτα στην ERASMUS 

CONFERENCES  & EVENTS S.A. 

Η πολιτική ακύρωσης θα αναφέρεται και στο συμφωνητικό, που θα σας σταλεί προς υπογραφή. 

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τη φόρμα υπογεγραμμένη στην Erasmus Conferences  

& Events SA στο fax 210 7257532 ή στο e-mail: efi.kontodimou@erasmus.gr  

 

 

Υπογραφή (Σφραγίδα Εταιρείας)       Ημερομηνία 

mailto:efi.kontodimou@erasmus.gr

