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ΠΑΡΕΛΘΟΝ      ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ

31 Μαΐου - 3 Ιουνίου

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ξενοδοχείο Wyndham Grand
ΑΘΗΝΑ

∆ιοργάνωση

Με την επιστηµονική υποστήριξη

A' Κλινική Αφροδισίων 
και ∆ερµατικών Νόσων 
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., 
Νοσοκοµείο "Α. Συγγρός"
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Mήνυμα Προέδρου Ε.ΜΕ.Δ.Α.Α.Π.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η καλή γνώση του παρελθόντος αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για ορθή και σε βάθος κατανόηση του μέλλοντος. Η θεμελιώδης αυτή 
αρχή, η οποία ισχύει για όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, βρίσκει απόλυτη 
εφαρμογή στην Ιατρική επιστήμη εν γένει και στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία 
ειδικότερα.

Είναι, επίσης, σαφές ότι τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στον κλάδο 
-τόσο σε ότι αφορά τις προληπτικές, διαγνωστικές, αλλά και θεραπευτικές προσεγγίσεις- 
είναι ραγδαίες και μεταβάλλονται συνεχώς, ανοίγοντας νέους επιστημονικούς ορίζοντες 
και αναδιαμορφώνοντας το τοπίο στο γνωστικό μας αντικείμενο.

Με γνώμονα τις δύο αυτές σημαντικές σταθερές, η Εταιρεία Μελέτης Δερματολογικών, 
Αφροδισιολογικών και Αλλεργιολογικών Παθήσεων (Ε.ΜΕ.Δ.Α.Α.Π.) επιχειρεί 
εφέτος μια φιλόδοξη μετεκπαιδευτική/επιστημονική προσπάθεια με τίτλο «Δερματικές 
Παθήσεις 2018: παρελθόν, παρόν και μέλλον». Πρόκειται για μια συνάντηση ειδικών 
πανελλήνιας εμβέλειας, το 4ήμερο επιστημονικό πρόγραμμα της οποίας συνδέει την ήδη 
υπάρχουσα γνώση με τις νέες προοπτικές που διαφαίνονται στο ορατό μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της προσπάθειάς μας αυτής, έχει διπλό στόχο: αφενός 
να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας σφαιρικά, σε ολόκληρο το φάσμα των δερματικών 
παθήσεων και, αφετέρου, να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που απασχολούν 
τους συναδέλφους στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.

Με τις σκέψεις αυτές, και με την πεποίθηση ότι η ενεργή συμμετοχή σας θα συμβάλει 
αποφασιστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης, σας προσκαλούμε σε μια εποικοδομητική και 
χρήσιμη για όλους μας ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για τον κλάδο μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Δημήτρης Ρηγόπουλος 
Πρόεδρος Ε.ΜΕ.Δ.Α.Α.Π.
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Διοικητικό Συμβούλιο Ε.ΜΕ.Δ.Α.Α.Π.

Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Ρηγόπουλος Δημήτριος

Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς

Πετρίδης Αθανάσιος

Γε ν .  Γρ α μ μ α τ έ α ς

Μανδράκης Δημήτριος

Ε ι δ .  Γρ α μ μ α τ έ α ς

Μακρής Μιχάλης

Τα μ ί α ς

Γρηγορίου Σταμάτης

Μ έ λ η

Χλίβα Αικατερίνη

Αγγελίδης Ξενοφών
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Κάτοψη  
Συνεδριακού  
& Eκθεσιακού 
Χώρου

Περίπτερα 1- 29 (6m2)

• Τα περίπτερα έχουν διαστάσεις 2mx3m και μέγιστο ύψος 2,20m
• Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Κόστος: 4.000,00€
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δορυφορικό Συμπόσιο (Διάρκειας 60’) 

Οπισθόφυλλο

Στις αναγραφόμενες τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την 
ιδιότητά τους.

Ένθετο στην τσάντα

Ειδικευμένοι 

Δορυφορική Διάλεξη (Διάρκειας 30’)

3η Εξωφύλλου

Internet corner & charging station

Ειδικευόμενοι

Εσωτερική σελίδα

Προβολή στην πλάτη της Γραμματείας
(με διαφημιστική καταχώριση, εταιρικό ή προϊοντικό λογότυπο)

Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.λ.π.)

Εταιρική σήμανση στα διαλείμματα καφέ (έκαστο)

Φοιτητές

5.000,00€

1.500,00€ 

1.500,00€ 

80,00€ 

3.000,00€

1.300,00€

3.000,00€

ΔΩΡΕΑΝ

1.000,00€ 

2.500,00€ 

ΔΩΡΕΑΝ

2.000,00€ 

ΔΩΡΕΑΝ
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ - Ξενοδοχείο Wyndham Grand

Η τιμή φιλοξενίας των συνέδρων είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και αφορά μονόκλινο 
δωμάτιο με πρωινό. 

Στην ανωτέρω τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης, ο οποίος ανέρχεται σε 4€/ανά 
διανυκτέρευση και καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out.

Διαμονή 150,00€

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Συνεδρίου

• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου

• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών

• Βεβαίωση και Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος 
   χρόνος παρακολούθησης

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Θεσσαλονίκης 12
153 44 Γέρακας, Αττική

Τ 210 6048260, F 210 6047457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr

www.free-spirit.gr


