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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Δερματολογίας &
Αφροδισιολογίας

Aφιερωμένο στη μνήμη του εκλιπόντος Αντιπροέδρου της ΕΔΑΕ,  
Γεώργιου Κοντοχριστόπουλου

3-6  Νοεμβρίου 2022
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, Αθήνα

Α΄ Ανακοίνωση
Οργάνωση - Γραμματεία:
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλώ στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας, το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο  
του νέου ΔΣ, που θα πραγματοποιηθεί στις 3-6 Νοεμβρίου 2022 στο 
Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», στην Αθήνα.

Στόχος του συνεδρίου μας είναι να ενημερωθούμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο από έγκριτους, έμπειρους και καταξιωμένους συναδέλφους μας, 
Πανεπιστημιακούς, ιατρούς του ΕΣΥ, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, 
για όλα τα τρέχοντα θέματα της ειδικότητάς μας και κυρίως για όλες 
τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη διάγνωση, τη διερεύνηση και 
τη σύγχρονη και αποτελεσματική θεραπευτική των Δερματικών και 

Αφροδισίων νοσημάτων.  

Προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε το επιστημονικό πρόγραμμα στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας και να το 
κάνουμε όσο πιο εύπεπτο και δελεαστικό γίνεται, ώστε να μπορέσει να το 
παρακολουθήσει εύκολα η πλειονότητα των συναδέλφων μας.  Για τον λόγο 
αυτόν, ξεδιπλώσαμε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς μας, 
από την Κλινική Δερματολογία, την Αφροδισιολογία, τη Δερματική Ογκολογία 
και την Παιδοδερματολογία, μέχρι την Επεμβατική Δερματολογία, την Αισθητική 
Δερματολογία και τη Δερματοχειρουργική.

Δημιουργήσαμε τα καθιερωμένα Συμπόσια, Στρογγυλά Τραπέζια, Ειδικές 
Διαλέξεις, Workshops, και πολύ ενδιαφέροντα Δορυφορικά Συμπόσια,  που θα 
αφορούν τις νεότερες βιολογικές θεραπείες σε πλείστα όσα νοσήματα όπως η 
Ψωρίαση, η Ατοπική Δερματίτιδα, η Γυροειδής Αλωπεκία, η Λεύκη, νοσήματα που 
η θεραπεία τους τα προηγούμενα χρόνια ήταν αναποτελεσματική και εξαιρετικά 
δύσκολη.  Θα γίνουν επίσης Στρογγυλά Τραπέζια για σύγχρονα υλικά πλήρωσης 
του δέρματος, ενεργοποιητές κολλαγόνου και για όλα τα σύγχρονα μηχανήματα 
υψηλής τεχνολογίας που θα αφορούν κυρίως τους ιδιαίτερα εξελίξιμους 
πυλώνες της ειδικότητάς μας, όπως η Αισθητική και Επεμβατική Δερματολογία.  
Επανέρχεται με νέο διαδραστικό τρόπο το Βήμα των Ειδικευομένων, δίνοντας 
ξεχωριστό χρόνο σε όλες τις Κλινικές της χώρας που δίνουν πλήρη ειδικότητα.

Τέλος, είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι, γιατί δημιουργήσαμε 6 ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα Workshops εντατικής εκπαίδευσης, κατά τα οποία νέοι κυρίως 
συνάδελφοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εισπράξουν 
την εμπειρία έγκριτων Ελλήνων Δερματολόγων - Αφροδισιολόγων, με στόχο 
τη βελτίωση των επεμβατικών δυνατοτήτων τους σε δύσκολες θεραπευτικές 
διαδικασίες της Επεμβατικής και Αισθητικής Δερματολογίας, όπως οι  τοξίνες, 
τα fillers, τα lasers, τα peelings, η Κρυοχειρουργική και η Δερματοχειρουργική.

Ελπίζουμε ότι η πανδημία δεν θα επανέλθει δριμύτερη, ώστε να αποτελέσει 
εμπόδιο για τη δια ζώσης πραγματοποίηση του συνεδρίου  
και ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά για να συναντηθούμε  
και να τα πούμε από κοντά στις αρχές Νοεμβρίου.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Ιωάννης Μπάρκης
Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Ε.
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Διοικητικό Συμβούλιο

Οργάνωση

Πρόεδρος
Ιωάννης Μπάρκης

Αντιπρόεδρος
Ζωή Απάλλα

Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σγούρος

Ταμίας
Ηλέκτρα Νικολαΐδου 

Ειδικός Γραμματέας
Παντελεήμων Παναγάκης 

Μέλη
Γεώργιος Ζαραφωνίτης 

Σωτήριος Θεοχάρης 
Δημήτριος Ιωαννίδης 

 Αλέξανδρος Κατούλης

Μιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606

Email: edae@edae.gr -
edaegr@hotmail.com

Ιστοσελίδα: www.edae.gr
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Θεματολογία

  Αισθητική Δερματολογία  
Προσώπου

  Αισθητική Δερματολογία  
Σώματος

 Ακμή

 Αλωπεκίες

 Αντιγήρανση

 Ασυνήθιστα Νοσήματα

 Ατοπική Δερματίτιδα

 Αυτοάνοσες Δερματοπάθειες

  Αυτοφλεγμονώδη  
Δερματικά Νοσήματα

  Βιταμίνες & Συμπληρώματα  
Διατροφής

 Δερματικά Λεμφώματα

 Δερματική Ογκολογία

 Δερματοσκόπηση

 Δερματοχειρουργική

 Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα

 Διαταραχές Μελάγχρωσης

  Ενεργοποιητές Κολλαγόνου -  
Fillers

  Εργαστηριακή Προσπέλαση 
Δερματολογικών Νοσημάτων

 Εφαρμογές Laser

 Θυλακίτιδες

 Κνίδωση

  Κρυοχειρουργική Θεραπεία 
Καρκινωμάτων Δέρματος  
& Χηλοειδών

  Λεύκη

 Λοιμωξιολογία Δέρματος

 Μυκητιασικές Λοιμώξεις

 Νέα Φάρμακα

 Παιδιατρική Δερματολογία

  Παρανεοπλασματικές  
Δερματοπάθειες

 Πομφολυγώδη Νοσήματα

  Προκαρκινικές Αλλοιώσεις  
Δέρματος και Βλεννογόνων

 Ροδόχρους Νόσος

  Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα  
Νοσήματα

  Σύγχρονες Εφαρμογές  
Βοτουλινικής Tοξίνης

 Φλεγμονώδεις Δερματοπάθειες

 Χειρουργική Ανατομία Προσώπου

 Χημικά Peelings

 Ψωριασική Νόσος
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Γενικές Πληροφορίες

Τόπος Συνεδρίου 

Έκθεση Συνεδρίου 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης - Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Γλώσσα Συνεδρίου 

Μοριοδότηση

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας θα 
πραγματοποιηθεί 3-6 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο 
Athenaeum Intercontinental.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση για φαρμακευτικές 
εταιρίες και εταιρίες ιατρικών μηχανημάτων.

30 Σεπτεμβρίου 2022 Λήξη Α΄ περιόδου εγγραφών (early bird)

3 Οκτωβρίου 2022 Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις 
βεβαιώσεις συμμετοχής και τα πιστοποιητικά παρακολούθησης μέσω της 
ιστοσελίδας του συνεδρίου. Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα αποσταλούν 
σχετικές οδηγίες.

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα μοριοδοτηθεί με Μόρια 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). 
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με 
μοριοδότηση έχει κάθε ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 
60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια 
και δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου 
παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα 
(barcode scanners) στις ηλεκτρονικές κονκάρδες των Συνέδρων.
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Γενικές Πληροφορίες

Workshops
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Workshops, τα οποία 
απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικούς Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους, 
Τακτικά Μέλη της ΕΔΑΕ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Workshop 
είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

Υποβολή Περιλήψεων Επιστημονικών Εργασιών

Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι η 3η Οκτωβρίου 2022

Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του 
Συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση vfelekou@free-spirit.gr.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δερματολογίας 
& Αφροδισιολογίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
εργασίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν ως e-posters.

   Το κείμενο της περίληψης να είναι στην Ελληνική γλώσσα, να μην ξεπερνά 
τις 300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 11pt, 
μορφοποίηση σε μονό διάστημα και σε πλήρη στοίχιση (justified).

   Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία έντονα (bold) 
γράμματα και όσο το δυνατόν πιο σύντομος.

   Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, πρώτα να 
αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως. Το όνομα του 
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι υπογραμμισμένο.

   Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας 
προέλευσης (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κλπ.), στο οποίο απασχολούνται οι 
συγγραφείς, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται ο φορέας προέλευσης. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα, ο διαχωρισμός θα γίνεται 
με εκθέτη στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος.

   Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, 
Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
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Γενικές Πληροφορίες

  Μετά την υποβολή της περίληψης προς κρίση, διορθώσεις δεν θα γίνονται 
δεκτές.

  Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής, δεν θα γίνονται δεκτές.

  Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της περίληψης της εργασίας, θα 
αποσταλεί επιβεβαίωση στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. 
Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ.: 210 6048260, 
vfelekou@free-spirit.gr).

  Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή Θα 
ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα μέχρι 
15/10/2022. Σε περίπτωση μη παραλαβής απάντησης μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του 
Συνεδρίου.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της εργασίας προς κρίση 
είναι η εγγραφή με φυσική παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους της 
συγγραφικής ομάδας, διαφορετικό για κάθε εργασία.

Γενικές Οδηγίες Περιλήψεων
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κόστος εγγραφής

Εγγραφή - Διαμονή
€

Εγγραφή

  Υλικό Συνεδρίου

  Πιστοποιητικό συμμετοχής με μόρια  
για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί  
ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

φιλοξενία συνέδρων

Εγγραφή

Διαμονή

Κατηγορία έως 
30/09/2022

από 
01/10/2022
και onsite

Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι Μέλη Ε.Δ.Α.Ε. 120 € 150 €

Ειδικευόμενοι Ιατροί Μέλη Ε.Δ.Α.Ε. 70 €

Ιατροί άλλων ειδικοτήτων 200 €

Νοσηλευτές 50 €

Φοιτητές Ιατρικής ΔΩΡΕΑΝ

Εγγραφή στα Workshops   50 € έκαστο

Τα ως άνω κόστη επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν μόνο

  Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι Τακτικά Μέλη της Ε.Δ.Α.Ε. (ταμειακά ενήμερα)

  Ειδικευόμενοι - Πρόσεδρα Μέλη της Ε.Δ.Α.Ε. 

  Νοσηλευτικό προσωπικό και φοιτητές ιατρικής με την επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου ή 
ταυτότητας που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.

Σημείωση

  Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του ΣΦΕΕ μπορούν να καλύπτουν μέχρι το ποσό των 200 ευρώ και 
τυχόν επιπλέον κόστος θα καλύπτεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

  Τα Workshops απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικούς Δερματολόγους - Αφροδισιολόγους, 
Τακτικά Μέλη της ΕΔΑΕ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Workshop είναι περιορισμένος 
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η εγγραφή περιλαμβάνει

  Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος

  Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ

  Βεβαίωση παρακολούθησης  
για όλους τους συμμετέχοντες 

   Πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο

 

Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Athens

ΚΟΣΤΟΣ 150 €

Το κόστος αφορά διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό. 
Στο κόστος περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι, εκτός του  φόρου διανυκτέρευσης,  
ο οποίος πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση. 
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Οργάνωση Συνεδρίου
Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική

Τ: 210 6048260 | F: 210 6047457

Υπεύθυνη: Βίκυ Φελέκουwww.free-spirit.gr

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

www.dermatology2022.gr



Θεσσαλονίκης 12, 15344 Γέρακας, Αττική
Τ: 210 6048260
F: 210 6047457
Υπεύθυνη: Βίκυ Φελέκου
E: vfelekou@free-spirit.gr

www.free-spirit.gr

Οργάνωση - Γραμματεία


