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Χαιρετισμός
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Εταιρίας 
Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) με διεθνή συμμετοχή, το 
οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη από τις 2 έως και τις 5 Φεβρουαρίου 2023. 
Είναι  γνωστό ότι ο Covid-19 και οι παραλλαγές του συνεχίζουν να μας απασχολούν. 
Είναι όμως διαπιστωμένο από πολλές έρευνες ότι οι ακρωτηριασμοί κάτω άκρων 
των διαβητικών ασθενών στην περίοδο της πρώτης πανδημικής έξαρσης είχαν 
αυξηθεί. Είναι επομένως ένας επιπρόσθετος λόγος να βρεθούμε ξανά μαζί και να 
συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και όχι μόνο. Στο συμπόσιο αυτό θα αναπτυχθούν 
θέματα, που αποβλέπουν στην βασισμένη στις νεότερες επιστημονικές ενδείξεις 
αντιμετώπιση των παθήσεων του συνδρόμου του Διαβητικού Ποδιού. Τελικός 
στόχος μας είναι η αποφυγή των ακρωτηριασμών. Αυτός ήταν και ο λόγος που μας 
ώθησε στην προσπάθεια για την πραγματοποίηση του συμποσίου αυτού, πάντοτε 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής των Λοιμωξιολόγων του Υπουργείου.
Η πολύπλευρη αντιμετώπιση των διαβητικών ασθενών με προβλήματα από τα 
πόδια είναι πάντα στα αντικείμενα που συζητούνται εκτενώς. Αναφερόμαστε στην 
αδήριτη ανάγκη βελτίωσης της ρύθμισης της γλυκόζης αίματος, της υπέρτασης και 
των λιπιδίων καθώς και στην επίδραση των αναλόγων δράσεων στην πρόληψη 
και έκβαση των προβλημάτων από τα πόδια, ιδίως στην χρονική αυτή περίοδο, 
εστιάζουμε όμως και στην διερεύνηση της νεφρικής λειτουργίας. Η ύπαρξη 
μικροαγγειοπάθειας και μακροαγγειοπάθειας στα πόδια και στα άλλα όργανα, μας 
ενδιαφέρει άμεσα και θεωρούμε ότι ενδιαφέρει και όλους τους συναδέλφους που 
ασχολούνται με τον διαβητικό ασθενή, καθώς επηρεάζει και την ανταπόκριση  στα 
θεραπευτικά σχήματα. 
Η ουσιαστική αντιμετώπιση ειδικότερα των παθήσεων του Διαβητικού Ποδιού 
όμως αποτελεί θέμα ομάδος, όπου συμμετέχουν πολλές εξειδικεύσεις Λειτουργών 
Υγείας (ειδικότητες Παθολογίας, Χειρουργικές, Απεικονιστικές κλπ.), Νοσηλευτές, 
Ποδολόγοι κλπ, ίσως οι περισσότερες από κάθε άλλον τομέα και αναλύεται η 
δραστηριότητα των ομάδων Διαβητικού Ποδιού και η χρησιμότητά τους. 
Σημαντική είναι, όπως πάντα, η συμβολή των ποδολόγων και του νοσηλευτικού 
προσωπικού και των κατασκευαστών ειδικών υποδημάτων αποφόρτισης στην 
αντιμετώπιση του Διαβητικού Ποδιού. Θα υπάρξει εκτενής και κριτική αναφορά στην 
μεθοδολογία αποφόρτισης. Θα συζητηθούν δε ερευνητικές προσπάθειες νεότερων 
συναδέλφων από όλο το φάσμα των συμμετεχόντων και ανάλογες προτάσεις από 
τον Ελληνικό και διεθνή χώρο σε ειδικές συνεδρίες. 
 Τα κλινικά φροντιστήρια θα ασχοληθούν επισταμένα με την εκπαίδευση(κλινική 
εφαρμογή) όλων των Επιστημόνων Υγείας στην ανίχνευση ατόμων που θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση των προβλημάτων του Διαβητικού Ποδιού(έλκη-
γάγγραινα) τόσο στην κοινότητα όσο και στους νοσηλευόμενους ασθενείς με 
Covid-19 λοίμωξη. 
Η επιτυχία του Συνεδρίου, στις δύσκολες μέρες που συνεχίζουμε να ζούμε, βασίζεται 
και στη δική σας ενεργή συμμετοχή. Ο αγώνας για την μείωση των ακρωτηριασμών 
παραμένει δύσκολος. Σας περιμένουμε όλους.

Με βαθιά εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Δρ. Χρήστος Μανές
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Διοικητικό Συμβούλιο  
& Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Χρήστος Μανές

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Παπάνας

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Τεντολούρης

Ταμίας

Στέφανος Παπαντωνίου

Μέλη

Iω. Ελευθεριάδου

Κ. Καλλιγιάννη

Γ. Μάρκου

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν 
τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων 
Διαβητικού Ποδιού
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Κάτοψη Συνεδριακού  
& Εκθεσιακού Χώρου 
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

 Περίπτερα 1-16 (6m2)

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Τμήμα Α’ - Μέσα Προβολής - Φυσική Παρουσία

4.000,00 € 3.000,00 €

Banner στον
εκθεσιακό χώρο

(Δυνατότητα απ’ ευθείας 
επικοινωνίας των 

χορηγών με Ιατρούς και 
λοιπούς επαγγελματίες

υγείας)

Όλα τα περίπτερα έχουν διαστάσεις 2m x 3m και μέγιστο ύψος 2,20m
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΑΙΘΟΥΣΑ MAISTROS B
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Μέσα Προβολής
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων 
επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους)

Δορυφορικό Συμπόσιο (60 λεπτά) 6.500,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (30 λεπτά) 4.000,00 €

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Διαφημιστικές καταχωρίσεις στο τελικό πρόγραμμα
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού και αναφορά 
του χορηγού στο τελικό πρόγραμμα)

Οπισθόφυλλο 2.500,00 €

1η Δεξιά Σελίδα 2.000,00 €

2η Εξωφύλλου 1.800,00 €

3η εξωφύλλου 1.500,00 €

Εσωτερική σελίδα 1.300,00 €

SPC 500,00 €

Internet corner & charging station
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου 
του χορηγού)

3.000,00 €

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

3.000,00 €

Εταιρική σήμανση στα διαλείμματα καφέ (έκαστο)
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου 
του χορηγού)

2.000,00 €

Banner εταιρικό ή προϊοντικό στην ηλεκτρονική 
φόρμα εγγραφής της ιστοσελίδας του συνεδρίου 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου 
του χορηγού)

2.000,00 €

Banner Εταιρικό ή Προϊοντικό στην ιστοσελίδα 
του συνεδρίου
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου  
του χορηγού)

2.000,00 €

Trailer χορηγού στην κεντρική σελίδα
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου 
του χορηγού)

1.500,00 €

Στις αναγραφόμενες τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
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Διαδικτυακά
Μέσα Προβολής 

Τμήμα Β’ - Διαδικτυακά Μέσα Προβολής

Δορυφορικό Συμπόσιο (60 λεπτά)
(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων
επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους & αναφορά του
χορηγού στο τελικό πρόγραμμα)

6.500,00 €

Δορυφορική Διάλεξη (30 λεπτά)
(Δυνατότητα παρουσίασης από τους χορηγούς των νεότερων
επιστημονικών δεδομένων των προϊόντων τους & αναφορά του
χορηγού στο τελικό πρόγραμμα)

4.000,00 €

Virtual Stand / On line επικοινωνία με 
εκπρόσωπο χορηγού
(Δυνατότητα απ’ ευθείας επικοινωνίας των χορηγών με Ιατρούς και
λοιπούς επαγγελματίες υγείας & αναφορά του χορηγού στο τελικό
πρόγραμμα)

4.000,00 €

Banner Εταιρικό ή Προϊοντικό στην 
ιστοσελίδα του συνεδρίου
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του 
χορηγού)

2.000,00 €

Banner εταιρικό ή προϊοντικό στην ηλεκτρονική 
φόρμα εγγραφής της ιστοσελίδας του συνεδρίου 
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του 
χορηγού)

2.000,00 €

Trailer χορηγού στην κεντρική σελίδα
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του 
χορηγού)

1.500,00 €

Προβολή Εταιρικού Λογοτύπου στα 
διαλείμματα του συνεδρίου (έκαστο)
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του 
χορηγού)

2.000,00 €

Διαφημιστικές καταχωρίσεις στο τελικό πρόγραμμα
(Εταιρική / Προϊοντική προβολή εικαστικού και λογοτύπου του χορηγού και αναφορά 
του χορηγού στο τελικό πρόγραμμα)

Οπισθόφυλλο 2.500,00 €

1η Δεξιά Σελίδα 2.000,00 €

2η Εξωφύλλου 1.800,00 €

3η εξωφύλλου 1.500,00 €

Εσωτερική σελίδα 1.300,00 €

SPC 500,00 €

Στις αναγραφόμενες τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
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Εγγραφές  
για Φυσική Παρουσία

Κατηγορία

Ειδικευμένοι 100,00 €

Ειδικευόμενοι 50,00 €

Επαγγελματίες Υγείας  
(Νοσηλευτές, Ποδίατροι κλπ)

40,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές* Δωρεάν

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ιατρικής & Νοσηλευτικής* Δωρεάν

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
του συνεδρίου: 
https://www.events-free-spirit.gr/7o-emedip-2023/forma-symmetoxis

* Το κόστος εγγραφής των φοιτητών δεν μπορεί να καλυφθεί από φαρμακευτική 
εταιρία σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και την εγκύκλιο του ΕΟΦ.
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα 
επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στην έκθεση των Φαρμακευτικών Εταιριών
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με Μόρια για τους 

Ιατρούς εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος Χρόνος 
Παρακολούθησης

• Καφέ στη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου
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Εγγραφές  
για Διαδικτυακή Παρακολούθηση

Κατηγορία

Ειδικευμένοι 50,00 €

Ειδικευόμενοι 50,00 €

Επαγγελματίες Υγείας  
(Νοσηλευτές, Ποδίατροι κλπ)

40,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές* Δωρεάν

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ιατρικής & Νοσηλευτικής* Δωρεάν

Όλες οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
του συνεδρίου:
https://www.events-free-spirit.gr/7o-emedip-2023/forma-symmetoxis

* Το κόστος εγγραφής των φοιτητών δεν μπορεί να καλυφθεί από φαρμακευτική 
εταιρία σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και την εγκύκλιο του ΕΟΦ.
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα 
επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια για τους Ιατρούς
 εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος 

παρακολούθησης
• Καφέ στη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου
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Φιλοξενία
Συνέδρων 
Τύπος δωματίου Single room on BB basis 

Ξενοδοχείο Τhe Met

Κόστος 150,00 €

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

Σημειώσεις:

1. Στις τιμές των εγγραφών και της διαμονής 
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

2. Στην τιμή φιλοξενίας ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φόρος 
Διανυκτέρευσης, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας από 
τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά το check out. 



Διοργάνωση

Οργάνωση - Γραμματεία

Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Πόντου 10 4, 115 2 7 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7470089, Fax: 2 10 7470044
E-mail: emedip@otenet.gr, Web site: www .emedip.gr

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας 
Τηλ.: 210 60 48 260, Fax: 210 60 47 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr 
Web site: www.free-spirit.gr


