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Ηράκλειο Κρήτης
Ξενοδοχείο Aquila Atlantis 

Προκαταρκτικό 
πρόγραμμα 
& πρόσκληση 
υποβολής 
περιλήψεων



 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

μετά την πανθομολογούμενα τεράστια επιτυχία του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου 
Δερματοσκόπησης που έγινε τον περασμένο Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, ήταν 
αναμενόμενο να υπάρχει μια περισυλλογή σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος 
των επόμενων επιστημονικών εκδηλώσεών μας:  Η  ανεπανάληπτη δόξα του 
Παγκόσμιου θα «σκέπαζε» οιαδήποτε ικανότατη προσπάθεια μας, τουλάχιστον 
για το εγγύς μέλλον.

Η πρώτη επιλογή για ν αποφύγουμε αυτό τον σκόπελο ήταν η μετακίνηση του 
τόπου του Συνεδρίου μας εκτός των συνήθων Αστικών Κέντρων. Προτιμήθηκε σ 
αυτή τη χρονική στιγμή, η Κρήτη. Όσον αφορά στο περιεχόμενο του Συνεδρίου, 
δόθηκε προτεραιότητα στην Τριχοσκόπηση και σε καθημερινά προβλήματα που 
συναντούμε στα Ιατρεία μας. Οι ξένοι καλεσμένοι μας και οι Δάσκαλοι της Κρήτης 
και από άλλα Κέντρα της Χώρας, θα συζητήσουν μαζί μας τα θέματα αυτά.  Στο 
«Αλφαβητάρι» της Δερματοσκόπησης την Πέμπτη, δεν έχουν θέση μόνον οι 
Νέοι Δερματοσκόποι αλλ’ όλοι μας, διότι θα υπάρχει επικαιροποίηση των πλέον 
πρόσφατων δεδομένων στο διαγνωστικό και προγνωστικό τμήμα του Καρκίνου 
του δέρματος, μελανωματικού και μη, και του συνόλου σχεδόν των παθήσεων 
του δέρματος. Η συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής θα 
δώσει λύσεις στα προβλήματα αντιμετώπισης των όγκων κλείνοντας το Συνέδριο 
την Κυριακή πρωί. 

Σε αυτά τα πλαίσια και με ιδιαίτερη χαρά, σας καλούμε να δηλώσετε έγκαιρα 
συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΔΕ. που θα πραγματοποιηθεί 
στο  Ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τις 4-7 Ιουλίου 
2019. Μη διστάσετε να στείλετε περιλήψεις παρουσιάσεων poster ή ελευθέρων 
ανακοινώσεων, διότι η δική σας εμπειρία είναι η κινητήρια δύναμη της Εταιρείας 
μας.  

Μιας και είμαστε σε έτος εκλογών γενικά και της ΕΛΕΔΕ ειδικότερα, και δεδο-
μένου ότι δεν προβλέπεται άλλη εκδήλωση για φέτος, η ΕΛΕΔΕ προγραμματίζει 
τις εκλογές για νέο ΔΣ με το Τροποποιημένο Καταστατικό της, στη διάρκεια του 
Συνεδρίου στην Κρήτη. 

Για το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης,

Ο Πρόεδρος 
Γεώργιος Χαϊδεμένος

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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ΧΡΟΝΟΣ -ΤΟΠΟΣ

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΔΕ. θα πραγματοποιηθεί στις 4 – 7 Ιουλίου 2019, 
στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης. 

MΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CME CREDITS)

Το συνέδριο θα λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) 
σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. 

ΕΚΘΕΣΗ

Στον ευρύτερο χώρο του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων 
όπως και Έκθεση ιατρικών εκδόσεων. Για συμμετοχή σας παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου ERA ΕΠΕ . 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΔΕ 

Για την προ-εγγραφή σας στην Εκδήλωση ως μέλος της ΕΛ.Ε.ΔΕ., παρακαλούμε 
σημειώστε ότι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής σας στην 
ΕΛ.Ε.ΔΕ. (φόρμα εγγραφής & τραπεζική κατάθεση) έως τις 24/06/2019

Σε περίπτωση που ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής σας στην ΕΛ.Ε.ΔΕ. μετά 
τις 24/06/2019 και επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Εκδήλωση κατά την διάρκεια 
διεξαγωγής της (με κόστος εγγραφής μέλους της ΕΛ.Ε.ΔΕ.), είναι απαραίτητο να 
προσκομίσετε στην Γραμματεία την φόρμα εγγραφής σας στην ΕΛ.Ε.ΔΕ. καθώς και το 
αποδεικτικό κατάθεσης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν να διασταυρωθούν 
τα στοιχεία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ Προφορικές Ανακοινώσεις ή e– Posters  

Προθεσμία 1η Ιουνίου 2019

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο σε μορφή 
Προφορικής ανακοίνωσης ή e-Poster, παρακαλούνται να  υποβάλλουν on line μέσω της 
ιστοσελίδας της ΕΛΕΔΕ http://www.hds-dermoscopy.gr το αργότερο την περίληψη 
της εργασίας τους (έως 300 λέξεις) έως την 1η Μαϊου.
Το online σύστημα θα σας καθοδηγήσει ακριβώς για την υποβολή της εργασίας σας. 
Όλοι οι συγγραφείς θα ενημερωθούν γραπτώς για την αποδοχή κάθε εργασίας καθώς 
και για τον τελικό τύπο παρουσίασης μέχρι τις 20 Ιουνίου το αργότερο.
Με την αποστολή των εργασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή 
του ποσού εγγραφής του συγγραφέα που ανακοινώνει την εργασία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές για ανακοίνωση από την 
Επιστημονική Επιτροπή, θα διανεμηθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους σύνεδρους 
είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΚΟΣΤΟΣ EΓΓΡΑΦΗΣ 
(κατά την τιμολόγηση οι τιμές των εγγραφών 

επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ) 

Έως τις  

5 Ιουνίου
Από τις 

6 Ιουνίου

Ειδικευμένοι – Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. 100 €  120€  

Ειδικευμένοι – Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. 180€  200€  

Ειδικευόμενοι – Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. 50€  70€  

Ειδικευόμενοι – Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. 120€  140€  

Ιατρικό προσωπικό – Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. 30€  50€  

Ιατρικό προσωπικό – Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. 120€  140€  

Φοιτητές* ΔΩΡΕΑΝ 10€  

Η Εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει: 
Παρακολούθηση Επιστημονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, Διαλείμματα καφέ, 
Διαλείμματα γεύματος, Δεξίωση Υποδοχής, Πιστοποιητικό Συμμετοχής. 
*Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η υποβολή αντιγράφου της φοιτητικής 
τους ταυτότητας, μαζί με την αποστολή του δελτίου συμμετοχής.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (συμπ/ται πρωινό & φόροι –εκτός του φόρου διαμονής)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
Απόσταση 

από το συνεδριακό 
Ξενοδοχείο 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  

AQUILA ATLANTIS (συνεδριακό ξενοδοχείο) - € 120 

ΜΕΓΑΡΟΝ 50 μ. € 150 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

>   Προκαταβολή 50% της  διαμονής για την κατοχύρωση της κράτησης στο 
ξενοδοχείο 

>   Οριστική εξόφληση δωματίων έως την 1η Ιουνίου 
>   Ακυρώσεις δωματίων έως 15 Μαρτίου χρεώνονται με 50% ακυρωτικά τέλη
>   Ακυρώσεις δωματίων μετά τις 15 Μαρτίου χρεώνονται με 100% ακυρωτικά τέλη

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Λογαριασμός τράπεζας ERA ΕΠΕ 
ALPHA BANK | Κατάστημα: ΚΕΝΤΡΙΚΟ (101) | Αριθ. Λογαριασμού: 101-00-2002-044307 
ΙΒΑΝ: GR66 0140 1010 1010 0200 2044 307 | Swift Code (BIC): CRBAGRAAXXX  
Δικαιούχος: ERA ΕΠΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 
  ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ: 210 3634944, Fax: 210 3631690, 
E-mail: info@era.gr, Website: www.era.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ
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