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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), από το 1975, προάγει τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και 
συμβάλλει σημαντικά στη διά βίου εκπαίδευση των λειτουργών υγείας, παραμένοντας ο συνδετικός κρίκος 
όσων έχουν ενδιαφέρον για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Συνεχίζοντας την παράδοση, διοργανώνει εφέτος το 
21ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας μας, το 
οποίο θα διεξαχθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία αλλά και με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης εξακολουθεί να παραμένει παγκόσμια επιδημία και οι επιστημονικές εξελίξεις στον 
τομέα αυτόν παρουσιάζουν γρήγορους ρυθμούς. Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, 
με δεδομένο των διαβητικών επιπλοκών που αντιμετωπίζουν και των συννοσηροτήτων που παρουσιάζουν αλλά 
και τα άτομα με προδιαβήτη είναι απαραίτητο να τυγχάνουν της βέλτιστης παρακολούθησης με σκοπό τόσο την 
πρόληψη εμφάνισης Σακχαρώδους Διαβήτη όσο και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων τους.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους λειτουργούς υγείας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη. Ο σχεδιασμός της θεματολογίας υπαγορεύεται από την ανάγκη για ανάδειξη των 
τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων, για συγκερασμό των βασικών γνώσεων με τα νεότερα επιστημονικά 
δεδομένα, όσον αφορά στον Σακχαρώδη Διαβήτη, στις διαβητικές επιπλοκές αλλά και στις συννοσηρότητες και 
στον προδιαβήτη, ξεδιπλώνοντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις. Φιλοδοξούμε, στο Συνέδριό μας, 
να παρουσιαστούν οι πλέον σύγχρονες απόψεις, καθώς επίσης οι διαγνωστικές και θεραπευτικές καινοτομίες 
που θα βελτιώσουν την κλινική μας πράξη. Δίδεται έμφαση στη συζήτηση αμφιλεγόμενων θεμάτων, σε 
επιστημονικές αντιπαραθέσεις, ενώ συμπεριλαμβάνονται, όπως κάθε χρόνο, διαλέξεις και εισηγήσεις σε 
ενδιαφέροντα επίκαιρα θέματα διακεκριμένων επιστημόνων από όλη την επικράτεια αλλά και τον διεθνή χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του Συνεδρίου είναι η μεγάλη συμμετοχή των λειτουργών υγείας, 
με σκοπό τον εμπλουτισμό των επιστημονικών τους γνώσεων και τη βελτίωση της καθημερινής κλινικής 
πρακτικής.

Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε, στις 08-11 Μαρτίου 2023, με φυσική παρουσία στην Αθήνα, στο 
ξενοδοχείο Divani Caravel. Υποσχόμαστε ένα ελεύθερο Covid-19 Συνέδριο, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα 
που θα ισχύουν αλλά και με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης, ευελπιστώντας να ευοδωθεί ο στόχος 
του και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας.

 Με βαθιά εκτίμηση
 Η Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

 
 Δρ Αναστασία Μαυρογιαννάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

 Πρόεδρος  Α.  Μαυρογιαννάκη
 Αντιπρόεδρος  Ι .  Ιωαννίδης
 Γενικός Γραμματέας  Κ.  Μακρυλάκης
 Ταμίας  Μ. Μπριστιάνου
 Μέλη  Χ.  Δημοσθενόπουλος
  Α.  Μελιδώνης
  Ι .  Ντούπης
  Α.  Παπαζαφειροπούλου
  Α.  Ράπτης

Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

• Πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο
• Ηλεκτρονικές εφαρμογές Συνεδρίου
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος με φυσική ή διαδικτυακή συμμετοχή
• Τσάντα με το συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Μόρια (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου για να το αποστείλετε στο Γραφείο Υποστήριξης του 
Συνεδρίου, Congress World.

Εγγραφές

Για την εγγραφή σας στο 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, πρέπει να 
συμπληρωθεί πλήρως στα απαραίτητα κενά, το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (www.21synedrioede2023.gr).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έως 31/12/2022 Από 1/1/2023

Ειδικοί 170 € 190 €
Ειδικευόμενοι Iατροί  90 € 120 €
Διαιτολόγοι & άλλοι Επαγγελματίες Υγείας  50 €  80 €
Διαδικτυακές Εγγραφές (Ανεξαρτήτου Ειδικότητας)  50 €  50 €
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν
Οι ως άνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%



Γενικές Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.21synedrioede2023.gr αναφέρονται Γενικές Πληροφορίες για το 
Συνέδριο (κόστος εγγραφών, κόστος διαμονών κ.λπ.) και θα υποβάλλονται οι περιλήψεις των εργασιών.

Διαμονή
Στο πλαίσιο του 21ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, έχει εξασφαλιστεί επαρκής 
αριθμός δωματίων για τη διαμονή των συνέδρων τόσο στο Συνεδριακό ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, 
όσο και σε ξενοδοχεία πλησίον αυτού.

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

 Βολανάκη 5, 115 26 Αθήνα,  210 7210935,  www.ede.gr,  info@ede.gr

Γραμματεία - Γραφείο Υποστήριξης Συνεδρίου
CONGRESS WORLD
ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έως 31 Δεκεμβρίου 2022

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Εργασίες
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) και η Επιστημονική Επιτροπή του 21ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Περιλήψεις Ερευνητικών 
Εργασιών για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Οι περιλήψεις εργασιών θα πρέπει να κατατεθούν, με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, ακολουθώντας 
πιστά τις οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και αποστολή, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
υποβολής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.21synedrioede2023.gr

Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της φόρμας Υποβολής 
με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και 
υποβολή της περίληψης της εργασίας.

Με την υποβολή της Περίληψης της Εργασίας, ο υπεύθυνος υποβολής θα λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 
αυτοματοποιημένο μήνυμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της υποβολής. Στην περίπτωση που δεν παραληφθεί 
τέτοιο μήνυμα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του 
Συνεδρίου.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και 
τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στη Φόρμα Υποβολής Περίληψης. Εάν δεν παραληφθεί ενημέρωση 
περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την 
Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του Συνεδρίου.


