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Ετήσιο Συνέδριο

Orthopaedic Surgery in 21st Century
A new era for musculoskeletal problems

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Ως Πρόεδρος της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας 
Θράκης είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τη διεξαγωγή του 41ου Ετήσιου 
Συνεδρίου μας από 20 έως 22 Απριλίου 2023 στη Θεσσαλονίκη, υπό τον τίτλο «Η 
Ορθοπαιδική στον 21ο αιώνα- Νέα εποχή για τα μυοσκελετικά προβλήματα».
Στην συνεχιζόμενη προσπάθεια της Εταιρείας για τη μετάδοση και ενίσχυση της 
επιστημονικής γνώσης, το Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία διαδικασία που δίνει 
επιπλέον την ευκαιρία της δια ζώσης επαφής και ανταλλαγής εμπειριών.  
Η προσήλωση μας στην παρουσίαση και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης 
σχετικά με τις θεραπείες στο μυοσκελετικό σύστημα είναι βασική κατεύθυνση της 
δράσης μας. Όλα τα μέλη μας, καθώς και οι Ορθοπαιδικές Κλινικές στο χώρο της 
Μακεδονίας και της Θράκης συμβάλουν δημιουργικά στην παραγωγή νέας γνώσης 
με τις μελέτες τους και την καθημερινή κλινική τους πράξη. 
Όντας, ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής αλλά και Παγκόσμιας οικογένειας της 
Ορθοπαιδικής, η Εταιρεία μας επίσης στοχεύει διαχρονικά στην ενίσχυση της 
γνώσης και της εμπειρίας των συναδέλφων μας. 
Το Ετήσιο Συνέδριο μας -κάθε άνοιξη- αποτελεί το αποκορύφωμα της δράσης μας. 
Η συμμετοχή καταξιωμένων συναδέλφων από τη χώρα μας και το εξωτερικό, αλλά 
και η μαζική συμμετοχή όλων των συναδέλφων μας, είναι εγγύηση για μια ακόμη 
πετυχημένη διοργάνωση. Το 2023 το Συνέδριο «επιστρέφει» στον εμβληματικό χώρο 
του συνεδριακού κέντρου του Ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς», αναπόσπαστου 
σημείου του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, με την ελπίδα η εκπαιδευτική 
διαδικασία να εναλλάσσεται με ανάσες ξεκούρασης στο ζωντανό κέντρο της πόλης.  
Μείνετε συντονισμένοι με την Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας 
Θράκης για συνεχή ενημέρωση για συνεχή ενημέρωση για το 41ο  Συνέδριο (www.
orthotemath.gr)
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Μιχάλης Ιωσηφίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας 
Μακεδονίας Θράκης
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος
Μιχαήλ Ιωσηφίδης

Α’ Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Δρόσος

Β’ Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Δίτσιος

Γενική Γραμματέας
Χριστιάνα Ζήδρου

Αναπλ. Γραμματέας
Ιωάννης Ντελής

Ταμίας
Παναγιώτης Διονέλλης

Μέλος
Κωνσταντίνος Τιλκερίδης

Μέλος
Πασχάλης Τσιούλας

Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών
Άγγελος Καρυδάς

Πρόεδρος Προηγούμενου Δ.Σ. 
Αναστάσιος Μπελετσιώτης 

3
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Orthopaedic Surgery in 21st Century
A new era for musculoskeletal problems

Οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική 
Φόρμα Εγγραφής πατώντας εδώ . 
Η επιβεβαίωση της συμμετοχής πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με την καταβολή 
του κόστους εγγραφής με επισύναψη του αποδεικτικού εξόφλησης στην 
Γραμματεία του Συνεδρίου. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την 
εγγραφή τους και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με εγγραφές στο Συνέδριο 
(μεμονωμένες ή/και ομαδικές), παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεία αποστέλλοντας το αίτημα τους γραπτώς με e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mk-premium.com ώστε να λάβουν 
επιβεβαίωση και οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κόστη εγγραφής 

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κατηγορία 
Συμμετεχόντων

Ειδικοί
Ιατροί 

Ειδικοί 
Ιατροί Μέλη*

Ειδικευόμενοι 
Ιατροί 

Ειδικευόμενοι 
Ιατροί Μέλη* 

Early Registration 
Fee έως 13/03/2022

150€

120€

50€

40€

Regular Registration 
Fee από 14/03/2022

200€

170€

80€

40€
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Τα κόστη δεν επιδέχονται ΦΠΑ, λόγω ενδοκοινοτικής συναλλαγής.
* Μέλη με τακτοποιημένη συνδρομή για το έτος 2022
** Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή/επισύναψη φοιτητικής 
ταυτότητας

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Λοιπές κατηγορίες

Επαγγελματίες Υγείας

Νοσηλευτές

Φοιτητές ** 

Registration Fee

50€

20€

Δωρεάν

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος 
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο      
• Μοριοδότηση CME                         
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Υλικό Συνεδρίου
• Συμμετοχή σε coffee break, light lunch και δεξίωση υποδοχής

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της εγγραφής σας θα λάβετε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει αυτόματο μήνυμα που θα 
επιβεβαιώνει την ορθή υποβολή της εγγραφής σας.
Σε περίπτωση που ΔΕΝ λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail, η εγγραφή σας 
δεν υποβλήθηκε επιτυχώς και θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου το Φόρμα 
Εγγραφής ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία (Τηλ: 2310 226 250 / 
2310 219 407, Email: info@mk-premium.com) προς επίλυση του θέματος.
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Ετήσιο Συνέδριο

Orthopaedic Surgery in 21st Century
A new era for musculoskeletal problems

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο Συνέδριο, έχει εξασφαλιστεί 
επαρκής αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο Makedonia Palace (όπου θα 
διεξαχθεί το Συνέδριο) και στο ξενοδοχείο Monasty Autograph Collection.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Ξενοδοχεία της πόλης που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν το 
Συνέδριο, κατόπιν ζήτησης:
• Electra Palace Hotel
• Mediterranean Palace Hotel
• City Hotel
• Philian Hotel
Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν πρωινό σε μπουφέ 
καθημερινά.
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Τύπος Δωματίου

Μονόκλινο

Δίκλινο

Κόστος

150€

175€

Τύπος Δωματίου

Classic Μονόκλινο

Classic Δίκλινο

Κόστος

150€

175€

1. Ξενοδοχείο Makedonia Palace *****

2. Ξενοδοχείο Monasty Autograph Collection *****
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Για την κράτηση δωματίων του ξενοδοχείου θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.
Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν έγκαιρα 
με τη γραμματεία του Συνεδρίου για την κράτηση δωματίων (Τηλ: 2310 
226 250, 2310 219 407, Email: info@mk-premium.com)

**ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ο φόρος διαμονής 4 €/διανυκτέρευση καταβάλλεται από το διαμένοντα 
στη reception του ξενοδοχείου κατά την αναχώρησή του)

ΔΙΑΜΟΝΗ

7

mailto:info%40mk-premium.com?subject=


Ετήσιο Συνέδριο

Orthopaedic Surgery in 21st Century
A new era for musculoskeletal problems

8

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει Προφορικές 
και Ηλεκτρονικά Αναρτημένες ανακοινώσεις. 
Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου. 

Θεματολογία Επιστημονικών Εργασιών
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανήκουν 
σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
(η υποβολή μπορεί να γίνει στην ελληνική γλώσσα)

• Αθλητικές Κακώσεις 
• Αναγεννητική Ιατρική-Βιολογικές Θεραπείες 
• Αρθροσκοπική Χειρουργική
• Εμβιομηχανική 
• Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου-Γόνατος                      
• Επανορθωτική Χειρουργική Ώμου-Αγκώνα    
• Μικροχειρουργική, Χειρουργική Χεριού 
• Ογκολογία Μυοσκελετικού                
• Ορθοπαιδικές Λοιμώξεις                         
• Ορθοπαιδική Έρευνα 
• Ορθοπαιδική Παίδων        
• Οστεοπόρωση & Μεταβολικά Νοσήματα    
• Παθήσεις-Κακώσεις Ποδοκνημικής & Ποδός  
• Παθήσεις-Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης  
• Τραυματολογία Μυοσκελετικού Συστήματος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 



Γραμματεία Οργάνωσης20-22 Απριλίου 2023
Θεσσαλονίκη, Makedonia Palace

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων εργασιών και υποβολή της 
εργασίας σας εδώ.

Σημείωση: 
Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μέσω e-mail χωρίς τη χρήση της 
ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές. Παρακαλούνται 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες προετοιμασίας 
και υποβολής προκειμένου γίνει «ορθή υποβολή» της περίληψης.
Σημαντικές Ημερομηνίες
• Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων προς κρίση 31/01/2023
• Ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων 28/02/2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Ημερομηνία Διεξαγωγής
20-22 Απριλίου 2023
Τόπος Διεξαγωγής  
Ξενοδοχείο Makedonia Palace 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη 546 40
https://makedoniapalace.com/
Γλώσσα Διεξαγωγής
Η γλώσσα διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά.
Υγειονομικά Πρωτόκολλα Covid-19:
H διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας των παρευρισκόμενων 
με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, για την αποφυγή της 
μετάδοσης της νόσου Covid-19. 
Εμπορική Έκθεση
Θα υπάρχει χώρος έκθεσης των προϊόντων και των ιατρικών μηχανημάτων 
των εταιρειών-χορηγών με φυσική παρουσία.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Απαραίτητη προϋπόθεση με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι η 
προεγγραφή (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας)
Η εγγραφή περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος 
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο      
• Μοριοδότηση CME                         
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Υλικό Συνεδρίου
• Συμμετοχή σε coffee break, light lunch και δεξίωση υποδοχής

https://makedoniapalace.com/


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Διαμονές 
Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο Συνέδριο, έχει εξασφαλιστεί 
επαρκής αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο Makedonia Palace όπου θα 
διεξαχθεί το Συνέδριο, καθώς και σε άλλα ξενοδοχεία της πόλης μας.
Για την κράτηση δωματίων του ξενοδοχείου θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.
Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν έγκαιρα 
με τη γραμματεία του Συνεδρίου για την κράτηση δωματίων
(Τηλ: 2310 226 250, 2310 219 407, info@mk-premium.com )
Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACME- 
UEMS, χορηγεί μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD) 
στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το σύνολο των εργασιών του 
Συνεδρίου.
Οργάνωση  Συνεδρίου
Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας - Θράκης 
(Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.)
Εγνατίας 10, Πυλαία
55535, Θεσσαλονίκη
orthotemath.secretary@gmail.com
info@orthotemath.gr
Τηλ: +30 2310 327 626
Γραμματεία Οργάνωσης 

Ρήγα Φεραίου & Ανδρέα Ζάκου, Christina Center
1ος όροφος, Γρ. 101, Τ.Κ. 58 256, 3732 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 99812240, Fb: Mk-Premium
Email: info@mk-premium.com
www.mk-premium.com
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