
 
 
  

Α΄Ανακοίνωση 



 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω τη διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 

Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικής 

Τραυματολογίας «Γ. Νούλης», το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 30 Μαΐου 

και 1 Ιουνίου 2019 στη Σπάρτη, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΑΕ αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων πετυχημένων 

εκδηλώσεων της εταιρείας μας με μεγάλη ανταπόκριση από την επιστημονική κοινότητα και 

σημαντική συμμετοχή. Στην επιστημονική αυτή εκδήλωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι 

Έλληνες και Ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα αναφερθούν στις σύγχρονες μεθόδους 

διάγνωσης και αντιμεώπισης των Αθλητικών Κακώσεων καθώς και των Παθήσεων  και 

Κακώσεων που άπτονται της Αρθροσκοπικής Χειρουργικής 

Είναι αναγκαία η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών και μη της ΕΑΕ προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η περαιτέρω άνοδος της Αρθροσκοποικής Χειρουργικής και της Αθλητικής 

τραυματολογίας στην Ελλάδα. 

Επιπροσθέτως, φέτος, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, πρόκειται να συμπεριληφθούν 

στο πρόγραμμα του Συνεδρίου προφορικές και αναρτημένες επιστημονικές ανακοινώσεις.  

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε για μία ακόμα χρονιά ενεργά στο συνέδριο της Εταιρείας 

μας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου και της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Χρήστος Γιαννακόπουλος 

Πρόεδρος ΕΑΕ 2018-2020 

Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ 

 



 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικής 
Τραυματολογίας «Γ.Νούλης» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρήστος Γιαννακόπουλος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ Περικλής Παπαδόπουλος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α' Μιχαήλ Ιωσηφίδης 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ B' Βασίλειος Χουλιάρας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χρήστος Σινωπίδης 

ΤΑΜΙΑΣ  Παναγιώτης Κουλουμέντας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ Ευάγγελος Πανταζής 

ΜΕΛΗ Σπυρίδων Πλέσσας, Γεώργιος Σκάρπας 

 
 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 
Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικής 
Τραυματολογίας «Γ.Νούλης» 
Μαιάνδρου 23, 11528, ΑΘΗΝΑ 
https://www.eae-net.gr/  
 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

  
AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES 
Professional Congress Organizer 
Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα 
210 3668833  
Email: egkaitatzaki@afea.gr 

  

https://www.eae-net.gr/
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Ημερομηνίες Συνεδρίου & Τόπος διεξαγωγής:  
 
30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2019 

Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σπάρτη 
Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών , 231 00 Σπάρτη 
 

Μοριοδότηση Συνεδρίου  

 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή 
σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών 
παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
αντιστοιχεί σε μία πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.  

 

Έκθεση  
 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο έκθεση με φαρμακευτικά 

προϊόντα, τεχνολογικό εξοπλισμό χειρουργείου και άλλα χειρουργικά εργαλεία. 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΜΟΝΗ 

 

Εγγραφές θα γίνονται δεκτές με αποστολή email στην εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου και 
θα επιβεβαιώνονται με την ολοκλήρωση της πληρωμής και την αποστολή του σχετικού 
αποδεικτικού κατάθεσης.  
Εναλλακτικά, οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ειδικευμένοι ιατροί 200 € 

Ειδικευόμενοι ιατροί 150 € 

Φοιτητές * Δωρεάν 

 
*Κατά την τιμολόγηση των εταιρειών το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με ΦΠΑ.  
 
*Η δωρεάν εγγραφή για τους φοιτητές αφορά μόνο προπτυχιακούς φοιτητές. Απαραίτητη η 
προσκόμιση της φοιτητική τους ταυτότητας. 
  



 
 
 
Παρακαλώ σημειώστε, ότι η είσοδος στις αίθουσες και στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, 
επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη του συνεδριακού badge. Αντίστοιχο badge πρέπει να 
φέρουν και οι υπάλληλοι των φαρμακευτικών εταιρειών που θα βρίσκονται στα περίπτερα 
τους.  
 
Τα έξοδα εγγραφής των Συνέδρων (Ειδικευμένων, Ειδικευομένων) περιλαμβάνουν: 
Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, Πρόσβαση στην έκθεση,  Υλικό 
Συνεδρίου, Πιστοποιητικό Συμμετοχής 
 
Τρόποι Πληρωμής 

• Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό: 
Bank Name: ALPHA BANK 
Bank Code: 103// ACCOUNT Number: 124-00-2320-001374 
IBAN: GR1501401240124002320001374 
SWIFT (BIC): CRBAGRAAXXX 
Beneficiary name: AFEA Travel and Tourism 
 

• Με χρέωση πιστωτικής κάρτας 
 
Ακυρωτική Πολιτική 
• Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού. 
• Σε περίπτωση γραπτής ακύρωσης της εγγραφής, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019 παρακρατείται 
το 50% του καταβληθέντος ποσού. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η επιστροφή 
χρημάτων. 
 
 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ 
Για τους συμμετέχοντες έχουν εξασφαλιστεί δωμάτια στα κάτωθι ξενοδοχεία.  
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Δίκλινο για χρήση μονοκλίνου/ 
κόστος ανά διανυκτέρευση 

MYSTRAS GRAND PALACE RESORT 115 € 

MENELAION HOTEL 85 € 

MANIATIS HOTEL 75 € 

LAKONIA HOTEL 55 € 

 
Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους και πρωινό. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο 

φόρος διαμονής. 

Για κρατήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου: 

egkaitatzaki@afea.gr 

 

 

 

mailto:egkaitatzaki@afea.gr


 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

• Αθλητικές κακώσεις μυών και τενόντων 

• Βιολογικές μέθοδοι επούλωσης 

• Νεότερες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών 

• Κακώσεις Γόνατος και Ώμου 

• Αρθροσκόπηση των μικρών αρθρώσεων 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά , ενώ η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής είναι η 25η Απριλίου 2019. Η ημερομηνία ενημέρωσης για την αποδοχή 

της εργασίας θα είναι η 6η Μαΐου 2019. 

Όλες οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι υποψήφιες για προφορική ανακοίνωση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο.  

 

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή περίληψης επιστημονικής εργασίας  

Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα αλλά και στην Αγγλική γλώσσα για όσους 

επιθυμούν τη δημοσίευση των περιλήψεων στο περιοδικό Journal of Research and Practice on 

the Musculoskeletal System, http://www.jrpms.eu/. 

To κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Είναι δυνατή η προσθήκη ενός πίνακα ή 

ενός διαγράμματος σε μορφή jpeg. 

Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία 

γράμματα. Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το όνομα και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή 

εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει τον φορέα (π.χ. Π. Παπαδόπουλος1). 

Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με πεζοκεφαλαία γράμματα. Στην περίπτωση 

που αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου 

και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Ο 

Ευαγγελισμός”1). 

Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: 

• Σκοπός 

• Υλικό & Μέθοδος 

• Αποτέλεσμα 

• Συμπεράσματα 

http://www.jrpms.eu/


 
 
Μετά την υποβολή της εργασίας, αλλαγές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ο υποβάλλων την εργασία φέρει την ευθύνη ενημέρωσης και λήψης έγγραφης 

συγκατάθεσης απ’ όλους τους συγγραφείς, την οποία θα πρέπει να προσκομίσει στην 

περίπτωση που του ζητηθεί. 

Η υποβολή των εργασιών μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 
ΒΡΑΒΕΙΑ  

Στο συνέδριο θα βραβευτούν οι 3 καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις, κατόπιν επιλογής 
της επιστημονικής επιτροπής. 

Η 1η καλύτερη ανακοίνωση θα εκπροσωπήσει την ΕΑΕ στο επόμενο συνέδριο στης ESSKA στο 
Μιλάνο το 2020 με κάλυψη των εξόδων από την ΕΑΕ. 

 

 

 

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης στο www.eae-net.gr/new, στην ενότητα Βιβλιοθήκη – 

Συνέδρια ΕΑΕ. 

http://www.eae-net.gr/new

