
 

 



 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 
 
Φίλες  και  Φίλοι,  
 
Το ετήσιο κοινό Συνέδριό μας θα πραγματοποιηθεί και εφέτος στο ξενοδοχείο ΜΕΤ στη φιλόξενη Θεσσαλονίκη 

από τις 28 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2013. 

Σας ενημερώνουμε γι’ αυτό με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, αφού όπως  γνωρίζετε η οικονομική  

συγκυρία  οδηγεί στην αναβολή ή και ακύρωση ολοένα και περισσότερες επιστημονικές εκδηλώσεις στη  

χώρα μας. 

Το Επιστημονικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει  τη   διοργάνωση πολλών στρογγυλών τραπεζιών,  

που θα καλύψουν μεγάλο φάσμα από τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός μας, θα επαυξηθεί  από  

ομιλίες διακεκριμένων μελών μας και θα ολοκληρωθεί  από τις ομιλίες των τριών εκλεκτών  

προσκεκλημένων μας από το εξωτερικό.  Θα μας τιμήσουν  η Caroline Leclercq  από τη Γαλλία,   

ο Jan Friden  από τη Σουηδία και ο  Alexandru Georgescu από τη Ρουμανία. 

Θα υπάρξει  ιδιαίτερη συμμετοχή των Φυσικοθεραπευτών, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,          

ανθρώπων που εξειδικεύονται στο αντικείμενό μας  και που θα μιλήσουν για σύγχρονες   τεχνικές                              

και  μεθόδους θεραπείας και αποκατάστασης. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε εφέτος και  την πρώτη    

επίσημη συμμετοχή των Νοσηλευτών σε Συνέδριό μας. Φυσικά θα υπάρξει  άπλετος  χρόνος για             

παρουσίαση ελεύθερων ανακοινώσεων ενώ επίσης προγραμματίζονται  μικρά  workshops  που θα 

απευθύνονται στους νεότερους συναδέλφους. 

Η προσπάθειά μας για κατά το δυνατόν ευρεία συμμετοχή θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή εκδήλωση που  

απευθύνεται στο ευρύ κοινό, τους εν δυνάμει δηλαδή ασθενείς μας, των οποίων η ενημέρωση σε συνήθεις  

παθήσεις των ειδικοτήτων μας είναι ως γνωστόν  ανεπαρκής.   

Φίλες  και  φίλοι 

Το κόστος συμμετοχής παραμένει εφέτος στα 180 Eυρώ, ενώ για τα μέλη μας η καταβολή  της  ετήσιας   

συνδρομής τους  θα συνοδεύεται  από  μείωση του κόστους συμμετοχής στα 130 Ευρώ.  Για τους 

Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές και  Ειδικευόμενους γιατρούς, το κόστος  συμμετοχής                                   

περιορίζεται στα 50 Ευρώ. 

Οι Εταιρείες μας λοιπόν, κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια για τη διοργάνωση ενός Συνεδρίου, με   

μεγάλο Επιστημονικό ενδιαφέρον που θα είναι ταυτόχρονα προσιτό οικονομικά. Πέραν όμως            

όλων, το Συνέδριό μας είναι όπως πάντα αφορμή συνάντησης φίλων με κοινά ενδιαφέροντα,                  

που με τη συμμετοχή τους υποστηρίζουν την ύπαρξη και το έργο των Εταιρειών μας.  

Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε όλους  στη Θεσσαλονίκη! 

 

Οι Πρόεδροι των Εταιρειών 
 
 

Ο Πρόεδρος της  ΕΕΕΜ                   Ο Πρόεδρος της ΕΕΧΧ 

                                                                                          
 
   Κωνσταντίνος Ξαρχάς                                           Παναγιώτης Γκιβίσης 
 
 
 



   

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
                

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

           
                     
             

 
 
 
 
 

 

Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής 
 

 
Πρόεδρος :                 Ξαρχάς Κωνσταντίνος 

 
Πρόεδρος 2012:         Κορομπίλιας Αναστάσιος 

 
Α’ Αντιπρόεδρος:       Παπαδόπουλος Νικόλαος 

 
Β’ Αντιπρόεδρος:       Βεκρής Μάριος 

 
Γενικός Γραμματέας:  Ιγνατιάδης Ιωάννης 

 
Ταμίας:                         Μπαρμπιτσιώτη Αντωνία 

 
Ειδικός Γραμματέας:  Δεμίρη Ευτέρπη 

 
Μέλη:                           Δίτσιος Κωνσταντίνος,  
                                    Σταυριανός Σπυρίδων 

 

  
Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου 

 
 
Πρόεδρος:                 Γκιβίσης Παναγιώτης 

 
Πρόεδρος 2012:        Βεκρής Μάριος 

 
Α’ Αντιπρόεδρος:      Σαρρής Ιωάννης 

 
Β’ Αντιπρόεδρος:      Ιγνατιάδης Ιωάννης 

 
Γενικός Γραμματέας: Διονυσίου Δημήτριος 

 
Ταμίας:                       Τσιαμπά Βασιλική 

  
Ειδικός Γραμματέας: Ζαγοραίος Νικόλαος 

 
Μέλη:                          Βαρυτιμίδης Σωκράτης,   
                                    Παπαδογεώργου Ελλάδα 

Οργάνωση Συνεδρίου 
 
ΕΕΕΜ & ΕΕΧΧ 
Φλέμινγκ 20, 151 23 
Μαρούσι, Aθήνα 
Τηλ. 210 6857836-7 
Fax  210  6857838 
hsrm@otenet.gr 

   
 

   

 
Γραμματεία  Συνεδρίου 
 
C.T.M. International S.A. 
Βασ. Σοφίας  131, 115 21 
Αθήνα 
Τηλ. 210 3244392 
Fax  210  3250660 
microhand2013@ctmi.gr 



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
                  
 
   Το 19ο Κοινό Συνέδριο της ΕΕΕΜ & ΕΕΧΧ θα διεξαχθεί 28 – 30 Νοεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ  
   στη Θεσσαλονίκη.  
 
 
 
   Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα 
   και το εξωτερικό και θα περιλαμβάνει: 

 Στρογγύλες Τράπεζες 
 Διαλέξεις 
 Workshops 
 Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
 

 
 
   Τελική ημερομηνία Υποβολής Εργασιών 6  Οκτωβρίου 2013   
 
 
 
Οι εργασίες υποβάλλονται στην Ελληνική και αποστέλλονται με μορφή word στο email :  
microhand2013@ctmi.gr 
Μέγεθος γραμμάτων και γραμματοσειρά: Το Μέγεθος των γραμμάτων θα πρέπει να είναι 11 και η               

   Γραμματοσειρά  Arial  ή  Times New Roman. 
   Τίτλος: Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα και να μην περιλαμβάνει  
   Στοιχεία που προδίδουν την προέλευση της περίληψης. 
   Συγγραφείς: Όλα τα ονόματα θα πρέπει να αναγράφονται στην ονομαστική με μικρά γράμματα. Το     
   επώνυμο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός  
   που προσδιορίζει το ίδρυμα (π.χ.  Γ. Παπαδόπουλος¹). Το όνομα του παρουσιαστή να είναι    
   υπογραμμισμένο.  
   Ίδρυμα: Το ίδρυμα (νοσοκομείο, ερευνητικό κέντρο κλπ.) από το οποίο προέρχεται η εργασία θα πρέπει 
   να αναγράφεται με μικρά γράμματα και να μην αναφέρεται στο κείμενο. Όταν αναφέρονται περισσότερα      
   από ένα ίδρυμα, θα πρέπει η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα (π.χ. ¹Ορθοπαιδικό 
   Τμήμα Ευαγγελισμού)  
   Κείμενο: Το κείμενο δε πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και δεν επιτρέπεται να περιέχει συντομογραφίες   
   χωρίς την ανάλογη επεξήγηση. Επίσης πρέπει να αναφέρει :Σκοπό της εργασίας, Υλικό & Μέθόδους,      
   Αποτελέσματα που υποστηρίζουν τα συμπεράσματα & Συμπεράσματα. 
 
 
 

Ειδικευμένοι  
Μέλη Ταμειακώς τακτοποιημένα 

                  
130€ 

Ειδικευμένοι 180€ 
Ειδικευόμενοι 50€ 
Φυσικοθεραπευτές 50€ 
Νοσηλευτές 50€ 
Φοιτητές δωρεάν 

Οι ανωτέρω εγγραφές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 
 
 
 
   Για την εξυπηρέτηση των συνέδρων υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στο ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ. 
    

 Μονόκλινο Δίκλινο 
ΤΗΕ ΜΕΤ  115€  125€ 

Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά διανυκτέρευση, περιλαμβάνουν πρωινό και όλους τους φόρους 

Ημερομηνίες & Τόπος Συνεδρίου 

Επιστημονικό Πρόγραμμα 

 Σημαντικές Ημερομηνίες 

 Υποβολή Εργασιών 

Εγγραφές 

Διαμονή των συνέδρων 


