Διοργάνωση
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Nicolas Andry (1658-1742)
Η πρώτη εμφάνιση της λέξης «Ορθοπαιδική» (Orthos Pais)

Α΄ Ανακοίνωση

Χαιρετισμός Προέδρου
Αξιότιμα μέλη της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης,
Αξιότιμοι συνεργάτες και φίλοι της Εταιρείας,
Το ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας μας, αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση που
διοργανώνουμε.
Μετά από σειρά εξαιρετικά επιτυχημένων Συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη,
αποφασίσαμε την διοργάνωση του φετινού Συνεδρίου στην Καβάλα, από τις 20 έως τις 22
Απριλίου 2017. Ο στόχος μας είναι να συνδυάσουμε τις επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις,
στο όμορφο περιβάλλον της πόλης της Καβάλας, την εαρινή περίοδο.
Τα θέματα του Συνεδρίου θα καλύπτουν όλο το εύρος της ειδικότητός μας, με έμφαση στις
τελευταίες εξελίξεις, που τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Η παρουσία καταξιωμένων συναδέλφων
από την χώρα μας και το εξωτερικό, που θα παρουσιάσουν τα ειδικά θέματα που ασχολούνται,
εγγυάται το υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Οι ορθοπαιδικές κλινικές της Μακεδονίας και Θράκης θα
έχουν ιδιαίτερο βήμα στις παρουσιάσεις, στα πλαίσια της αναβάθμισης της συνολικής παρουσίας
τους στον χώρο μας. Οι πανεπιστημιακές ορθοπαιδικές κλινικές παραμένουν οι πυλώνες της
εκπαιδευτικής δραστηριότητος.
Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται ιδιαίτερα στους συναδέλφους που κινούνται στον ιδιωτικό χώρο
για την παρουσίαση των δράσεών τους. Η Εταιρεία θέλει να τους κάνει ενεργά μέλη της.
Στο Συνέδριο θα εγκαινιασθεί ιδιαίτερη οικονομική πολιτική για τους τακτοποιημένους οικονομικά
συναδέλφους. Χρειάζεται η ανταμοιβή όσων είναι συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της δημοτικής αρχής
της Καβάλας, ελπίζουμε στην οργάνωση ενός ιδιαίτερα επιτυχημένου Συνεδρίου. Οι δυσκολίες
της οργάνωσης του Συνεδρίου σε μικρότερη πόλη, θα υπερκερασθούν με τις όμορφες κοινωνικές
δράσεις στην πόλη της Καβάλας.
Η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών και φίλων της Εταιρείας μας είναι αυτή που εξασφαλίζει την
συνολική επιτυχία της εκδήλωσης.
Σας καλώ να σημειώσετε το χρονοδιάγραμμα της οργάνωσης του Συνεδρίου για την έγκαιρη
αποστολή των εργασιών και την εγγραφή στο Συνέδριο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νικόλαος Λαλιώτης
Πρόεδρος Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. 2016-2017
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Διοικητικό Συμβούλιο Ο.ΤΕ.ΜΑ.Θ. 2016-2017
Πρόεδρος:

Νικόλαος Λαλιώτης

Α΄ Αντιπρόεδρος:

Παναγιώτης Γκιβίσης

Β΄ Αντιπρόεδρος:

Ματθαίος Σαββίδης

Γεν. Γραμματέας:

Ματθαίος Σαββίδης

Αναπλ. Γραμματέας:

Ιωάννης Ντελλής

Ταμίας:

Xριστιάνα Ζήδρου

Μέλη:
		

Παναγιώτης Διονέλλης
Ειρήνη Ιωσηφίδου

Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών:

Σπυρίδων Κολιατζάκης

Επιτροπές
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:

Ν. Λαλιώτης

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:

Β. Αυτζάκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:

Ι. Κύρκος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Πρόεδρος:

Γ. Πετσατώδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (E-POSTER)
Πρόεδρος:

Α. Χριστοδούλου

3

Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία και Τόπος διεξαγωγής
20-22 Απριλίου 2017
Καβάλα, ξενοδοχείο Lucy
(Ακτή Καλαμίτσας, 65404 Καβάλα, Τ.Θ.1495, τηλ.: 2510 600060, www.lucyhotel.gr)
Σημαντικές Ημερομηνίες
31 Ιανουαρίου 2017
28 Φεβρουαρίου 2017

Τελική ημερομηνία υποβολής εργασιών
Τελική ημερομηνία μειωμένου κόστους εγγραφής

Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα
πραγματοποιούνται στα αγγλικά και δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.
Βραβεία Συνεδρίου
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεμηθούν βραβεία για την καλύτερη προφορική
ανακοίνωση και την καλύτερη ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση (e-poster).
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου και θα
επανέλθει ο θεσμός των χρηματικών βραβείων και επαίνων.
Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού
χρόνου του επιστημονικού προγράμματος σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν
προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή οι δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστημα
καταμέτρησης (bar code).
Τα πιστοποιητικά θα δοθούν το Σάββατο 22 Απριλίου 2017 και αφού πρώτα κατατεθεί στη
γραμματεία το έντυπο αξιολόγησης του Συνεδρίου.
Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)
Στο Συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Κονκάρδα Συνέδρων
Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του Συνεδρίου την ειδική κονκάρδα,
την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Οπτικά Μέσα
Οι αίθουσες διεξαγωγής του Συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις
μέσω H/Y. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση
στην ειδική τεχνική γραμματεία.
Έκθεση
Κατα τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και
ιατρικών εργαλείων.
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Δικαίωμα Συμμετοχής
Κατηγορία

Μέχρι 28/2/2017

Μετά την 1/3/2017
έως και την επιτόπου
εγγραφή

Ειδικοί ιατροί

150,00€

170,00€

Ειδικοί ιατροί
(οικονομικά τακτοποιημένα μέλη)

120,00€

140,00€

Ειδικευόμενοι ιατροί

60,00€

80,00€

Ειδικευόμενοι ιατροί
(οικονομικά τακτοποιημένα μέλη)

40,00€

60,00€

Φυσικοθεραπευτές

50,00€

50,00€

Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες

20,00€

20,00€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Φοιτητές

Το δικαίωμα συμμετοχής για τις κατηγορίες Ειδικοί
Ιατροί, Ειδικευόμενοι και Φυσικοθεραπευτές Νοσηλευτές/τριες περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση Συνεδρίου
• Συνεδριακό Υλικό
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής για τη
κατηγορία Φοιτητές περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση Συνεδρίου
• Πρόγραμμα Συνεδρίου
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Διαμονή
Ημερομηνία άφιξης:

Ημερομηνία αναχωρήσεως: __

Πακέτα Διαμονής

Κόστος

2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο Lucy

380,00€

2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο Galaxy

310,00€

Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει τη δεξίωση υποδοχής και το επίσημο δείπνο καθώς και όλους τους
νόμιμους φόρους.
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Γραμματεία Συνεδρίου

Θεσσαλονίκη
Σταδίου 50A, 55534 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 247734-43, Fax: 2310 247746
Εmail: info@globalevents.gr

Αθήνα
Αγγέλου Μεταξά 21, Εμπορικό Κέντρο Galleria,
Α΄ όροφος, Γραφ. 10, 16675 Γλυφάδα, Αθήνα
Τηλ. & Fax: 210 3250260
Email: athens@globalevents.gr

w w w.g l o ba l eve nts.gr

