


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  

Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Η Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των 
νέων ιατρών και των ειδικευόμενων ιατρών προτίθεται από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά να 
διοργανώσει εντατικά θεωρητικά σεμινάρια για την αρθροσκόπηση των διαφόρων αρθρώσεων. 

Αρχίζουμε λοιπόν με την αρθροσκόπηση του γόνατος. Σε ένα 3μέρο σκοπεύουμε να 
καλύψουμε πλήρως τις βασικές αρχές και γνώσεις της αρθροσκόπησης του γόνατος. Από την 
αρθροσκοπική ανατομία, την επιλογή των ασθενών και τον προεγχειρητικό έλεγχο μέχρι την 
λεπτομερή ανάλυση των παθήσεων  των μηνίσκων, του πρόσθιου χιαστού, της 
επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης, του αρθρικού χόνδρου και των πολυσυνδεσμικών 
κακώσεων και πώς αυτές αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά. 

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον Ελληνικό χώρο με μεγάλη εμπειρία στην αρθροσκόπηση 
του γόνατος αλλά και πλούσιο συγγραφικό έργο θα είναι μαζί σας όχι μόνο ως ομιλητές αλλά 
και ως «δάσκαλοι» σας στις δικές απορίες. Δεν θα είναι ένα συνηθισμένο θεωρητικό 
σεμινάριο αλλά «απαιτούμε» και  στοχεύουμε στην δική σας ουσιαστική συμμετοχή. Στη 
διάρκεια του σεμιναρίου θα προβληθούν  video χειρουργικών τεχνικών, θα υπάρχει ξεχωριστή 
ενότητα με παρουσίαση περιστατικών όπου εσείς θα συμμετέχετε  στην διαδικασία της 
διαφορικής διάγνωσης, του προεγχειρητικού ελέγχου αλλά και στην τελική απόφαση της 
θεραπείας, ενώ τέλος σε όλη την διάρκεια του σεμιναρίου στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει 
κουϊζ έτσι ώστε να επιβραβευθείτε για την ενεργό συμμετοχή σας. Πιστεύουμε δε, ότι το 
συγκεκριμένο σεμινάριο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και για τις εξετάσεις απόκτησης ειδικότητας. 

Σας περιμένουμε λοιπόν στο 1ο Εντατικό Θεωρητικό Σεμινάριο 
Αρθροσκόπησης Γόνατος που θα πραγματοποιηθεί από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2023 
στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό στην Άρτα. Η διοργάνωση όπως πάντα φέρει την σφραγίδα της 
Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας και αυτό εξασφαλίζει ένα πλήρες επιστημονικό 
πρόγραμμα αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις για την διάρκεια της 3μερης διαμονής σας με 
φόντο το Ιστορικό Γεφύρι της Άρτας αλλά και τους μοναδικούς βυζαντινούς ναούς της. 

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς 

Βασίλειος Θ. Χουλιάρας 

Υπεύθυνος Σεμιναρίου, Πρόεδρος  Δ.Σ. Ε.Α.Ε. (2022-24) 

Διευθυντής ΕΣΥ, Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Άρτας 

Member of PFI Committee of ESSKA 



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος 
Βασίλης Χουλιάρας 

Πρόεδρος Προηγούμενου ΔΣ 
Μιχάλης Ιωσηφίδης 

Α' Αντιπρόεδρος 
Σπύρος Πλέσσας 

Β΄ Αντιπρόεδρος 
Παναγιώτης Κουλουμέντας 

Γενικός Γραμματέας 
Ματθαίος Σαββίδης 

Ταμίας 
Αριστείδης Ζιμπής 

Ειδικός Γραμματέας 
Αλέξανδρος Τζαβέας 

Μέλη 
Αθανάσιος Λιάντσης 

Μέλη 
Παναγιώτης Νταγιόπουλος 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος 
Χουλιάρας Βασίλειος 

Μέλη 
Βερβερίδης Αθανάσιος 

Γκλιάτης Ιωάννης 

Ζιμπής Αριστείδης 

Ιωσηφίδης Μιχάλης 

Κατέρος Κωσταντίνος 

Κουκουλιάς Νίκος 

Κούλαλης Δημητριος 

Κουλουμέντας Παναγιώτης 

Λιάντσης Αθανάσιος 

Μπουτσιάδης Αχιλλέας 

Νικολάου Παντελής 

Νταγιόπουλος Παναγιώτης 

Παναγόπουλος Ανδρέας 

Πλέσσας Σπυρίδων 

Σαββίδης Ματθαίος 

Σκάρπας Γεώργιος 

Τερζίδης Ιωάννης 

Τζαβέας Αλέξανδρος 

Τζουρμπάκης Ματθαίος 

Τσικούρης Γεώργιος 



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

• Αρθροσκόπηση Γόνατος

• Ανατομία και εμβιομηχανική του μηνίσκου
• Κλινική εξέταση και απεικονιστικός έλεγχος των παθήσεων του μηνίσκου. Ταξινόμηση των ρήξεων

• Κύστεις μηνίσκου & Δισκοειδής μηνίσκος

• Μηνισκεκτομή. Ενδείξεις & τεχνική
• Μηνισκοσυρραφή. Ενδείξεις, είδη συρραφής

• Εκφυλιστικές ρήξεις & Οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Η θέση της αρθροσκόπησης

• Ρήξεις δίκην λαβής κάδου

• Root tears

• Ramp Lesions
• Ικριώματα μηνίσκου. Ενδείξεις & τεχνικές

• Μεταμόσχευση μηνίσκου. Ενδείξεις & τεχνικές

• Ανατομία και εμβιομηχανική του προσθίου χιαστού

• Επιλογή μοσχεύματος στη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού

• Μέθοδοι σταθεροποίησης στη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού

• Ρήξη προσθίου χιαστού σε παιδιά και εφήβους

• Πρόληψη φλεβοθρόμβωσης και μετεγχειρητικής λοίμωξης στη συνδεσμοπλαστική του προσθίου
χιαστού

• Οξεία ρήξη Προσθίου Χιαστού. Έχει νόημα η συρραφή και πώς πραγματοποιείται

• Μερική ρήξη προσθίου χιαστού. Τεχνική ενίσχυσης του ραγέντος χιαστού.

• Εξωαρθρική τενόδεση στην συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού. Ενδείξεις και τεχνικές

• ALL Reconstruction στην συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού. Ενδείξεις και τεχνικές

• Αναθεώρηση συνδεσμοπλαστικής. Αιτίες, προεγχειρητικός σχεδιασμός και ιδιαιτερότητες.

• Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού με αυτομόσχευμα hamstrings

• Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού με αυτομόσχευμα τετρακεφάλου.

• All Reconstruction

• Ικριωμάτα για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών.

• MPFL reconstruction
• Ανατομία και φυσιολογία του αρθρικού χόνδρου.Ταξινόμηση χόνδρινων βλαβών.

• Τεχνικές διέγερσης του μυελού των οστών στην αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών.

• Μεταμόσχευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων κυλίνδρων (τεχνική μωσαϊκού) στην αποκατάσταση των
χόνδρινων βλαβών.

• Ικριώματα (χονδρογένεση χωρίς χονδροκύτταρα)  στην αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών.

• Μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων στην αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών.



• Ορθοβιολογικοί παράγντες (ενέσιμοι) στην αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών.

• Ανατομία και εμβιομηχανική της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης

• Προεχγειρητικός κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος της αστάθειας της επιγονατίδας

• MPFL Reconstruction στην αστάθεια της επιγονατίδας. Ενδείξεις και τεχνικές.

• Οστεοτομίες κνημιαίου κυρτώματος στην αστάθεια της επιγονατίδας. Ενδείξεις και τεχνικές.

• Πλαστική τροχιλίας στην αστάθεια της επιγονατίδας. Ενδείξεις και τεχνικές.

• Ανατομία του οπισθίου χιαστού και της οπίσθιας έξω γωνίας

• Ρήξη οπισθίου χιαστού. Διάγνωση και αντιμετώπιση.

• Κακώσεις της οπίσθιας έξω γωνίας. Διάγνωση και αντιμετώπιση

• Εξάρθρημα γόνατος. Ταξινόμηση και αντιμετώπιση.

• #  Plateau. Η θέση της Αρθροσκόπησης στην αντιμετώπιση τους.



ΕΓΓΡΑΦΗ 

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 Σεμιναρίου.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την εγγραφή τους και κατά τη διάρκεια του 
Σεμιναρίου. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν με εγγραφές στο Σεμινάριο (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. 

Κατηγορία Συμμετεχόντων Κόστος Εγγραφής 

Ειδικοί 250€ 
Ειδικευόμενοι 200€ 
Νοσηλευτές* ΔΩΡΕΑΝ 
Φοιτητές** ΔΩΡΕΑΝ 

Τα κόστη δεν επιδέχονται ΦΠΑ, λόγω ενδοκοινοτικής συναλλαγής. 

*Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή/επισύναψη νοσηλευτικής ταυτότητας
**Απαραίτητη προϋπόθεση η αποστολή/επισύναψη φοιτητικού πάσου

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει: 
Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος  
Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο       
Μοριοδότηση CME
Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
Υλικό Σεμιναρίου 
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. 

mailto:info@mk-premium.com
https://webplansapps.gr/premium/view.php?id=145900


ΔΙΑΜΟΝΗ 

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο, έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο 
Βυζαντινό όπου θα διεξαχθεί το Σεμινάριο. 

Ξενοδοχείο Βυζαντινό **** 

STANDARD Μονόκλινο 65,00€ 
STANDARD Δίκλινο 78,00€ 
DELUXE Μονόκλινο 78,00€ 

DELUXE Δίκλινο 91,00€ 
GRANDE Σουίτα 160,00€ 

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν πρωινό σε μπουφέ καθημερινά. 

Για την κράτηση δωματίων του ξενοδοχείου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τη γραμματεία του Σεμιναρίου για την 
κράτηση δωματίων (Τηλ: 2310 226 250, 2310 219 407, Email: info@mk-premium.com) 

**ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(ο φόρος διαμονής 3€/διανυκτέρευση καταβάλλεται από το διαμένοντα στη reception του ξενοδοχείου κατά την 
αναχώρησή του) 

mailto:info@mk-premium.com


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
Ημερομηνία Διεξαγωγής 

31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2023            

Τόπος Διεξαγωγής 
Ξενοδοχείο Βυζαντινό 

Παλαιά Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων 
Φιλοθέη Τ.Κ. 47042, Άρτα 

Τ: +30 26810 52205-10 

Ιστοσελίδα Σεμιναρίου 
www.eae-net.gr 

Επίσημη Γλώσσα 
Η γλώσσα διεξαγωγής του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική. 

Υγειονομικά Πρωτόκολλα 
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. 

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 Σεμιναρίου. 

www.eae-net.gr


Οργάνωση Σεμιναρίου 

Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης Χειρουργικής 
Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης» 

Μαιάνδρου 23, 11528, Αθήνα 
Τηλ. γραμματείας: 698 749 5204 

e-mail: info@eae-net.gr

Γραμματεία Οργάνωσης 

MK Premium Congress and Social Events LTD 
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 

mailto:info@eae-net.gr
http://www.mk-premium.com/
http://www.mk-premium.com
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