
∆ΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

“Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2018”
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 4 & 5 ΜΑΪΟΥ 2018 | ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «THE GOLDEN BAY» ΛΑΡΝΑΚΑ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 13 Μόρια Επιμόρφωσης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 12 Μόρια Επιμόρφωσης

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Με χαρά σας καλωσορίζω στο διήμερο συνέδριο του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Λάρνακας με τίτλο  "Οδοντιατρική 2018".
Το συνέδριο πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο  " The Golden Bay" στη 
Λάρνακα  στις 4 και 5 Μαΐου 2018.
Με την θεματολογία που επιλέξαμε φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στο 
οδοντιατρικό κοινό αξιόλογα επιστημονικά ερεθίσματα αφού οι 
εισηγήσεις  των ομιλητών σχετίζονται με το  μεγαλύτερο κομμάτι της 
κλινικής μας πρακτικής.
Στο φετινό συνέδριο του συλλόγου μας εγκαινιάζουμε δύο καινοτομίες 
έχοντας διάθεση να προσφέρουμε στους συναδέλφους μια 
πολυδιάστατη γνώση που αφορά το χώρο της Οδοντιατρικής.
Η πρώτη καινοτομία αφορά τη θεματολογία της πρώτης μέρας του 
συνεδρίου που επικεντρώνεται στη διαχείριση οδοντιατρείου. Η 
πρόσκληση που απευθύναμε σε παγκοσμίου φήμης ομιλητή για το 
θέμα αυτό πιστεύουμε πως  θα συμβάλει  ουσιαστικά στη βελτίωση 
της  εικόνας αλλά και της παραγωγικότητας των οδοντιατρείων μας.
Η δεύτερη καινοτομία είναι σχετική με ένα θέμα εντελώς καινούργιο 
στην οδοντιατρική: τη σχέση της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου με 
τον οδοντίατρο και τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της πάθησης 
αυτής.
Εξαιτίας αυξημένου ενδιαφέροντος σε προηγούμενη Ημερίδα μας στην 
οποία το θέμα παρουσιάστηκε θεωρητικά διοργανώνουμε φέτος 
εξειδικευμένο πρακτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 12 ωρών 
στα πλαίσια του συνεδρίου, για 10 μόνο συμμετέχοντες, στο οποίο θα 
προσφέρεται εξειδικευμένη γνώση στο θέμα της άπνοιας ύπνου.
Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
συνεδρίου.
Στο χώρο του συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση οδοντιατρικών 
ειδών, γεγονός που μας επιτρέπει να ενημερωθούμε για τις νέες 
πρακτικές και τεχνολογίες  στο χώρο της Οδοντιατρικής.
Ευχαριστώ θερμά τους χορηγούς μας,χωρίς την στήριξη των οποίων 
δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής.
Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του συλλόγου 
μας για την επιμέλεια στη διοργάνωση αυτή  του διήμερου συνεδρίου.

Συναδελφικά
Αντώνης Αντωνίου
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρνακας
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8:30π.μ. - 9:00π.μ.      Εγγραφές

Προεδρείο: Αντώνης Αντωνίου, Μάριος Ζωσιμάς 

Ομιλητής:  Simon Tucker
  Objective:
  To help all business/practice owners understand     
  what options and tools are available to help them know
  their business and discover what options they have to
  develop and grow.
  Outcomes:
  At the end of this workshop, delegates will:
  • Understand the importance of ‘Vison’
  • Found their ‘Why’
  • Understand what is important in     
   business/practice measurement
  • Understand some of the tools and     
   options they have to help them improve,
   develop  and grow their practice/business
  • Understand what ‘selling’ really is
  • Have an idea of what     
   marketing is and how branding really works

  9:00π.μ. - 11:00π.μ.  Θέμα: You and your vision

11:00π.μ. - 11:30π.μ.  Καφές

11:30π.μ. -   1:00μ.μ.   Θέμα: The business of Dentistry

  1:00μ.μ.    -    3:00μ.μ.  Γεύμα

  3:00μ.μ. -   4:30μ.μ.   Θέμα: Know the patient,find the treatment

  4:30μ.μ. -   5:00μ.μ.   Καφές

  5:00μ.μ. -   6:30μ.μ.   Θέμα: Presenting treatment and talking money

                        Summary and questions

           Η ομιλία αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική Γλώσσα



ΠΡ
Ο

ΓΡ
ΑΜ

Μ
Α 

 Π
ΡΑ

ΚΤ
ΙΚ

Ο
Υ 

 Σ
ΕΜ

ΙΝ
ΑΡ

ΙΟ
Υ Παρασκευή 4 Μαΐου

Θέμα: Η αποφρακτική άπνοια ύπνου και ο    
ρόλος του οδοντίατρου. (Πρακτικό Σεμινάριο)

Ομιλητής:            Κωνσταντίνος Τσούτης 

9:00π.μ. - 11:00π.μ.     Θέμα: Διαταραχές ύπνου 
 - επιπτώσεις στη γενική υγεία
 - ροχαλητό και άπνοια ύπνου. 
 - ποιος ο ρόλος του οδοντίατρου
 - διάγνωση αποφρακτικής άπνοιας ύπνου

11:00π.μ. - 11:30π.μ.  Καφές

11:30π.μ. -  1:00μ.μ.    Θέμα: Πολυσωματοκαταγραφική μελέτη   
 ύπνου που γίνεται σε  νοσοκομείο αλλά και με  
 φορητές συσκευές για μελέτη του ύπνου στο   
 σπίτι.
 - σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με το  
 ροχαλητό και την άπνοια

  1:00μ.μ.  -   3:00μ.μ.  Γεύμα

  3:00μ.μ. -   4:30μ.μ.:  Θέμα: Νάρθηκας θεραπείας άπνοιας, τρόπος  
 λειτουργίας και κλινικά στάδια κατασκευής   
 του.
 - Επίδειξη και εφαρμογή του.

  4:30μ.μ. -  5:00μ.μ.   Καφές

  5:00μ.μ. -   6:30μ.μ.   Θέμα: Αξιολόγηση λειτουργικότητας    
 αεραγωγού.
 - Οπτική και ακουστική εκτίμηση περιοχών   
 πιθανής απόφραξης. 
 πρακτική εξάσκηση
 - καταγραφή θέσης προολίσθησης της κάτω   
 γνάθου για την κατασκευή του νάρθηκα άπνοιας. 
 πρακτική εξάσκηση.

Αίθουσα Chloe

Μέρος Α'
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Προεδρείο: Μάριος Ζωσιμάς, Ντένη Ταντελέ

 9:00π.μ. - 10:00π.μ.  Θέμα: Ένθετα και επένθετα σύνθετης ρητίνης
 Πρώτη συνεδρία: Προετοιμασία κολοβώματος,  
 αποτύπωση, προσωρινή έμφραξη

Ομιλητής:        Μίνως Σταυριδάκης

10:00π.μ. - 11:00π.μ.  Θέμα: Όψεις σύνθετης ρητίνης
 Α)  βασικές αρχές εν συντομία

 Β) άμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης: που, πότε, πως

 Γ) άμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης με    
 προκατασκευασμένες όψεις

 Δ) έμμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης, μια καλή   
 οικονομική λύση

Ομιλητής:        Μανώλης Κασωτάκης

11:00π.μ. - 11:30π.μ.  Καφές

Προεδρείο: Πέτρος Μάρκου, Γιώργος Μηνάς
11:30π.μ. - 12:15π.μ.  Θέμα: Αποδομώντας  το πολύπλοκο της 
 ενδοδοντικής διάγνωσης

Ομιλητής:            Σπύρος Στεφόπουλος 

12:15π.μ. - 1:00μ.μ.   Θέμα: Οδοντιατρική αναισθησία - σύγχρονες
 απόψεις

Ομιλητής:           Αναστάσιος Τσίρλης

  1:00μ.μ.  - 3:00μ.μ.   Γεύμα 



 
Προεδρείο: Ροδούλα Κωνσταντίνου, Ανθούσα Σταυριανού
  3:00μ.μ.  - 3:45μ.μ.    Θέμα: Λεύκανση δοντιών, μια σύντομη επισκόπηση
 Α) γενικά περί λεύκανσης

 Β) λεύκανση στο σπίτι

 Γ) λεύκανση στο ιατρείο

 Δ) διαχείριση δυσχρωμικών δοντιών.

Ομιλητής:       Μανώλης Κασωτάκης 

  3:45μ.μ.  - 4:30μ.μ.   Θέμα: Χημικά και φαρμακευτικά μέσα στην     
 αντιμετώπιση του μικροβιακού παράγοντα
 στην Ενδοδοντία

Ομιλητής:       Σπύρος Στεφόπουλος 

  4:30μ.μ. - 5:00μ.μ.   Καφές

Προεδρείο: Αντώνης Αντωνίου, Μάριος Ζωσιμάς
  5:00μ.μ.  - 5:45μ.μ.   Θέμα: Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών με    
            βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και χρόνια
           λήψη φαρμακευτικών ουσιών

Ομιλητής:       Αναστάσιος Τσίρλης

  5:45μ.μ. - 6:30μ.μ.   Θέμα: Ένθετα και επένθετα σύνθετης ρητίνης
           Δεύτερη συνεδρία: Δοκιμή και συγκόλληση.

Ομιλητής:           Μίνως Σταυριδάκης
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Θέμα: Η αποφρακτική άπνοια ύπνου και ο    
ρόλος του οδοντίατρου. (Πρακτικό Σεμινάριο)

  Ομιλητής:            Κωνσταντίνος Τσούτης 

9:00π.μ. - 11:00π.μ.  Θέμα: Κρανιογναθικές διαταραχές και   
 συσχέτιση με  την άπνοια ύπνου.
 - μυοπροσωπικός πόνος και πόνος από   
 διαταραχές  της ΚΓΔ. Κλινική αντιμετώπιση

11:00π.μ.  - 11:30π.μ.  Καφές

11:30π.μ.  - 1:00μ.μ.:   Θέμα: Νάρθηκες θεραπείας    
 κροταφογναθικών διαταραχών
 Θέμα: άπνοια και διαταραχές της ΚΓΔ. 
 πως αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα αυτά τα δύο  
 κλινικά προβλήματα

  1:00μ.μ.   -  3:00μ.μ.   Γεύμα

  
  3:00μ.μ.  -   4:30μ.μ.   Θέμα: Οδοντικός βρυγμός και συσχέτιση με   
 την άπνοια. 
 - νεότερες θεραπευτικές κατευθύνσεις
 Θέμα: Πρωτόκολλα ρύθμισης ναρθήκων   
 άπνοιας για βελτιστοποίηση του    
 θεραπευτικού αποτελέσματος.

   4:30μ.μ. -  5:00μ.μ.   Καφές

  5:00μ.μ.  -  6:30μ.μ.   Θέμα: Follow up ασθενών με άπνοια ύπνου
            side effects ναρθήκων άπνοιας

Αίθουσα Chloe

Μέρος Β'



 SIMON TUCKER
My name is Simon and I’m a salesman.
Originally I trained at Rolls-Royce, in Bristol, as an aircraft engineer 
(Don't worry, nothing I worked on is still flying!) however, life on the 
factory floor was not for me and I followed my Dad in to sales. A 
company car, the freedom of the road and an expense account 
added to the attraction.
For the first 18 months I tried to sell toothbrushes to dental practices 
for Wisdom - No easy task, especially for a rookie with no sales 
experience or training. However, with a lot of determination I had 
some success. Enough for the competition - Oral-B - to decide to 
poach me, so off I went. (Better car and more money too!)
The big change for me at Oral-B was that they gave me some basic 
sales training. Albeit only two days in their offices with the senior 
sales manager, but it helped, a bit.
My real 'light bulb' moment came when I joined KaVo Dental. They 
had an in-house training program that consisted of an initial two-day 
basic selling skills course, followed by regular days out on the road 
with a sales manager to give feedback and coaching. This ensured I 
developed the skills they gave me in the classroom. A sort of on-the-
job CPD, if you like.
They also enhanced my skills, year in-year out, by adding other 
courses - Advanced selling skills, Negotiation skills, Presentation skills, 
Train-the-Trainer etc, etc. From then on, my sales career took off! I was 
soon promoted to sales manager, then sales director and eventually sent to 
America to run the KaVo America sales team for 3 years.
It was that training - and I have to thank Nick Gartside of PGP, who carried 
out the courses that made my career.
Since those days I have run Kerr UK as Managing Director, Kerr Europe as 
European Sales Director and been Director of Equipment Sales for Henry 
Schein. Recently, myself and 2 colleagues built Medenta Finance from zero 
to £24million per year in Patient Finance sales, not just because we had a 
good product but because we were able to train our clients - Dental Practice 
Teams - in how to ‘sell’ treatment plans.
In essence, I have spent over 30 years selling to dental practices. I have 
trained many sales people and dental teams. I have been in to hundreds of 
dental practices, all over the world. I understand what goes on in a practice 
and I understand the difficulties in going from only having to think clinically, 
under the NHS, to trying to become a service provider and asking for 
money from patients - It's hard, but it can be done. You just need to become 
comfortable with conversation. Simple.



ΜΙΝΩΣ ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ
Ο Μίνως Σταυριδάκης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών το 1993. Συνέχισε την εκπαίδευσή του στο 
Advanced Prosthodontic Residency Program της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Ohio State University, όπου το 1998 έλαβε την 
ειδικότητα της Προσθετικής και το πτυχίο Master of Science. Στη 
συνέχεια ήταν επισκέπτης Καθηγητής  στο τμήμα Division de 
Cariologie et d'Endodontie της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης, όπου το 2002 έλαβε το Διδακτορικό του 
Δίπλωμα. Το 2006 εκλέχθηκε Λέκτορας στην Οδοντική Χειρουργική 
της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θέση την 
οποία διατήρησε μέχρι το 2008. Από το 2002 διατηρεί ιδιωτικό 
ιατρείο στην Αθήνα, όπου απασχολείται κυρίως με Προσθετική, 
Επανορθωτική και Αισθητική Οδοντιατρική. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ
Ο Κωνσταντίνος Τσούτης γεννήθηκε τον Μάιο του 1978 στην 
Αθήνα. 
Το 2003 αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή και το  2005 
εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Εξειδίκευσης στην 
Προσθετική του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε 
το 2009 με άριστα. Παρακολούθησε μονοετές μετεκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της American Academy of Craniofacial Pain στο 
Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης για τη θεραπευτική αντιμετώπιση 
στοματογναθοπροσωπικού πόνου και διαταραχών ύπνου.
Από το 2006 μέχρι σήμερα διατηρεί ιδιωτική οδοντιατρική κλινική 
στην περιοχή τον Αμπελοκήπων με προσανατολισμό στην Κλινική 
Προσθετική, την Εμφυτευματολογία, τη θεραπεία κροταφογναθικών 
διαταραχών και την οδοντιατρική αντιμετώπιση ροχαλητού και 
υπνικής άπνοιας. Από το 2008 μέχρι σήμερα είναι επιστημονικός 
συνεργάτης της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημιού Αθηνών 
συμμετέχοντας στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο αντικείμενο της Προσθετικής. Έχει συμμετάσχει σε 
μεγάλο αριθμό συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων σε 
Ελλάδα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία, 
δίνοντας διαλέξεις για θέματα που αφορούν την Κλινική Προσθετική, 
τις αισθητικές ολοκεραμικές αποκαταστάσεις, τις κλινικές εφαρμογές 
των εμφυτευμάτων κ.α. Δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες σε 
έγκυρα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά οδοντιατρικά περιοδικά.
Είναι μέλος της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας, της Εταιρείας 
Σύγχρονης Οδοντιατρικής και της American Academy of Dental 
Sleep Medicine.



 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών το 1978.
Από το 1984 και μέχρι σήμερα ασκεί, σχεδόν αποκλειστικά, 
Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική με έμφαση στις 
Σύνθετες Ρητίνες, και τις Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις.
Από το 1996 ασχολείται και με επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, 
και από το 2004 και με την εμφυτευματική χειρουργική.
Από το 1984 μέχρι το 1989 παρακολούθησε συνεχόμενα σεμινάρια 
Συντηρητικής Αισθητικής Οδοντιατρικής στο εκπαιδευτικό κέντρο 
της Vivadent (Ivoclar), Liechtenstein, συμμετέχοντας παράλληλα 
στο International Think Tank της εταιρείας για την εξέλιξη υλικών, 
εργαλείων και τεχνικών σχετικών με τις Συντηρητικές Αισθητικές 
Αποκαταστάσεις.   
Έχει παρακολουθήσει πλήθος πρακτικών σεμιναρίων, σχετικών με 
Αισθητική Επανορθωτική Οδοντιατρική, την χειρουργική και την 
προσθετική επί εμφυτευμάτων, με Έλληνες και ξένους εκπαιδευτές.
Έχει παρακολουθήσει τα θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια της ΙΤΙ 
στην Ελλάδα (από τα αρχικά μέχρι τα advanced III)σχετικά με το 
σύστημα εμφυτευμάτων Straumann και από το 2011 συμμετέχει σε 
όλα τα ITI Study Clubs.
Έχει παρακολουθήσει to 2009 & 2010 στο NYUCD, Aesthetic 
International Program, επιλεγμένες διαλέξεις και κλινικά 
περιστατικά σαν επισκέπτης.
Έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το ετήσιο Implant Program 
“Implant Continuum” στο NYUCD από τον Οκτώβριο 2009 μέχρι τον 
Ιούνιο 2010.
Έχει περισσότερες από 120 συμμετοχές σε σεμινάρια και 
συνέδρια.
Είναι διδάκτωρ του πανεπιστημίου της Γενεύης, ICOI Fellow είναι 
μέλος επιστημονικών εταιρειών, συνιδρυτής των M&M Dental 
Seminars, ιδρυτικό μέλος και τέως πρόεδρος της Ακαδημίας 
Κλινικής Οδοντιατρικής.
Δίνει παρουσιάσεις, επιδείξεις και πρακτικά σεμινάρια σχετικά με 
αισθητικές αποκαταστάσεις, συντηρητικές επανορθωτικές 
μεθόδους με Σύνθετες Ρητίνες, Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις και 
εμφυτεύματα.



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΛΗΣ
Ο Δρ Αναστάσιος Τσίρλης είναι Καθηγητής και Διευθυντής στο 
Εργαστήριο της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρ. 
Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας του Οδοντιατρικού Τμήματος 
του Α.Π.Θ. Από το 1980 ασχολείται ενεργά στον εκπαιδευτικό 
κλινικό και ερευνητικό τομέα με τα αντικείμενα της Χειρουργικής του 
Στόματος, της Τοπικής Αναισθησίας, της αντιμετώπισης ασθενών 
με προβλήματα υγείας, των πρώτων βοηθειών και της Χειρουργικής 
των Οδοντικών Εμφυτευμάτων με έμφαση στο χειρουργικό 
σχεδιασμό, στις προωθημένες χειρουργικές τεχνικές και στις 
πιθανές χειρουργικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Από τη 
βαθμίδα του Λέκτορα, που εκλέχθηκε το 1988, κατέλαβε μέχρι 
σήμερα όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες στο παραπάνω εργαστήριο. 
Το 1992  μετεκπαιδεύτηκε στο Department of Oral and Maxillo - 
Facial Surgery του King's College School of Medicine and Dentistry 
του Λονδίνου.   
Έχει συγγράψει 7 βιβλία στα επιστημονικά πεδία που διδάσκονται 
στο Εργαστηρίο που υπηρετεί, έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 
εργασίες και έχει συμμετάσχει με 200 και πλέον ανακοινώσεις σε 
διάφορα Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2001. Το 2002 
εισήχθη στο 3ετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Ενδοδοντολογία του ίδιου Πανεπιστημίου το οποίο και 
ολοκλήρωσε το 2006. Το 2007 του απενεμήθει η ερευνητική 
υποτροφία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΛΟΣ» από την Ελληνική 
Ενδοδοντική Εταιρεία. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει 
πληθώρα ομιλιών και ανακοινώσεων σε εγχώρια αλλά και διεθνή 
ενδοδοντικά συνέδρια, σε αρκετά εξ’αυτών ως προσκεκλημένος 
ομιλητής, ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά αλλά και 
καταξιωμένα διεθνή περιοδικά. Αποτελεί μέλος της Ελληνικής 
Ενδοδοντικής Εταιρείας από το 2003, διαπιστευμένο μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ενδοδοντολογικής Εταιρείας (European Society of 
Endodontology) από το 2011 αλλά και ιδρυτικό μέλος του 
Συλλόγου Ελλήνων  Ενδοδοντολόγων από το 2012. Διατελεί 
κριτής (reviewer) επιστημονικών εργασιών για το περιοδικό Indian 
Journal of Dental Research. Από το 2006 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο 
στην Πάτρα με αποκλειστικό αντικείμενο την Ενδοδοντολογία.
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• Εγγραφή και πληρωμή στο χώρο του συνεδρίου
• Τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό
Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρνακας
Ελληνική τράπεζα
Αριθμός λογαριασμού: 301-01-214597-55
IBAN NUMBER: CY47005003010003010121459755
SWIFT CODE: HEBACY2N

Σημείωση 1η:
-Στην απόδειξη πληρωμής της τράπεζας να αναγράφεται στις λεπτομέρειες το ονοματεπώνυμο
-Αποστολή της απόδειξης της τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: larnakadental@gmail.com ή 
στο φαξ 24655343.
Σημείωση 2η:
-Για δηλώσεις συμμετοχής στο πρακτικό σεμινάριο θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας λόγω 
περιορισμένου αριθμού θέσεων.
-Πριν προβείτε σε πληρωμή για το πρακτικό σεμινάριο να προηγηθεί συνεννόηση με τη συνάδελφο 
Σωκράτους Μαρία τηλ. 24364900 για δηλώσεις συμμετοχής.

Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρνακας
Πρόεδρος:        Αντώνης Αντωνίου
Αντιπρόεδρος: Πέτρος Μάρκου
Γραμματέας:     Ροδούλα Κωνσταντίνου
Ταμίας:              Μάριος Ζωσιμάς

Επιστημονική επιτροπή:
Πρόεδρος:         Ανθούσα Σταυριανου
Μέλος:               Μαρία Σωκράτους

                        Μέχρι 27/4/2018   Μετά 27/4/2018

Θεωρητικό Μέρος
Οδοντίατροι 90€  130€
Ζεύγη οδοντιάτρων 160€  260€
Συμμετοχή μόνο για μια μέρα 60€    80€

Πρακτικό Σεμινάριο
Αριθμός Συμμετοχών: 10 άτομα 350€  



Χορηγοί   Γρηγόρης Χατζηγρηγοριου
  Απόστολος Ιωάννου
  PM Crystal Dent

Χορηγός επικοινωνίας: 

Εκθέτες                                                          Περίπτερο
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ           20
2. APOSTOLOS IOANNOU MEDICAL SUPPLIES LTD – AIMS Ltd   21
3. PM DENTAL DEPOT LTD            13
4. MSJ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ                              1
5. DMI - IMPLANTS                                               15
6. PENTADENT DENTAL SUPPLIES LTD            14
7. ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΤΔ   4
8. ΜΕΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ                            13
9. MIS IMPLANT TECHNOLOGY CYPRUS LTD     6
10. MEDWASTE                                                        20

Εκθέτες                                     Περίπτερο
11. KULZER - HELLAS          7
12. VITA HEALTH           11-12      
13.  ΙΩΑΝΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ          8
14. PM CRYSTAL DENT          17
15. PETROS LOIZOU LTD          2
16. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔ          3
17. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΛΛΟΥΠΑΣ          16
18. KSP DENTAL CARE          18
19. GOLGI PHARMACEUTICALS         9
20. DELORBIS PHARMACEUTICALS  10






