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15ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Θεωρητικό Μέρος Συνεδρίου : 10.5 Μόρια Επιμόρφωσης (10.5 ΜΕ)
  Πρακτικά Σεμινάρια 1, 4 & 5 :     3  Μόρια Επιμόρφωσης (3 ΜΕ) 
      Πρακτικά Σεμινάρια 2 & 3 :  4.5  Μόρια Επιμόρφωσης (4.5 ΜΕ)
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Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι με ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση που σας ανακοινώνω τη διεξαγωγή του 15ου Παγκύπριου 
Οδοντιατρικού Συνέδριου που θα πραγματοποιηθεί  στις 11-12 Νοεμβρίου 2022 στο Parklane 
Resort & Spa στη Λεμεσό.

Οι ραγδαίες εξελίξεις της Οδοντιατρικής καθιστούν επιτακτική την ανάγκη  διεύρυνσης της 
διάγνωσης και των κλινικών πράξεων.

Στη  θεματολογία του Συνεδρίου θα περιλαμβάνονται προτάσεις, επιστημονικές και κλινικές, 
στοχεύοντας στην καλύτερη άσκηση της Οδοντιατρικής και  στην υψηλοτέρου βαθμού περίθαλψη 
των ασθενών της πατρίδας μας.

Η επιλογή των θεμάτων μας είναι επικαιροποιημένη και άπτεται της νέας καθημερινά εξελισσόμενης  
Οδοντιατρικής, περιλαμβάνοντας την ψηφιακή απεικόνιση, την εμφυτευματολογία, τις νεότερες 
αντιλήψεις στην προσθετική, την ενδοδοντία, την οδοντική χειρουργική αλλά και την ορθοδοντική. 
Το θεωρητικό μέρος του Συνεδρίου θα πλαισιώνεται με αξιόλογα πρακτικά σεμινάρια (Hands – 
on) τα οποία και σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας του Συνεδρίου, την Παρασκευή το απόγευμα, και παράλληλα 
με το πρόγραμμα για τους οδοντιάτρους, θα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα με θεματολογία που 
αφορά τους βοηθούς οδοντιατρείου.

Οι Ομιλητές μας είναι καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και προσοντούχοι κλινικοί οδοντίατροι τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κατά την διεξαγωγή του Συνεδρίου θα λειτουργήσει  Εμπορική Έκθεση στην οποία συμμετέχουν 
πολλές Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές Εταιρείες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον πρόεδρο της 
Επιστημονικής Επιτροπής καθώς και τα μέλη των επιτροπών αυτών για την ακούραστη και 
συνεχή  προσπάθεια τους στην ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου Παγκύπριου Συνεδρίου.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στους Χορηγούς μας για την πολύτιμη συμβολή και οικονομική 
συνδρομή τους καθώς επίσης  και  σε όλους τους έκθετες που με τη συμμετοχή τους καθιστούν 
επιτυχημένη την εκδήλωσης μας.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου σας προσκαλώ  
να  συμμετάσχετε στις εργασίες του 15ου Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συνεδρίου στην όμορφη 
πόλη της Λεμεσού.

Σημαντικός παράγοντας για υλοποίηση του στόχου μας είναι η δική σας συμμετοχή και παρουσία!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αντώνιος Αντωνίου 

15ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Σύμφωνα με τον Πλάτωνα «Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή»

…και στο επάγγελμά μας η συνεχής εκπαίδευση ήταν, είναι και θα παραμείνει σημαντική. 

Η τεχνολογία στην οδοντιατρική συνεχώς εξελίσσεται, τα υλικά βελτιώνονται και οι σύγχρονες τεχνικές 
πλέον επιβάλλονται. Με την πάροδο του χρόνου οι ασθενείς είναι πιο ενημερωμένοι και γίνονται όλο και 
πιο απαιτητικοί. Για τους πιο πάνω λόγους ο σύγχρονος οδοντίατρος δεν μπορεί να παραμένει αδρανής.

Η επιλογή της θεματολογίας του φετινού Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συνεδρίου έγινε με γνώμονα τις 
ανάγκες του σύγχρονου οδοντίατρου και περιλαμβάνει επίκαιρα θέματα. Εκ μέρους της Επιστημονικής 
Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά όλους τους καταξιωμένους ομιλητές για την παρουσία τους. 
Μέσω των παρουσιάσεων τους θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, θα δοθεί τροφή για σκέψη και θα 
προωθηθεί η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συναδέλφων. 

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Θεμιστοκλέους 
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
15ου Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συνεδρίου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης αναλάβαμε τη διοργάνωση του 15ου Συνεδρίου του Παγκύπριου 
Οδοντιατρικού Συλλόγου, το οποίο τόσο μας έλειψε τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ακύρωσης του 
εξαιτίας της πανδημίας του covid-19. Για το λόγο αυτό, θέλαμε φέτος να διοργανώσουμε το Συνέδριο 
σε ένα όμορφο χώρο που θα ικανοποιούσε όλους τους εμπλεκόμενους, οδοντίατρους, εκθέτες αλλά και 
ομιλητές.

Η εμπορική έκθεση, στην οποία συμμετέχουν 26 εταιρίες – αριθμός ρεκόρ για Παγκύπριο Συνέδριο, θα 
δώσει την ευκαιρία στους οδοντίατρους για ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις των οδοντιατρικών 
υλικών αλλά και της τεχνολογίας.
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει το highlight του 
Συνεδρίου και υπόσχεται να ικανοποιήσει το σύνολο των παρευρισκομένων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΟΣ για την 
εξαιρετική δουλειά που έκαναν, καθώς επίσης τους Χορηγούς και Εκθέτες του Συνεδρίου οι οποίοι είναι 
πάντα δίπλα μας.

Είμαι βέβαιος ότι μαζί με τη δική σας συμμετοχή το Συνέδριο θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και ότι θα 
μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι από την φιλοξενία κατά την παραμονή σας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο 
αλλά και στην πόλη της Λεμεσού γενικότερα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Σάββας Χριστοφίδης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
15ου Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συνεδρίου



15ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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* Οι Σύνεδροι πρέπει να φέρουν την κονκάρδα τους σε περίοπτη θέση καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.
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Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

11.00 – 13.00     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 (3 ΜΕ): Αίθουσα «THE CITRUS ROOM»                    
                          
                          Επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες και μονήρης εμφυτευματική 
                          αποκατάσταση πρόσθιου δοντιού. (20 άτομα)
                          Όλγα Νάκα & Νικήτας Συκαράς

                           

                          Σε συνεργασία με την εταιρεία  

10.00 – 13.00    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 (4.5 ΜΕ): Αίθουσα «THE ROSE ROOM»

                          Από την απομόνωση στην αποκατάσταση της οπίσθιας περιοχής με 
                          την ανατομική τεχνική δύο στρωμάτων. (20 άτομα)
                          Γιώργος Δημητρακόπουλος & Διαμαντής Τασσόπουλος

  
                          

                          Σε συνεργασία με την εταιρεία  

10.00 – 13.00    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3 (4.5 ΜΕ): Αίθουσα «THE AMPHORA ROOM»

                          Μια νέα εποχή στην οδοντιατρική των εμφυτευμάτων. (20 άτομα)
                          Σπύρος Καρατζάς

                  

                           

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την κλινική χρήση και τις ενδείξεις των διαφόρων                  
τύπων συνδέσμων για επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες και θα ασκηθούν με προσομοίωση 
στη διαδικασία ενδοστοματικής ενεργοποίησης των συνδέσμων, αλλαγής ελαστικών ενθέτων 
και επιδιόρθωσης της λανθασμένης ενσωμάτωσης στην ολική οδοντοστοιχία με χρήση των 
κατάλληλων εργαλείων. Θα παρουσιαστούν κλινικά περιστατικά και φωτογραφικά στιγμιότυπα 
που δίνουν έμφαση στις καθοριστικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.
Στην περίπτωση της μονήρους εμφυτευματικής αποκατάστασης, οι συμμετέχοντες θα 
ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά των μηχανικών στηριγμάτων και τα κριτήρια επιλογής ενώ 
θα ασκηθούν στην κατασκευή μεταβατικής στεφάνης με τρόπο που περιορίζει την εμφάνιση 
επιπλοκών και συντομεύει το χρόνο ολοκλήρωσης. Θα παρουσιαστούν και πάλι κλινικά 
περιστατικά από ανάλογες διαδικασίες και μέσα από διαδραστική συζήτηση θα γίνει αναφορά 
στην εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε περιστατικού.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στη χρήση του ελαστικού 
απομονωτήρα στον έλεγχο του πεδίου εργασίας στο ένα τεταρτημόριο της μίας γνάθου. Στη 
συνέχεια, στην περιοχή που έχουν απομονώσει, θα κληθούν να αποκαταστήσουν μία κοιλότητα 
ΙΙης ομάδας σε οπίσθιο δόντι με την ανατομική τεχνική δύο στρωμάτων και να εξοικειωθούν με τα 
αντίστοιχα μέσα και υλικά.

           •Παρουσίαση περιστατικών με & χωρίς καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση – GBR
           •Χειρουργικές διαδικασίες
           •Εμφυτεύματα με κολοβώματα vs Εμφυτεύματα χωρίς κολοβώματα 
            (βιολογικά – αισθητικά πλεονεκτήματα)
          
    



                           

                           Σε συνεργασία με την εταιρεία  

11.00 – 13.00     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4 (3 ΜΕ): Αίθουσα «THE JASMINE ROOM»

                          Σύγχρονη Οδοντιατρική με τη μέθοδο της ψηφιακής αποτύπωσης. 
                          (20 άτομα)                                                                                                                                           
                          Μπάρδης Δημήτριος

  

                           

                          Σε συνεργασία με την εταιρεία  

11.00 – 13.00     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5 (3 ΜΕ): Αίθουσα «THE PINE ROOM»

                           Χημικομηχανική επεξεργασία και έμφραξη ριζικών σωλήνων. 
                           Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια και ποιες οι σύγχρονες απόψεις; (20 άτομα)                                                                                                                                           
                           Αλέξης Λοϊζίδης

                          

                          Σε συνεργασία με την εταιρεία  

                  

                           

15ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

* Οι Σύνεδροι πρέπει να φέρουν την κονκάρδα τους σε περίοπτη θέση καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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•Ψηφιακή vs Συμβατική Προσθετική
•Εξατομικευμένη επούλωση των μαλακών ιστών με ψηφιακό σχεδιασμό

Πρακτική εξάσκηση: Τοποθέτηση εμφυτευμάτων και μοσχεύματος σε μοντέλα με ούλα
                                 Τοποθέτηση στεφάνης ζιρκονίας σε εμφυτεύματα «Matrix»

Παρουσίαση για τη ψηφιακή εποχή στην οδοντιατρική με επικέντρωση στη ψηφιακή αποτύπωση 
και τη διατήρηση του αρχείου σε ψηφιακή μορφή. 
Στη συνέχεια θα γίνει αντιπαράθεση με την κλασική αποτύπωση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
σε σχέση με την ψηφιακή αποτύπωση.
Τέλος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα είδη των Συστημάτων Ενδοστοματικής Σάρωσης που 
υπάρχουν στην αγορά.
Πρακτική εξάσκηση από τους παρευρισκόμενους οδοντίατρους του Ενδοστοματικού Σαρωτή 
LAUNCA DL-206 σε 2 μορφές τροχήλατο και φορητό με υπολογιστή.

Η χημικομηχανική επεξεργασία, είναι το πλέον δύσκολο, χρονοβόρο αλλά και σημαντικό στάδιο 
της ενδοδοντικής θεραπείας. Η εξέλιξη στην φιλοσοφία, τον σχεδιασμό, αλλά και την μεταλλουργία 
των ενδοδοντικών μικροεργαλείων, βελτιώνει την συμπεριφορά τους και ταυτόχρονα περιορίζει 
το ρίσκο για ιατρογενή συμβάματα, που μπορεί να θέσουν εν αμφιβόλω την επιτυχή έκβαση της 
θεραπείας. Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο, θα γίνει επίδειξη και πρακτική άσκηση στην μηχανική 
επεξεργασία με το σύστημα ProTaper Ultimate, σε συνδυασμό με αποτελεσματικούς διακλυσμούς 
των ριζικών σωλήνων. 
Μετά την ολοκλήρωση της χημικομηχανικής επεξεργασίας θα γίνει έμφραξη των ριζικών σωλήνων 
με τεχνική βιοκεραμικού φυράματος.
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* Οι Σύνεδροι πρέπει να φέρουν την κονκάρδα τους σε περίοπτη θέση καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αίθουσα «THE DIAMOND BALL ROOM»                             

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

13.00 – 14.00       ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

14.00 – 14.45       Σύγχρονη θεώρηση της έμφραξης του συστήματος των ριζικών σωλήνων.                                                                                                                                         
                             Διευρύνονται οι επιλογές μας ή όχι;
               Γιώργος Τζανετάκης

14.45 – 15.30       Vital Pulp Therapy: Διλήμματα - Αποφάσεις - Η μεγαλύτερη εικόνα.
                             Μαρίνα Παπαχρόνη
                            
15.30 – 16.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – Καφές
                             
16.15 – 17.00      Κλινική προσέγγιση των βασικών ενδοδοντικών τεχνικών στα 
                            νεογιλά δόντια.
               Μαρίνα Παπαχρόνη

17.00 – 17.45 Ψηφιακή τεχνολογία στην αποκαταστατική οδοντιατρική. 
                             Τάσεις και περιορισμοί.
                             Όλγα Νάκα

17.45 – 18.30 Η ψηφιακή τεχνολογία στην κινητή προσθετική.
               Νικήτας Συκαράς

18.30 – 19.00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – COCKTAIL

19.00 – 20.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

                             
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

09.00 – 10.30 Διαχείριση των μαλακών ιστών στη σύγχρονη κλινική πράξη.
                             α. Βασικές αρχές και τεχνικές ουλοβλεννογόνιας χειρουργικής. 
                             β. Επιπλοκές και αντιμετώπιση τους.
                             Γιώργος Γούμενος

10.30 – 11.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – Καφές

11.15 – 12.00 Διάγνωση και αντιμετώπιση ενδοπεριοδοντικών προβλημάτων. 
                             Τι κρύβεται πίσω από την αναπτυσσόμενη παθολογία;
  Γιώργος Τζανετάκης
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* Οι Σύνεδροι πρέπει να φέρουν την κονκάρδα τους σε περίοπτη θέση καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

12.00 – 13.00 Επιπλοκές της ορθοδοντικής θεραπείας.
  Αθανασίου Αθανάσιος

13.00 – 14.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – Γεύμα

14.30 – 15.30 Αποκαθιστώντας την οπίσθια περιοχή άμεσα, μία βιομιμητική προσέγγιση.
                             Γιώργος Δημητρακόπουλος

15.30 – 16.30 Έμμεσες συγκολλούμενες αποκαταστάσεις (ένθετα - επένθετα) στην 
                             οπίσθια περιοχή.
                             α. Ενδείξεις, όρια και περιορισμοί στη χρήση τους.
                             β. Αναλυτικά πρωτόκολλα για προβλέψιμη συγκόλληση.
                             Διαμαντής Τασσόπουλος

16.30 – 17.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – Καφές

17.00 – 17.45 Σχεδιαστικές επιλογές για ακίνητη εμφυτευματική αποκατάσταση της 
                             ολικά νωδής γνάθου.
  Νικήτας Συκαράς

17.45 – 18.30 Η ανάκτηση της λειτουργίας και της άνεσης με την επένθετη 
                             επιεμφυτευματική οδοντοστοιχία της κάτω γνάθου.
                             Όλγα Νάκα

18.30                ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Αίθουσα «THE PINE ROOM»                             

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

13.00 – 14.30       ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

14.45 – 15.30      Η αναγκαιότητα της υποστηρικτικής παρουσίας εκπαιδευμένου βοηθού     
                            κατά την άσκηση της σύγχρονης οδοντιατρικής - Φάσμα αρμοδιοτήτων.
               Ιωάννης Τζούτζας

15.30 – 16.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – Καφές
                             
16.15 – 17.00      Η συμβολή του βοηθού οδοντιατρείου στην ορθή εφαρμογή  επίκαιρων                                                                                                                                        
                            πρωτοκόλλων ελέγχου διασποράς λοιμώξεων.
               Ιωάννης Τζούτζας

17.00 – 17.45      Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της Περιοδοντικής νόσου και η σημασία 
                            της για την γενική υγεία: Ποιος ο ρόλος του βοηθού οδοντιατρείου.                                                                                                                                   
                            Δώρος Πίκολος
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ 

Σύγχρονη θεώρηση της έμφραξης του συστήματος των ριζικών σωλήνων. 
Διευρύνονται οι επιλογές μας ή όχι; (Γιώργος Τζανετάκης) 
Η έμφραξη των ριζικών σωλήνων αποτελεί το τελευταίο σημαντικό στάδιο της ενδοδοντικής θεραπείας πριν την 
μόνιμη αποκατάσταση του δοντιού. Βασικοί στόχοι της έμφραξης του συστήματος των ριζικών σωλήνων είναι η 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας μεταξύ της πολφικής κοιλότητας/των περιακρορριζικών και περιοδοντικών ιστών 
και του στοματικού περιβάλλοντος καθώς και ο ενταφιασμός ή η απομόνωση μέσα στην πολφική κοιλότητα όσων 
μικροβίων δεν  κατάφερε να απομακρύνει η χημικομηχανική επεξεργασία. Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα 
κατανοητό, ότι ο απώτερος σκοπός της έμφραξης των ριζικών σωλήνων είναι η διατήρηση του αποτελέσματος 
της χημικομηχανικής επεξεργασίας.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις της ενδοδοντικής θεραπείας έχουν οδηγήσει στην εφαρμογή διαφόρων τεχνικών 
έμφραξης ανάλογα με την τεχνική της μηχανικής επεξεργασίας, τη μορφολογία της πολφικής κοιλότητας, την 
αναπτυχθείσα παθολογία και τα υλικά που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση, 
απαιτείται μια υψηλή ποιότητα έμφραξης με στόχο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σκοπός της παρουσίασης είναι 
να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στην έμφραξη των ριζικών σωλήνων όπως πόσο 
σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα της έμφραξης, πως ελέγχεται τελικά αυτή η ποιότητα, ποια τεχνική θα επιλέξουμε 
ανάλογα με την περίπτωση καθώς και ποιες δυσκολίες ή περιορισμούς πρόκειται να αντιμετωπίσουμε.

Vital Pulp Therapy: Διλήμματα - Αποφάσεις - Η μεγαλύτερη εικόνα. (Μαρίνα Παπαχρόνη)
Οι διαδικασίες με τις οποίες διατηρούμε την ζωτικότητα του πολφού όπως η άμεση κάλυψη, η μερική πολφοτομή 
και η τυπική (πλήρης) πολφοτομή βρίσκονται στο κέντρο του κλινικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο 
σε δόντια με αδιάπλαστο ακρορίζιο αλλά και σε περιπτώσεις δοντιών που έχουν ολοκληρώσει την διάπλαση της 
ρίζας τους. Η παρουσίαση αυτή θα ασχοληθεί με τα διλήμματα που αφορούν στην διαδικασία και την ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ενδείξεις εφαρμογής. Θα αναλυθούν επίσης οι παράμετροι για την επιτυχία της 
κάθε τεχνικής, τα υλικά επιλογής και η κλινική διαδικασία βήμα-βήμα σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες 
τεχνικές VPT. Θα παρουσιαστούν λεπτομερώς κλινικά περιστατικά διατήρησης της ζωτικότητας του πολφού, στα 
οποία η φωτογραφική και ακτινογραφική τεκμηρίωση θα μας βοηθήσει στην κατανόηση της διαδικασίας και την 
επαναληψημότητα των διαφόρων σταδίων. 
Την εποχή της ελάχιστης οδοντιατρικής παρέμβασης και της φιλοσοφίας για την διατήρηση και τον σεβασμό 
των οδοντικών ιστών είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να εφαρμόσει κλινικά πρωτόκολλα που στοχεύουν στην 
διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού με επιτυχία και με πλήρη επιστημονική γνώση των ενδείξεων, των 
παραμέτρων και των περιορισμών της κάθε κλινικής προσέγγισης για όλες τις επιμέρους μεθόδους VPT.

Κλινική προσέγγιση των βασικών ενδοδοντικών τεχνικών στα νεογιλά δόντια. 
(Μαρίνα Παπαχρόνη)
Στην νεογιλή οδοντοφυΐα, διαδικασίες όπως η πολφοτομή και η πολφεκτομή (ενδοδοντική θεραπεία) στοχεύουν 
στην διατήρηση του νεογιλού δοντιού μέχρι την φυσιολογική απόπτωσή του και την ανατολή του διαδόχου 
μονίμου. 
Στην παρουσίαση αυτή θα επικεντρωθούμε στην διαδικασία της πολφοτομής, τις παραμέτρους και τις 
προϋποθέσεις για την επιτυχία της, τα στάδια της τεχνικής και τα υλικά επιλογής, με κλινικά παραδείγματα και 
βίντεο. Επίσης, θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα στάδια εφαρμογής της μηχανοκίνητης ενδοδοντίας στην 
Παιδοδοντιατρική. Θα ασχοληθούμε με μια σειρά θεμάτων όπως τα κύρια πρωτόκολλα για την επεξεργασία του 
συστήματος των ριζικών σωλήνων των νεογιλών, πιθανές εναλλακτικές, επιλογή των υγρών διακλυσμού και 
τρόποι ενεργοποίησης τους, πώς γίνεται ο υπολογισμός του μήκους εργασίας και ποιες είναι οι τεχνικές τελικής 
έμφραξης και τα υλικά επιλογής. 
Μέσα από την παρουσίαση περιστατικών και βίντεο καθώς και την φωτογραφική και ακτινογραφική τεκμηρίωση 
θα κατανοήσουμε τις βασικές αρχές της ενδοδοντίας των νεογιλών δοντιών με απλά βήματα.

Η ψηφιακή τεχνολογία στην απoκαταστατική οδοντιατρική. Τάσεις και περιορισμοί. 
(Όλγα Νάκα)
Ο ψηφιακός κόσμος εισχωρεί πολλά υποσχόμενος στην καθημερινή κλινική πράξη και προβληματισμοί 
δημιουργούνται σχετικά με τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητά του. Μέσα από την πιο πρόσφατη 
και τεκμηριωμένη έρευνα θα δοθούν απαντήσεις για το πού βρισκόμαστε σήμερα, αν οι προβληματισμοί μας 
ευσταθούν και τι πρέπει να αναμένουμε στο άμεσο μέλλον. 
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Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί το μέλλον της οδοντιατρικής αλλά οι βασικές αρχές της αποκαταστατικής 
οδοντιατρικής αποτελούν οδηγό για κάθε νέα τεχνολογία.

Η ψηφιακή τεχνολογία στην κινητή προσθετική. (Νικήτας Συκαράς)
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο χώρο της οδοντιατρικής επιστήμης δίνει νέες κλινικές δυνατότητες και 
προσφέρει θεραπευτικές επιλογές που επηρεάζουν τις κλινικές διαδικασίες και τον τρόπο κατασκευής.  Στον 
τομέα της κινητής προσθετικής, η ψηφιακή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής αποτύπωσης της ολικά 
νωδής γνάθου ή της γνάθου με δόντια μεγάλης κινητικότητας και επιτρέπει στη συνέχεια την ψηφιακή κατασκευή 
ολικών οδοντοστοιχιών (ΟΟ).  Η επεξεργασία κινητών προσθέσεων σε ψηφιακό περιβάλλον  παρέχει το 
πλεονέκτημα της καθαρής και γρήγορης σχεδίασης, του εναλλακτικού τρόπου κατασκευής με κοπή ή εκτύπωση 
ενώ παρόμοιες επιλογές και πλεονεκτήματα αφορούν και τις μερικές οδοντοστοιχίες (ΜΟ).  Στην εισήγηση αυτή θα 
παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και οι δυσκολίες από την χρήση του ψηφιακού πρωτοκόλλου και θα συζητηθεί 
ο καλύτερος τρόπος για τη σταδιακή ενσωμάτωση των ψηφιακών επιλογών στην αναλογική ροή εργασίας.

Διαχείριση των μαλακών ιστών στη σύγχρονη κλινική πράξη.
α. Βασικές αρχές και τεχνικές ουλοβλεννογόνιας χειρουργικής. 
β. Επιπλοκές και αντιμετώπιση τους. (Γιώργος Γούμενος)
Τα τελευταία χρόνια ο όρος “Ουλοβλεννογόνια Χειρουργική” τείνει να αντικατασταθεί  με την “Πλαστική Χειρουργική 
των Περιοδοντικών και Περιεμφυτευματικών ιστών”. Σε αυτό συνετέλεσε αφενός η εφαρμογή των βασικών αρχών 
της μικροχειρουργικής στη καθημερινή κλινική πράξη, καθώς και η εμφάνιση νέων χειρουργικών τεχνικών, αλλά 
και η εξέλιξη των παλαιοτέρων ακολουθώντας τους κανόνες της ελάχιστης παρέμβασης. Ο μυλικά προωθούμενος 
κρημνός και η τεχνική του tunneling αποτελούν τους δημοφιλέστερους κρημνούς. Από τα αυτογενή μοσχεύματα 
ο ρόλος του  ελεύθερου ουλικού μοσχεύματος έχει περιορισθεί στην αύξηση της κερατινοποίησης και μόνον. 
Αντίθετα το μόσχευμα συνδετικού ιστού αποτελεί τη πλέον σύγχρονη επιλογή για την επίλυση των αισθητικών 
προβλημάτων, που σε συνδυασμό με τη γνώση της διαφορετικής συμπεριφοράς του ανάλογα με τη περιοχή 
λήψης της υπερώας, προσφέρει λύση σε πολλά προβλήματα.
Η ομιλία στοχεύει στην παρουσίαση  των βασικών τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής των μαλακών ιστών, 
στη βιολογία της επούλωσης τους, καθώς και στην παρουσίαση των  συνηθέστερων επιπλοκών και στην 
αντιμετώπιση τους μέσα από πολυάριθμα κλινικά περιστατικά.

Διάγνωση και αντιμετώπιση ενδοπεριοδοντικών προβλημάτων. Τι κρύβεται πίσω από την 
αναπτυσσόμενη παθολογία; (Γιώργος Τζανετάκης)
Ως  ενδο-περιοδοντικές βλάβες ορίζονται οι βλάβες στις οποίες μπορεί να συνυπάρχουν παθολογικές εκδηλώσεις 
και κλινικά ευρήματα ταυτόχρονα τόσο από τη μολυσμένη πολφική κοιλότητα εφόσον ο πολφός είναι νεκρός 
όσο και από την περιοδοντική νόσο. Η πρόγνωση και η αντιμετώπιση της εγκατεστημένης νόσου εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την ακριβή διάγνωση της αρχικής νόσου που προκάλεσε την παθολογία. 
Έτσι, η ορθή αξιολόγηση της αιτίας της βλάβης είναι δυνατόν να εξασφαλίσει τη διατήρηση των δοντιών με μόνη 
την ενδοδοντική ή την περιοδοντική παρέμβαση ή με συνδυασμένη ενδοπεριοδοντική θεραπεία.
Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του θέματος επιβάλλει τη γνώση της παθολογίας των ενδοδοντικών και 
περιοδοντικών κλινικών καταστάσεων καθώς και την αποτελεσματικότητα που αναμένεται να έχουν η ενδοδοντική 
και η περιοδοντική παρέμβαση τόσο από τα πιο απλά στάδια (φάση ελέγχου φλεγμονής) όσο και των σύνθετων 
τεχνικών αντιμετώπισης (πχ. χειρουργική θεραπεία). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του παθογενετικού μηχανισμού των ενδοπεριοδοντικών βλαβών 
είναι η γνώση της βιολογικής αλληλεξάρτησης και της επακόλουθης παθοφυσιολογικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 
του πολφού και των περιοδοντικών ιστών. Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναδείξει τη σημασία της ορθής 
διάγνωσης όσον αφορά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ενδο-περιοδοντικών βλαβών όπως αυτό 
προκύπτει μέσα από κλινικά περιστατικά και τη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Επιπλοκές της Ορθοδοντικής Θεραπείας. (Αθανάσιος Αθανασίου)
Παρόλο που οι επιπλοκές της ορθοδοντικής θεραπείας σε σύγκριση με τις χειρουργικές ή άλλες ιατρικές και 
οδοντιατρικές επεμβατικές παρεμβάσεις είναι σημαντικά περιορισμένες, η αντιμετώπισή τους απασχολεί ιδιαίτερα 
την ορθοδοντική κοινότητα. Η παρουσίαση θα αναφερθεί σε προβλήματα των περιοδοντικών και οδοντικών ιστών 
που σχετίζονται με την ορθοδοντική θεραπεία και θα συστήσει μεθόδους αποφυγής ή περιορισμού των. Ιδιαίτερη 
αναφορά θα πραγματοποιηθεί (α) σε βλάβες της αδαμαντίνης κατά την θεραπεία με ακίνητους μηχανισμούς, 
(β) στη απορρόφηση ριζών που σχετίζεται με την ορθοδοντική θεραπεία, (γ) σε προβλήματα των μαλθακών και 
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σκληρών ιστών του περιοδοντίου και (δ) στη μη φυσιολογική θέση και ανατολή των κυνοδόντων, που από μόνη 
της ή κατά την ορθοδοντική θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα παρακείμενα δόντια. 

Αποκαθιστώντας την οπίσθια περιοχή άμεσα, μία βιομιμητική προσέγγιση. 
(Γιώργος Διαμαντόπουλος)
Στατιστικά, τα οπίσθια δόντια είναι τα πρώτα που δέχονται πολλαπλές θεραπείες και αποκαταστάσεις στον 
κύκλο της ζωής τους. Ξεκινώντας με άμεσες λύσεις, η συγκολλητική προσέγγιση κρίνεται ως η πλέον σωστή 
επιλογή. Εφαρμόζοντας τις γνώσεις ανατομίας και δομής των οπίσθιων δοντιών σε συνδυασμό με τα σύγχρονα 
πρωτόκολλα αποκοπής των αντίστοιχων ιστών, τις συγκολλητικές τεχνικές, τη χρήση της ελαστικής απομόνωσης 
και με υλικά αποκατάστασης τις σύνθετες ρητίνες, μπορούμε να επιτύχουμε θεραπείες με μεγάλη διάρκεια ζωής 
και φυσική αισθητική.
Στην ομιλία αυτή , θα συζητηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, θα αποκαλυφθούν κριτήρια και πρωτόκολλα για 
βιομιμητικές και μακράς διάρκειας άμεσες συγκολλούμενες θεραπείες στην οπίσθια περιοχή.

Έμμεσες συγκολλούμενες αποκαταστάσεις (ένθετα - επένθετα) στην οπίσθια περιοχή.
α. Ενδείξεις, όρια και περιορισμοί στη χρήση τους. 
β. Αναλυτικά πρωτόκολλα για προβλέψιμη συγκόλληση. (Διαμαντής Τασσόπουλος)
Τα σύγχρονα υλικά στην οδοντιατρική σε συνδυασμό με τα τεκμηριωμένα πρωτόκολλα συγκόλλησης 
μάς επιτρέπουν να αποκαταστήσουμε την οπίσθια περιοχή με συγκολλούμενες αποκαταστάσεις μερικής 
επικάλυψης με προβλέψιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Η επιτυχία των αποκαταστάσεων αυτών βασίζεται τόσο 
στην προστασία, προετοιμασία των υποκείμενων οδοντικών ιστών, όσο και στη σχεδίαση της υπερκείμενης 
αποκατάστασης. Η εμβιομηχανική προσέγγιση των αποκαταστάσεων επιτρέπει την αντιμετώπιση περιστατικών 
από τα πιο απλά ως τα πιο σύνθετα με εξαιρετική μακροχρόνια πρόγνωση.
Η επιτυχία των έμμεσων αποκαταστάσεων στην οπίσθια περιοχή κι η μακροβιότητα τους στο στοματικό 
περιβάλλον βασίζεται σε ένα μεγάλο μέρος στην αποτελεσματική συγκόλληση τους επί των παρασκευασμένων 
οδοντικών ιστών. Η διαχείριση της συγκόλλησης περιλαμβάνει την προετοιμασία του υποστρώματος, που αφορά 
τον παρασκευασμένο οδοντικό ιστό, την προετοιμασία της αποκατάστασης, που διαφοροποιείται ανάλογα με 
το υλικό κατασκευής, καθώς και το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση. Στην παρουσίαση θα 
αναλυθούν διεξοδικά όλα τα στάδια της προεργασίας και της συγκόλλησης, με σκοπό ένα επιτυχημένο και 
προβλέψιμο αποτέλεσμα.

Σχεδιαστικές επιλογές για ακίνητη εμφυτευματική αποκατάσταση της ολικά νωδής γνάθου. 
(Νικήτας Συκαράς)
Η ολικά νωδή γνάθος μπορεί να αποκατασταθεί με ακίνητη εμφυτευματική πρόσθεση διαφορετικών σχεδιάσεων 
ανάλογα με τις κλινικές παραμέτρους του σχεδίου θεραπείας.  Ο αριθμός και διασπορά των εμφυτευμάτων, 
η απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας, οι αποκλίσεις των εμφυτευμάτων, η σχεδίαση των μηχανικών 
στηριγμάτων, η επιλογή των υλικών, το είδος του ανταγωνιστή φραγμού και η επιθυμία του ασθενή διαμορφώνουν 
ένα δύσκολο γρίφο με πολλούς συνδυασμούς και αντίστοιχα επιλογές.  Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστεί η 
μεθοδολογία αξιολόγησης των παραμέτρων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιστατικού και θα αναλυθούν τα 
κλινικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η προτεραιοποίηση των σχεδιαστικών επιλογών και τελικά η συνολική 
σύνθεση. 

Η ανάκτηση της λειτουργίας και της άνεσης με την επένθετη επιεμφυτευματική οδοντοστοιχία 
της κάτω γνάθου. (Όλγα Νάκα)
Η απώλεια των δοντιών αποτελεί αναπηρία για τον ολικά νωδό ασθενή και η θεραπευτική αντιμετώπισή της με 
συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες προσφέρει κάποιου βαθμού ανακούφιση. Το όφελος στη λειτουργία, την άνεση, 
την ικανοποίηση και την ποιότητα ζωής του ασθενούς επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων 
και την κατασκευή μιας επένθετης επιεμφυτευματικής οδοντοστοιχίας στην κάτω γνάθο. Πλέον η προσέγγιση 
αυτή θεωρείται το ελάχιστο επίπεδο (minimum standard) θεραπείας για τους ολικά νωδούς ασθενείς. Το ιατρικό 
ιστορικό, οι ανατομικές συνθήκες, οι προσδοκίες του ασθενούς, οι κινητικές του δεξιότητες, καθώς επίσης και 
τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και τη διατήρηση του 
αποτελέσματος λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό θεραπείας.
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Γεώργιος Γούμενος

Ο Δρ. Γεώργιος Γούμενος αποφοίτησε το 1982 από το Φαρμακευτικό και το 1988 από το Οδοντιατρικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1991 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου TUFTS των ΗΠΑ έχοντας αποκτήσει τον τίτλο του Master of Science (1991) στην Περιοδοντολογία (1991). 
Τo 1996 έγινε διπλωματούχος του American Board of Periodontology και το 1998 απέκτησε Διδακτορικό δίπλωμα από τον 
τομέα της Περιοδοντολογίας του Οδοντιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης 
στη Μεταπτυχιακή Κλινική Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και δίνει συχνά 
διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του gIDE (global Institute of Dental Edu-
cation). Το ενδιαφέρον του εντοπίζεται στη σύγχρονη πλαστική χειρουργική των περιοδοντικών ιστών καθώς  και στη 
διαχείριση των μαλακών και σκληρών ιστών γύρω από τα δόντια και τα εμφυτεύματα. Ο Δρ. Γεώργιος Γούμενος διατηρεί 
ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα από το 1992, ασχολούμενος αποκλειστικά με την Περιοδοντολογία και την Eμφυτευματολογία.

Αθανάσιος Αθανασίου

O Aθανάσιος Aθανασίου αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), απέκτησε την ειδικότητα της Ορθοδοντικής στο Πανεπιστήμιο Temple, Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ, και είναι 
Διδάκτωρ Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ. Είναι Εκτελεστικός Κοσμήτορας και Καθηγητής Ορθοδοντικής του Τμήματος 
Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Επίτιμος Καθηγητής Ορθοδοντικής του MBRU, Ντουμπάι, ΗΑΕ 
και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Διετέλεσε Καθηγητής 
Ορθοδοντικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής και Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής και Καθηγητής Ορθοδοντικής του MBRU, Ντουμπάι, ΗΑΕ και 
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ορθοδοντικής στο Πανεπιστήμιο Aarhus, Δανίας. Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ορθοδοντικής, της Ορθοδοντικής Εταιρείας 
της Ελλάδος και Πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ. Έχει συγγράψει περισσότερα από 200 άρθρα και κεφάλαια και έχει εκδώσει 
5 βιβλία. Έχει πραγματοποιήσει 470 σεμινάρια, διαλέξεις και ανακοινώσεις σε 49 χώρες. Διατηρεί από το 1992 ιδιωτικό 
ορθοδοντικό ιατρείο στην Αθήνα.

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2006. Διατηρεί 
ιδιωτικό ιατρείο στην περιοχή της Χαλκίδας από το 2008 με ιδιαίτερη ενασχόληση τις σύγχρονες τάσεις της βιομιμητικής, 
της συντηρητικής συγκολλούμενης οδοντιατρικής και της οδοντιατρικής φωτογραφίας. Είναι ομιλητής σεμιναρίων 
με θεματολογία που αφορά τεχνικές στη χρησιμοποίηση του ελαστικού απομονωτήρα και την άμεση και έμμεση 
συγκολλούμενη επανορθωτική οδοντιατρική. Από το 2019 είναι μέλος της διεθνούς ομάδας Βιοπροσομοίωσης (Bio-
Emulation Group).

Σπύρος Καρατζάς

Ο Σπύρος Καρατζάς αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1990, και πήρε δεύτερο 
πτυχίο Οδοντιατρικής από την Οδοντιατρική σχολή του Boston University το 2000.  Ολοκλήρωσε το Master του στην 
Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήμιο του Rochester, Eastman Dental Center το 1995.  Είναι Diplomate του American 
Board of Periodontology από το 1996 καθώς και fellow και registered speaker της ITI.Διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής 
Περιοδοντολογίας στην Οδοντιατρική Σχολή του Boston University (1996-2000) και επιστημονικός συνεργάτης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2013). Από το 2000 έως σήμερα είναι Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο University of 
Rochester και του Boston University. Είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του περιοδικού Endo-Perio, καθώς και μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Αισθητική Οδοντιατρική και Εμφυτεύματα, και Dentorama. Έχει παρουσιάσει 
πολλές εργασίες σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και ξένα 
περιοδικά. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Πάτρα με αποκλειστικότητα την περιοδοντολογία και τα εμφυτεύματα.

Αλέξης Λοϊζίδης

Αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών το 2001. Ακολούθως παρακολούθησε τριετές 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής ειδίκευσης στην Ενδοδοντολογία, το οποίο ολοκλήρωσε το 2005. Από τον Νοέμβριο 
του 2005 ασκεί αποκλειστικά το φάσμα της συντηρητικής και χειρουργικής Ενδοδοντολογίας στο ιδιωτικό του ιατρείο στη 
Λευκωσία. Έχει δημοσιεύσει αριθμό εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ενώ έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε 
μεγάλο αριθμό συνεδρίων και οδοντιατρικών εκδηλώσεων. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας, 
Certified Member της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντολογικής Εταιρείας και γραμματέας της Ενδοδοντολογικής Εταιρείας Κύπρου.
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Διαμαντής Τασσόπουλος

Ο Διαμαντής Τασσόπουλος αποφοίτησε από το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών το 1999 και το 2005 
έλαβε το πτυχίο Οδοντιατρικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε επιστημονικός 
συνεργάτης στα εργαστήρια Κινητής και Ακίνητης Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κατά το χρονικό διάστημα 2006-2012. Από το 2014 είναι ομιλητής σεμιναρίων με θεματολογία την άμεση και έμμεση 
συγκολλούμενη επανορθωτική οδοντιατρική. Έχει συμμετάσχει με σειρά επιστημονικών ανακοινώσεων σε συνέδρια σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. Από το 2007 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην γενέτειρα του, την πόλη της Ελευσίνας.

Δημήτριος Μπάρδης

Πτυχιούχος του Α-ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας (2002-2007). Πτυχιούχος της Οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Universitatea de Medicina si Farmacie Gr Popa, Ιάσιο Ρουμανίας (2008-2014). Απέκτησε Master στη 
χειρουργική και προσθετική αποκατάσταση με εμφυτεύματα από το ίδιο πανεπιστήμιο (2014-2016). Εκπονεί διδακτορική 
διατριβή από το 2018 στο αντικείμενο της εμφυτευματολογίας στην Οδοντιατρική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. 
Ασχολείται ιδιαίτερα με τα αντικείμενα των αυτόλογων αυξητικών παραγόντων, της ανύψωσης ιγμορείου, της σχεδίασης 
και εκτύπωσης χειρουργικού οδηγού εμφυτευμάτων, της ρομποτικής οδοντιατρικής και του ψηφιακού πλάνου θεραπείας 
προσομοίωσης των εμφυτευμάτων σε τρισδιάστατη ακτινογραφία. Από το 2014 μέχρι σήμερα ασκεί το επάγγελμα του 
οδοντιάτρου με έμφαση στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την ανάπλαση ιστών.

Όλγα Νάκα

Η Όλγα Νάκα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Προσθετικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι 
επίσης Honorary Teacher και Module Coordinator στα μεταπτυχιακά προγράμματα MClinDent in Fixed and Removable 
Prosthodontics και MSc in Aesthetic Dentistry στο King’s College London αντίστοιχα. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές τις 
σπουδές στο Α.Π.Θ. όπου και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές, λαμβάνοντας το τίτλο του διδάκτορα. Ολοκλήρωσε 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Clinical Dentistry in Fixed and Removable Prosthodontics στο King’s College Lon-
don, καθώς και το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Εμφυτευματολογία στην Ιnternational Team for Implantology (ΙΤΙ).
Είναι συγγραφέας σε επιστημονικές μελέτες, δημοσιευμένες σε ελληνικά και διεθνή έγκριτα περιοδικά, σε κεφάλαια βιβλίου 
και έχει λάβει μέρος με ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι υπεύθυνη έκδοσης στο περιοδικό «ΣΤΟΜΑ», Fellow 
στο International College of Dentists, Fellow στο Ιnternational Team for Implantology (ΙΤΙ), ΙΤΙ Registered Speaker, μέλος 
σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και κριτής σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Μαρίνα Παπαχρόνη

Η Μαρίνα Παπαχρόνη αποφοίτησε το 1995 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε την 
ειδικότητα της Παιδοδοντιατρικής το 1999 και τον τίτλο M.Sc. στα Οδοντιατρικά Υλικά το 2001 από το ίδιο Πανεπιστήμιο. 
Έκτοτε έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος της Ελληνικής 
Παιδοδοντικής Εταιρείας (ΕΠΕ) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοδοντιατρικής (EAPD). Τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει διεθνώς ομιλίες σχετικά με τα βιοενεργά υλικά, το οδοντικό τραύμα, τις αποκαταστάσεις και τις θεραπείες 
του πολφού σε νεογιλά και νεαρά μόνιμα δόντια. Από το 2019 ασχολείται ενεργά με την ενδο-οστική αναισθησία, δίνοντας 
παγκόσμια ομιλίες αλλά και εκπαιδεύοντας άλλους οδοντιάτρους στην τεχνική. Είναι Key Opinion Leader της Ελβετικής 
Εταιρείας Polydentia στην Ελλάδα από το 2019. Τέλος διατηρεί -από το 2000- ιδιωτικό ιατρείο στην Πάτρα με έμφαση 
στην Αισθητική και Μικροσκοπική Παιδοδοντιατρική.

Δώρος Πίκολος

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999. Στη συνέχεια απέκτησε τον τίτλο του 
Master στην Βιολογία Στόματος και τον τίτλο της Ειδικότητας στην Περιοδοντολογία, με παράλληλη τριετή εκπαίδευση 
στην Κλινική Εμφυτευματολογία, από το Πανεπιστήμιο Columbia (2001-2004). Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης και 
υπεύθυνος εκπαίδευσης στον κλάδο της Περιοδοντολογίας στην σχολή βοηθών Οδοντιατρείου του Cyprus Collage. 
Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας από το 2005. Παρουσίασε κλινικές και ερευνητικές του 
εργασίες σε διάφορα συνέδρια στις Η.Π.Α.. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά. Από το 2005 διατηρεί 
ιδιωτικό ιατρείο με αποκλειστική απασχόληση στην Περιοδοντολογία και Χειρουργική Εμφυτευματολογία.

Νικήτας Συκαράς

Ο Νικήτας Συκαράς είναι Επίκουρος Καθηγητής Κινητής Προσθετικής στην Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και υπεύθυνος 
κλινικής άσκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Προσθετικής. Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και 
απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα PhD στην Προσθετική από την Οδοντιατρική Σχολή Baylor του Πανεπιστημίου Texas A&M, 
USA. Είναι Fellow στην ITI και διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος και Υπεύθυνος εκπαίδευσης ΙΤΙ Ελλάδας & Κύπρου 
για 12 χρόνια. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο με άσκηση της Προσθετικής Οδοντιατρικής και Οδοντικής Εμφυτευματολογίας.
Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία και έχει μεταφράσει 4 
Οδοντιατρικά συγγράμματα. Έχει περισσότερες από 220 συμμετοχές σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού και έχει 
υπάρξει κριτής σε Ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Το κλινικό και ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην εφαρμογή των 
οδοντικών εμφυτευμάτων στην κλινική πράξη και στην τεκμηριωμένη χρήση καινοτομιών στην Προσθετική Οδοντιατρική.
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Ιωάννης Τζούτζας

Ο Δρ. Ιωάννης Τζούτζας αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών το 1977, ενώ το 1981 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ στην ίδια Σχολή. Το 1988 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές 
στα Οδοντιατρικά  Βιοϋλικά στο Πανεπιστήμιο Southern California. Μετέσχε επί 41 συνεχή έτη σε όλες τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου της Οδοντικής Χειρουργικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει 
δημοσιεύσει περισσότερες από 120 εργασίες σε Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο 
αριθμό Ελληνικών & Διεθνών συνεδρίων και στο σύνολο των Πανελληνίων Οδοντιατρικών συνεδρίων της ΕΟΟ, πάντοτε 
ως ομιλητής. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών  και είναι Ιδρυτής  του μαθήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ, του Γνωστικού Αντικειμένου ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  που διδάσκεται στους 
τελειόφοιτους  της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και είναι Ιδρυτής της Σχολής Βοηθών Οδοντιατρείου του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΕΚΠΑ. 
Είναι  Αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής  και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής καθώς επίσης 
Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Οδοντιατρικής  Ομοσπονδίας.

Γιώργος Τζανετάκης

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2002. Το 2007 
ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ενδοδοντία του ίδιου Πανεπιστημίου ενώ τo 2015 απέκτησε 
διδακτορικό δίπλωμα στην Ενδοδοντία με βαθμό «Άριστα». Το 2018 εξελέγη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
της Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πληθώρα ομιλιών και 
ανακοινώσεων ενώ έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διατελεί 
διαπιστευμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντολογικής Εταιρείας. Είναι κριτής (reviewer) επιστημονικών εργασιών για 
τα περιοδικά International Endodontic Journal, Journal of Endodontics, Journal of Clinical Microbiology, Australian Endo-
dontic Journal, Dental Traumatology, International Journal of Paediatric Dentistry, International Dental Journal, BMC Oral 
Health, κ.α.. Από το 2007 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα με αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντίας.
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15ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Λεμεσός 11–12 Νοεμβρίου 2022

Την ευθύνη της διοργάνωσης του 15ου Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συνέδριου έχουν η Οργανωτική 
και η Επιστημονική Επιτροπή οι οποίες ορίστηκαν από τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Οργανωτική Επιτροπή 15ου Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συνέδριου

Πρόεδρος: Σάββας Χριστοφίδης

Μέλη: Μάριος Ζωσιμάς, Λίτσα Δρουσιώτου, Νέαρχος Παναγή, Ελίνα Παναγιώτου, Μιχάλης 
Κουτσαβάκης                                                                                                                              

Επιστημονική Επιτροπή Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου

Πρόεδρος: Γιώργος Θεμιστοκλέους

Μέλη: Ελένη Αττίκη, Μαρία Σωκράτους, Άγγελος Τσάλαβος, Γιάννης Πλύγκος, Άντρια Πυθαρά

Συμβούλιο Οδοντιατρικού Σώματος του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου

Πρόεδρος: Αντώνης Αντωνίου

Αντιπρόεδρος: Σάββας Χριστοφίδης

Γραμματέας: Ελένη Αττίκη

Ταμίας: Μάριος Ζωσιμάς

Μέλη: Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Καλαμαράς, Χαράλαμπος Σακκάς, Κυριάκος Κυριακίδης,                                                         
Βρασίδας Φιλιππίδης, Νέαρχος Παναγή, Λίτσα Δρουσιώτου, Ελίνα Ιωάννου, Δημήτρης Πορτίδης, 
Λάμπρος Σωκράτους, Γιώργος Θεμιστοκλέους, Ελευθερία Σαπαρίλλα Σύζινου, Γιώργος Αβραάμ, 
Ιωάννα Ορφανού, Κωνσταντίνος Γκανάϊεμ, Μιλτιάδης Λαγούδης, Θωμάς Κούτρας, Σταυρούλα 
Λακκοτρύπη Σταύρη, Φροσούλα Φιλιππίδου.
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Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο                    Μέχρι 28/10/2022         Από 29/10/2022

Οδοντίατροι                                              

Ζεύγη Οδοντιάτρων  (νυμφευμένοι)                                    

Φοιτητές Οδοντιατρικής                                                                    

Βοηθοί Οδοντιάτρων                                                                       

Οδοντοτεχνίτες                                                                                              

Επισκέπτες στην έκθεση                                     

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:

Εγγραφή και παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, είσοδος στην Έκθεση, τρεις 
καφέδες (ένα την Παρασκευή και δύο το Σάββατο), cocktail κατά τα εγκαίνια της Εμπορικής 
Έκθεσης, παρακολούθηση του Καλλιτεχνικού Προγράμματος της Τελετής Έναρξης του Συνεδρίου, 
ένα μεσημεριανό γεύμα (Σάββατο), υλικό Συνεδρίου (τσάντα, τετράδιο, στυλό) και πιστοποιητικό 
παρακολούθησης.

Στις πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προσυνεδριακά Πρακτικά Σεμινάρια

Πρακτ. Σεμινάριο 1:  Επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες και μονήρης εμφυτευματική 
                                  αποκατάσταση πρόσθιου δοντιού.                                     

Πρακτ. Σεμινάριο 2:  Από την απομόνωση στην αποκατάσταση της οπίσθιας περιοχής 
                                 με την ανατομική τεχνική δύο στρωμάτων.   
                                                                                                                                                      
Πρακτ. Σεμινάριο 3:  Μια νέα εποχή στην οδοντιατρική των εμφυτευμάτων.                     

Πρακτ. Σεμινάριο 4:  Σύγχρονη Οδοντιατρική με τη μέθοδο της ψηφιακής αποτύπωσης.           

Πρακτ. Σεμινάριο 5:  Χημικομηχανική επεξεργασία και έμφραξη ριζικών σωλήνων. 
                                 Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια και ποιες οι σύγχρονες απόψεις;       

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: 

Συμμετοχή στο Πρακτικό Σεμινάριο, καφές και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στις πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

€ 140 

€ 260

€ 115

€   50

€ 115  

€ 100

€ 180 

€ 340

€ 140

€   70

€ 140  

€ 100

€ 60

€ 70

€ 70

€ 60

€ 60  
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    Τρόποι πληρωμής

    1. Με κατάθεση ή έμβασμα στην Τράπεζα Κύπρου στον λογαριασμό του Παγκύπριου
        Οδοντιατρικού Συλλόγου (ΙΒΑΝ CY95002001950000357010363360) αναγράφοντας
        στην απόδειξη το όνομα του Οδοντίατρου που θα συμμετάσχει (η απόδειξη πρέπει να                                                                                                                                               
        αποστέλλεται με e-mail στο cda@cytanet.com.cy).

    
    2. Με παράδοση επιταγής ή μετρητών στα γραφεία του Παγκύπριου Οδοντιατρικού
        Συλλόγου.

   
    3.  Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου 
        (http://www.dental.org.cy) και να πληρώσετε μέσον Πιστωτικής Κάρτας, αφού πρώτα                                                                                                                                            
        κάνετε σύνδεση (login) στον προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα. 
        Το username είναι ο αριθμός μητρώου οδοντιάτρων που αναγράφεται στην άδεια                                                                                                                                            
        ασκήσεως επαγγέλματος του ΠΟΣ, και password ο αριθμός πολιτικής ταυτότητας. 

    
    Σημαντική πληροφόρηση

   
    •   Ο αριθμός των Συνέδρων έχει καθοριστεί στους 400. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων,                                                                                                                                    
        παρακαλείστε πρώτα να δηλώνετε συμμετοχή στη Γραμματεία του Συλλόγου 
        (τηλ. 22 819819) και μετά να προβαίνετε σε πληρωμή.

   
    •   Προτεραιότητα συμμετοχής στα Πρακτικά Σεμινάρια θα έχουν οι συνάδελφοι που                                                                                                                                    
        θα παρακολουθήσουν και το Επιστημονικό Μέρος του Συνεδρίου.

   
    •   Θα τηρηθούν αυστηρά οι ώρες διεξαγωγής του Προγράμματος του Συνεδρίου για
        αυτό και προτρέπεστε να προσέρχεστε έγκαιρα στις καθορισμένες ώρες και αίθουσες                                                                                                                                         
        διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

   
    •   Η είσοδος στους χώρους του Συνεδρίου θα επιτρέπεται μόνον σε όσους θα φέρουν                                                                                                                                           
        την κονκάρδα του Συνεδρίου για αυτό και παρακαλείστε όπως φέρετε σε περίοπτη θέση
        την κονκάρδα σας καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

   
     •   Απαγορεύεται αυστηρά η καταγραφή με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο, μέρους ή
        ολόκληρου του Συνεδρίου.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1. Gregoris Hadjigregoriou Ltd
  2. Ανδρέας Μηλιώτης Λτδ
  3. Tokuyama Dental  
  4. Human Science
  5. Golgi Pharmaceuticals Ltd
  6. Evolution D.P. Ltd 
  7. MIS Cyprus
  8. Ιωάννου & Ιωάννου Λτδ
  9. OD Medicare Ltd
10. C. A. Papaellinas Ltd
11. M&S Hi Dent Ltd
12. Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd
13. Implatime Ltd

14. SMC Ltd
15. Medochemie Ltd  
16. Pentadent Ltd
17. M.S. Jacovides Ltd
18. K.S.P. Dental Care Ltd
19. Dentalcon Ltd
20. Healthpro Ltd
21. George Petrou Ltd
22. Dental Reality Ltd
23. Ariston Dental
24. ADM - 1st Choice Medicals
25. P. M. Crystal Dent
26. Kypropharm
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