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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με µεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας ανακοινώνουµε τη διεξαγωγή του 6ου  ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ακαδηµίας 
Αισθητικής Οδοντιατρικής στην Αθήνα, στις 3-5 Απριλίου 2009. Είµαστε υπερήφανοι που τα τελευταία 6 χρόνια, από τότε δηλαδή που 
ιδρύθηκε η ακαδηµία ως ένας µη κερδοσκοπικός φορέας παροχής επιµόρφωσης στην αισθητική οδοντιατρική, τα ετήσια συνέδρια 
που διοργανώσαµε τα εµπιστευθήκανε χιλιάδες συνάδελφοι από όλη τη χώρα. Τον Απρίλιο του 2008 διοργανώσαµε κατά γενική 
οµολογία το µεγαλύτερο και πιό σηµαντικό συνέδριο Αισθητικής Οδοντιατρικής που έχει διοργανωθεί ώς τώρα στην Ελλάδα.  

∆εν είναι τυχαίο ότι η Ελληνική Ακαδηµία Αισθητικής Οδοντιατρικής αποτελεί το µοναδικό αναγνωρισµένο φορέα παροχής 
επιµόφωσης στην αισθητική οδοντιατρική στην Ελλάδα, από την Παγκόσµια Οµοσπονδία Αισθητικής Οδοντιατρικής.

Η θεµατολογία του 6ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου, όπως και στα προηγούµενα συνέδρια, αντλείται απο τους καθηµερινούς κλινικούς µας 
προβληµατισµούς. Οι φηµισµένοι προσκεκληµένοι ξένοι αλλά και έλληνες οµιλητές θα µεταφέρουν αµερόληπτα και υπεύθυνα στο 
ακροατήριο τις γνώσεις και την κλινική εµπειρία τους, ο καθένας  στον τοµέα του ενδιαφέροντος του. Ιδιαίτερα η θεµατολογία του 
6ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου χαρακτηρίζεται από µία έντονα κλινική προσέγγιση και θα επικεντρώνεται στους τοµείς της αισθητικής 
οδοντιατρικής αλλά και της εµφυτευµατολογίας.

Σας προσκαλούµε στο συνέδριο, µε την πεποίθηση ότι θα περάσουµε όλοι ένα πολύ ευχάριστο τριήµερο λόγω του επιστηµονικού 
επιπέδου των οµιλιών και των πρακτικών σεµιναρίων, αλλά και από το φιλικό περιβάλλον της εκδήλωσης στους χώρους του ιστορικού 
φηµισµένου ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία .

Με φιλικούς χαιρετισµούς,
Ντίνος Κουντουράς
Πρόεδρος της ΕΑΑΟ

Εξώφυλλο: Μέρος του έργου «Σύµπνοια» της ζωγράφου Μαίρης Λεριά.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ

ΜΕΛΗ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΛΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΡΤΟΠΙ∆ΗΣ ΛΙΟΡΑ ΤΣΑΪΓΚΕΡ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΣΙΓΑΥ∆ΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



4 5

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  THE GOLDEN ROOM

09.00 – 13.00 ΚΩΔ. Α Αρχές παρασκευής και συγκόλλησης όψεων πορσελάνης
 Dr. Κωστής Γιαννακόπουλος, Οδοντίατρος, Πρόεδρος ΟΕ 
 Χορηγοί: IVOCLAR, ENDODENT, SADENT (20 άτοµα) (Κόστος 220 €) (Θα δοθούν δώρα αξίας € 120)

09.00 – 13.00 ΚΩΔ. Β Άμεσες αποκαταστάσεις προσθίων και οπισθίων δοντιών με σύνθετες ρητίνες με την 
τεχνική της διαστρωμάτωσης

 Dr. Κατερίνα Παπαθανασίου
 Χορηγός: ULTRADENT HELLAS  (20 άτοµα) (Κόστος 220 €) (Θα δοθούν δώρα αξίας € 165)
 
09.00 – 13.00 ΚΩΔ. Γ Διατήρηση των μαλακών και σκληρών ιστών γύρω από τον αυχένα του εμφυτεύματος για 

καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα. Σύστημα BIOHORIZONS
 ∆ρ. Αλέξανδρος Βέης, Λέκτορας Εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής 

Εµφυτευµατολογίας και Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

 Μελέτη της διατήρησης του οστού γύρω από τα εμφυτεύματα
 Dr. Σπύρος Μπότος, DDS, MSD

 Ακύτταρο Δερματικό Αλλομόσχευμα: Η εναλλακτική στην πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου
 Dr. Γιώτα Σταθοπούλου, DDS, MS, PhD
 Χορηγός: BIOTEX-ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ (20 άτοµα) (Κόστος 200 €) 

15.30 - 19.30 ΚΩΔ. Δ Χειρουργική Εμφυτευμάτων
 ∆ρ. Νίκος Ανδρεόπουλος, Στοµατικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, ∆ιδάκτωρ ΕΚΠΑ
 Χορηγός: ΝΕΓΡΙΝ DENTAL ΕΠΕ (20 άτοµα) (Κόστος 200 €) 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  THE GOLDEN ROOM

15.30 - 19.30 ΚΩΔ. Ε IMPLANT DIRECT: Βασικές αρχές χειρουργικής και προσθετικής αποκατάστασης, από το 
Α ως το Ω, για τον γενικό οδοντίατρο

 Ιωάννης Α Βεργούλλης, DDS,MS, Dipl.
 Αλέξης Στάµου, DDS
 Χορηγός:  IMPLANT DIRECT - STOMASCIENCE (20 άτοµα) (Κόστος 200 €) 

15.30 - 19.30 ΚΩΔ. ΣΤ Πρακτικό Σεμινάριο Αναπλαστικής Χειρουργικής με την χρήση μοσχευμάτων και 
μεμβρανών

 Dr. Σπύρος Καρατζάς
 Χορηγός: ARRIANI PHARMACEUTICALS SA (20 άτοµα) (Κόστος 200 €) 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ BALLROOM A

13.00 – 15.00 ΚΩΔ. Ζ Εισαγωγή και επίδειξη των δυνατοτήτων του Συστήματος CEREC στην οδοντιατρική 
πράξη

 Dr. Μανώλης Αγγελάκης, Οδοντίατρος
 Χορηγός: DENTICA SA (20 άτοµα) (Κόστος 50,00€) 

15.30 - 19.30 ΚΩΔ. Η Η δημιουργία άμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων μέσω ενός καινούργιου 
βιομιμητικού τρόπου διαστρωμάτωσης

 Dr. Federico Ferraris
 Χορηγός: MICERIUM - ΜΑΥΡΑΕΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η (20 άτοµα) (Κόστος  50,00€)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 3 Απριλίου 2009
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09.00-10.00 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Σύγκλειση για προχωρηµένες περιπτώσεις αισθητικών αποκαταστάσεων
  Advanced Occlusion for Esthetic Restorations
  Dr. Selar Francis (Βουλγαρία)

10.00-11.30 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Μελέτη αισθητικών κλινικών περιστατικών: διλήµµατα και λύσεις
  Esthetic Clinical Case Studies: Dilemmas & Solutions
  Dr. Irfan Ahmad (Αγγλία)

11.30-12.00 Διάλειμμα - Καφές

12.00-12.30 ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
  Σύγχρονη προσέγγιση της καθηµερινής κλινικής πράξης
  Dr. Αλέξης Στάμου – Dr. Ιωάννης Βεργούλλης (Ελλάδα)

12.30-14.15 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Νέες χειρουργικές και προσθετικές τάσεις, εφαρµογές και τεχνικές στην εµφυτευµατολογία
  New surgical and prosthetic trends in esthetic implant dentistry
  Dr. Eric van Dooren (Βέλγιο) - Dr. Christian Coachman (ΗΠΑ)

14.15-15.00 Ελαφρύ Γεύμα

15.00-17.00 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Τα κλειδιά της επιτυχίας στις άµεσες αποκαταστάσεις ρητίνης
  Composite resin restorations: the Keys for Success
  Dr. Rob. Carlo Spreafico (Ιταλία)

17.00-17.30 Διάλειμμα - Καφές

17.30-18.15 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Οδοντοπροσωπική αρχιτεκτονική και η ακίνητη προσθετική αποκατάσταση
  Fixed Dental Rehabilitation and Orofacial Architecture
  Prof. Άρης-Πέτρος Τριποδάκης (Ελλάδα)

18.15-19.00 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Προβλέψιµη συγκόλληση των όψεων πορσελάνης
  Predictable Bonding of Porcelain Veneers
  Dr. Κωστής Γιαννακόπουλος (Ελλάδα)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣάββατο 4 Απριλίου 2009 Σάββατο 4 Απριλίου 2009 

BALLROOM BALLROOM
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14.15-15.45 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Έλεγχος ποιότητας και εργονοµία στην καθηµερινή αισθητική οδοντιατρική: Πώς να επιτυγχάνετε  πάντα τα   
  καλύτερα αποτελέσµατα στις εργασίες σας 
  Quality Control & Ergonomics in Esthetic Dentistry: How to Obtain the Best Results
  Dr. Jose Roberto Moura Jr. (Βραζιλία)

15.45-16.45 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Η πρόκληση της αισθητικής στο ενδοδοντικά θεραπευµένο δόντι
  The challenge of aesthetics and the root-treated tooth.
  Dr. Ailbhe McDonald (Αγγλία)

09.00-10.00 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Απόδοση φυσικής αισθητικής σε αποκαταστάσεις επί εµφυτευµάτων
  Natural esthetics on implants
  Mr. Rainer Janoush (Γερμανία)

10.00-10.30 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  Εξατοµικευµένες αισθητικές λύσεις µε τη µέθοδο των µη επεµβατικών χτιστών όψεων πορσελάνης
  Predictable aesthetics using non invasive stacked porcelain veneers
  Dr. Ντίνος Κουντουράς (Ελλάδα)

10.30-11.00 ∆ΙΑΛΕΞΗ
  ∆ιαχείριση µαλακών ιστών στην αισθητική ζώνη
  Dr. Σπύρος Καρατζάς (Ελλάδα)

11.00-11.30 Διάλειμμα - Καφές

11.30-13.30 ∆ΙΑΛΕΞΗ & ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ
  Πλαστικές επεµβάσεις του περιοδοντίου και των περιεµφυτευµατικών ιστών για αισθητική επιτυχία
  Plastic periodontal and implant surgery procedures for esthetic success
  Prof. Hannes Wachtel (Γερμανία)

13.30-14.15 Ελαφρύ Γεύμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κυριακή 5 Απριλίου 2009 Κυριακή 5 Απριλίου 2009 

BALLROOM BALLROOM
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HANDS ON WORKSHOPS - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ HANDS ON WORKSHOPS - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Δρ. Αλέξανδρος Βέης
(Ελλάδα)

Διατήρηση των μαλακών και 
σκληρών ιστών γύρω από τον αυχένα 
του εμφυτεύματος για καλύτερα 
αισθητικά αποτελέσματα. Σύστημα 
BIOHORIZONS.

Λέκτορας Εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εµφυτευµατολογίας 
και Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Dr.  Γιώτα Σταθοπούλου, DDS, 
MS, PhD
(Ελλάδα)

DDS - Εθνικό Καποδιστρικό Πανεπιστήµιο Αθήνας, 2003 Certificate in Periodontics 
- University of Louisville USA, 2008 PhD - Μικροβιολογία και Ανοσολογία, University 
of Louisville USA, 2008Dr. Κατερίνα Παπαθανασίου

(Ελλάδα)

Άμεσες αποκαταστάσεις προσθίων και 
οπισθίων δοντιών με σύνθετες ρητίνες 
με την τεχνική της διαστρωμάτωσης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Tufts, Βοστώνη,  ΗΠΑ.

Dr. Σπύρος Μπότος, DDS, MSD
(Ελλάδα)

Προσθετολόγος και Γναθοπροσθετολόγος. Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
του UMDNJ ΗΠΑ στο τµήµα της Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής.

Οι όψεις πορσελάνης  πολλές φορές αποτελούν την πιο συντηρητική αλλά και αισθητική  λύση 
για να βελτιωθεί ένα χαµόγελο. Αποτελούν αποκαταστάσεις που απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης καθότι η επιτυχία τους στηρίζεται στον κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασµό και 
την ευλαβική τήρηση του πρωτοκόλλου παρασκευής και συγκόλλησης.  Σε αυτό το πρακτικό 
σεµινάριο οι συµµετέχοντες θα ασκηθούν στην παρασκευή όψεων πορσελάνης  και στη διαδικασία 
συγκόλλησής τους. Το σεµινάριο απευθύνεται στον αρχάριο Οδοντίατρο που θέλει να ξεκινήσει να 
παρέχει αυτή τη θεραπευτική λύση στους ασθενείς του αλλά και στον προχωρηµένο Οδοντίατρο 
που θα µάθει κάποια κλινικά µυστικά για τη λύση προβληµάτων που παρουσιάζονται.

Στην αρχή του πρακτικού σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα λάβουν ένα σετ ρητινών (κανονικής 
συσκευασίας), το οποίο περιλαµβάνει 7 σύριγγες ρητινών µε αποχρώσεις οδοντίνης και 
αδαµαντίνης, αδροποίηση, συγκολλητικό παράγοντα και γυαλιστικό ρητίνης, το οποίο µπορούν 
στη συνέχεια να το χρησιµοποιήσουν και στο ιατρείο τους. Η τεχνική της διαστρωµάτωσης θα 
περιγραφεί κατά στάδιο µε video κατά την διάρκεια της οµιλίας. Θα ακολουθήσει επίδειξη του 
τρόπου τοποθέτησης των υλικών µε τη βοήθεια βιντεοκάµερας και projector. Οι συµµετέχοντες 
θα κάνουν πρακτική άσκηση σε αποκαταστάσεις ΙΙης οµάδας σε οπίσθια δόντια καθώς και σε 
όψεις ρητίνης  προσθίων δοντιών, πάνω σε εκµαγεία. 

και πρόταση του συστήµατος BIOHORIZONS προς τη κατεύθυνση αυτή. Θα παρουσιαστούν τα 
αποτελέσµατα έρευνας όπου  συγκρίνεται η απώλεια οστού γύρω από εµφυτεύµατα µε αυχενική 
επιφάνεια λεία και τύπου LaserLok.  Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι τεχνικές χρήσης και 
δυνατότητες υλικών ιστικής ανάπλασης όπως του AlloDerm για την αντιµετώπιση υφίζησης και 
ελλειµατικής φατνιακής ακρολοφίας παρουσιάζονται µέσα από µία σειρά µελετών και κλινικών 
περιστατικών.

Η απώλεια κατά 1-1,5mm του περιαυχενικού περιεµφυτευµατικού οστού κατά τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του εµφυτεύµατατος είχε αρχικά  θεωρηθεί φυσιολογική. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε 
προσφάτως πεδίο έντονου προβληµατισµού και έρευνας λόγω της επίδρασης που ασκεί όχι 
τόσο στην επιβίωση του εµφυτεύµατος αλλά κυρίως στον αισθητικό τοµέα. Η κατανόηση των 
παραγόντων που προκαλούν µεταβολή της οστικής µάζας όπως επίσης και των µαλακών ιστών 
γύρω από τον αυχένα του εµφυτεύµατος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ενός 
προβλέψιµου αποτελέσµατος. Στην οµιλία αυτή αναπτύσσεται ο ανωτέρω προβληµατισµός καθώς 

Dr. Κωστής Γιαννακόπουλος
(Ελλάδα)

Αρχές παρασκευής και συγκόλλησης 
όψεων πορσελάνης

(Οδοντίατρος, Ταµίας της ΕΑΑΟ, Ιδ. Ιατρείο στην Θεσσαλονίκη, Μετ/θείς στη Γενική 
και Αισθητική Οδοντιατρική στα Παν/µια Eastman Dental Center, Rochester NY και 
SUNY Buffalo ΗΠΑ)

Δρ. Νίκος Ανδρεόπουλος
(Ελλάδα)

Χειρουργική Εμφυτευμάτων

Στοµατικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, ∆ιδάκτωρ ΕΚΠΑ

Περιλαµβάνει θεωρητική παρουσίαση της προεγχειρητικής προετοιµασίας για την τοποθέτηση 
των εµφυτευµάτων, τις χειρουργικές τεχνικές, την µετεγχειρητική παρακολούθηση και τις οδηγίες  
που δίνονται στους  ασθενείς. Στη συνέχεια θα γίνει πρακτική εξάσκηση των συµµετεχόντων µε 
επιτραπέζιες επιδείξεις και τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε οµοιώµατα γνάθων. 
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HANDS ON WORKSHOPS - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Dr. Federico Ferraris 
(Ιταλία)

Η δημιουργία άμεσων αισθητικών 
αποκαταστάσεων μέσω ενός 
καινούργιου βιομιμητικού τρόπου  
διαστρωμάτωσης

(Καθ. Οδοντικής Χειρουργικής Παν/µίου της Γένοβα. Ενεργό Μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ακαδηµίας Αισθητικής Οδοντιατρικής)

Ο Dr. Federico Ferraris θα παρουσιάσει µέσω µίας βήµα προς βήµα λεπτοµεριακής κλινικής 
παρουσίασης αλλά και ταυτόχρονης ζωντανής πρακτικής επίδειξης  τον τρόπο αντιµετώπισης 
και δηµιουργίας άµεσων αισθητικών αποκαταστάσεων µέσω ενός βιοµιµιτικού τρόπου 
διαστρωµάτωσης για την καλύτερη αντιγραφή των αισθητικών χαρακτηριστικών των φυσικών 
δοντιών

Εξοικείωση του γενικού οδοντιάτρου µε το σύστηµα της IMPLANT DIRECT . Επίδειξη κλινικών  
περιστατικών από µονήρη έλλειψη έως πλήρη  νωδότητα (video-photo). Άµεση και µεθύστερη 
φόρτιση. Πρακτική εξάσκηση στην χειρουργική τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση του 
εµφυτεύµατος. Tips για την γρήγορη, εύκολη κι επιτυχηµένη εφαρµογή των πλεονεκτηµάτων 
του συστήµατος.

Dr. Αλέξης Στάμου
(Ελλάδα)

(Οδοντίατρος, Αντιπρόεδρος της BG Academy of Cosmetic Dentistry, µέλος πολλών 
οργανισµών σε Ελλάδα & εξωτερικό. Ιδιωτικό ιατρείο στη Χαλκίδα & συνεργάτης στο 
‘Sofia Center’)

Dr. Ιωάννης Βεργούλλης 
(Ελλάδα)

IMPLANT DIRECT: Βασικές αρχές 
χειρουργικής και προσθετικής 
αποκατάστασης, από το Α ως το Ω, για 
τον γενικό οδοντίατρο

(Περιοδοντολόγος, Ειδ/θεις στο Luisiana State University στην Νέα Ορλεάνη των 
Ηνωµένων Πολιτειών, ∆ιπλωµατούχος του American Board of Periodontology, Μέλος 
πολλών επιστηµονικών οργανισµών.

Dr. Σπύρος Καρατζάς
(Ελλάδα)

Πρακτικό Σεμινάριο Αναπλαστικής 
Χειρουργικής με την χρήση 
μοσχευμάτων και μεμβρανών

(Περιοδοντολόγος, Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΟ, Επισκέπτης Επίκουρος Καθ. University 
of Rochester NY και  Boston University.  ∆ιπλωµατουχος του American Board of 
Periodontology, Ιδ. Ιατρείο στην Πάτρα)

Είναι ένα σεµινάριο που απευθύνεται στον γενικό οδοντίατρο µε χειρουργική εµπειρία, καθώς 
και τον ειδικό που θα ήθελαν να αποκτήσουν εµπειρία στην αναπλαστικές τεχνικές µε την χρήση 
οστικών µοσχευµάτων και µεµβρανών.
Κάθε εκπαιδευόµενος θα έχει δικό του µοντέλο, σετ εργαλείων, οστικό µόσχευµα και µεµβράνη.  
Οι συµµετέχοντες θα εξασκηθούν στον σχεδιασµό τοµών και κρηµνών αλλά και διαφορετικές 
τεχνικές συρραφής ταυτόχρονα µε την χρήση οστικού µοσχεύµατος σε συνδυασµό µε µεµβράνη 
κολλαγόνου.  Τεχνικές πλαστικής χειρουργικής όπως λήψη και εφαρµογή µοσχεύµατος 
συνδετικού ιστού για κάλυψη ρίζας η αύξηση του πάχους των προσπεφυκώτων ούλων και αλλαγή 
του βιότυπου θα εφαρµοστούν επίσης στα µοντέλα.

Dr. Μανώλης Αγγελάκης
(Ελλάδα)

Εισαγωγή και επίδειξη των 
δυνατοτήτων του Συστήματος CEREC 
στην οδοντιατρική πράξη

(Οδοντίατρος, ιδιωτικό ιατρείο Ηράκλειο Κρήτης)

Κατά τη διάρκεια του Σεµιναρίου θα γίνει πρακτική επίδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει το 
σύστηµα CEREC. Οι συµµετέχοντες θα µπορέσουν να εκτιµήσουν τις δυνατότητες του συστήµατος 
µέσω µιας ζωντανής κατασκευής µιας ολοκεραµικής αποκατάστασης και εφαρµογής της σε 
εκµαγείο.
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Dr. Eric van Dooren 
(Βέλγιο)

Dr. Christian Coachman 
(ΗΠΑ)

Dr. Rob. Carlo Spreafico
(Ιταλία)

Νέες χειρουργικές και προσθετικές 
τάσεις, εφαρμογές και τεχνικές στην 
εμφυτευματολογία

Τα κλειδιά της επιτυχίας στις άμεσες 
αποκαταστάσεις ρητίνης

Τα τελευταία χρόνια ο θεραπευτικός σχεδιασµός και τα χειρουργικά και προσθετικά µέσα 
στη θεραπεία µε εµφυτεύµατα έχουν αλλάξει. Αλλαγές που έχουν γίνει στη γεωµετρία των 
εµφυτευµάτων, στο σχεδιασµό των διαβλεννογόνιων στηριγµάτων και στον τρόπο σύνδεσης 
εµφυτεύµατος - διαβλεννογόνιου στηρίγµατος έχουν επηρεάσει το χειρουργικό πρωτόκολλο 
που ακολουθείται.  Επίσης οι συσκευές CAD-CAM και η χρήση ολοκεραµικών υλικών έχουν 
επηρεάσει τον τρόπο προσθετικής αποκατάστασης των εµφυτευµάτων. Σε αυτή την παρουσιάση το 
ενδιαφέρον θα εστιαστεί και στις δύο αυτές παραµέτρους και ιδιαίτερα στο συνδυασµό ελάχιστα 
επεµβατικών χειρουργικών τεχνικών και ολοκεραµικής τεχνολογίας τύπου CAD-CAM.

Οι σύνθετες ρητίνες έχουν υποστεί θεαµατικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια µε τις δυνατότητες 
συγκόλλησής τους να επιτρέπουν µια πιο συντηρητική παρασκευή κοιλοτήτων. Επίσης, οι 
απαιτήσεις των ασθενών για αποκαταστάσεις στο χρώµα των δοντιών στην πρόσθια αλλά και την 
οπίσθια οδοντοφυία, έχουν οδηγήσει σε ένα αυξηµένο ενδιαφέρον της Οδοντιατρικής Επιστήµης 
σε αυτού του τύπου τα υλικά.

(Οδοντίατρος. Είναι στην συντακτική επιτροπή του περιοδικού Teamwork ∆ιεθνής 
οµιλητής στην αισθητική των µαλακών περιεµφυτευµατικών ιστών)

(Οδοντίατρος και συγχρόνως Οδοντοτεχνίτης. Κεραµίστας του Team Atlanta Dental 
Laboratory στην Aτλάντα. Συγγραφέας εργασιών στα κεραµικά υλικά)

(Οδοντίατρος, Μετ/θεις στο Παν/µιο της Γενεύης, Ελβετίας. Παγκοσµίου φήµης 
συγγραφέας και οµιλητής στις άµεσες αποκαταστάσεις ρητίνης)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Dr. Selar Francis
(Βουλγαρία)

Προχωρημένα συγκλεισιακά 
σχήματα και σχεδιασμός αισθητικών 
αποκαταστάσεων

(Οδοντίατρος. Fellow της  Αµερικανικής Ακαδηµίας Γενικής Οδοντιατρικής, Μετ/
θεις στα  Παν/µια UCLA και  Loma Linda Αµερικής, Πρόεδρος BG Academy of 
Cosmetic Dentistry)

Για να υπάρξει επιτυχία και µακροβιότητα στις αισθητικές αποκαταστάσεις πρέπει να συνυπολογίζεται 
η σχέση της πρόσθιας µε την οπίσθια οδοντοφυία, η λειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης 
και το νευροµυικό σύστηµα του ασθενή. Σε αυτή την παρουσίαση θα αναλυθεί βήµα προς βήµα 
η διαδικασία καθορισµού της κεντρικής σχέσης µε προσωπικά τόξα και αρθρωτήρες, πότε  και 
πώς γίνεται αύξηση της κατακόρυφης διάστασης καθώς και το πώς γίνεται εξισορρόπηση της 
σύγκλεισης µε συµβατικές τεχνικές αλλά και µε προηγµένα ηλεκτρονικά µέσα.

Μελέτη Αισθητικών Κλινικών 
Περιστατικών: Διλήμματα και Λύσεις

Dr. Irfan Ahmad
(Αγγλία)

Σε αυτή τη διάλεξη συζητούνται διάφορες µέθοδοι που δινουν λύσεις σε ποικίλα αισθητικά 
προβλήµατα. Ένα σχέδιο θεραπείας δεν είναι πάντα ή σωστό ή λάθος αλλά εξαρτάται από τον 
Οδοντίατρο, τον Κεραµίστα, την κλινική κατάσταση και το ιστορικό του ασθενή καθώς επίσης 
και από τις επιθυµίες του ασθενή και τους οικονοµικούς περιορισµούς που υπάρχουν. Θα γίνει 
παρουσίαση διαφόρων κλινικών περιστατικών, θα συζητηθούν  τα εναλλακτικά σχέδια θεραπείας 
και στη συνέχεια θα αναλυθεί αυτό που τελικά επελέγη σε όλα τα στάδια της υλοποίησής του.

(Προσθετολόγος. Συγγραφέας άνω των 150 εργασιών και 5 βιβλίων σχετικών µε 
τις αισθητικές αποκαταστάσεις. Παγκοσµίου φήµης οµιλητής στις ολοκεραµικές 
αποκαταστάσεις)

Dr. Αλέξης Στάμου
(Ελλάδα)

Σύγχρονη προσέγγιση της καθημερινής 
κλινικής πράξης
(ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

Η παρουσίαση αυτή είναι µία αποκλειστικά βίντεο-παρουσίαση 30 λεπτών. Μέσα σε αυτό το 
χρόνο θα παρουσιαστούν µια σειρά από περιστατικά τα οποία ένα σύγχρονο οδοντιατρείο καλείται 
να αντιµετωπίσει καθηµερινά. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη σηµασία της πέριο-προσθετικής  
αντιµετώπισης του ασθενούς για ένα επιτυχηµένο αισθητικό αποτέλεσµα. Τέλος, οι σύγχρονες 
απαιτήσεις των ασθενών για συνολική βελτίωση της εµφάνισης τους, ο ρόλος του χαµόγελου σε 
αυτήν την εξίσωση και η συνεργασία του σύγχρονου οδοντιάτρου µε επαγγελµατίες  του χώρου της 
οµορφιάς θα τονιστεί µε έναν ιδιαίτερο τρόπο.

(Οδοντίατρος, Αντιπρόεδρος της BG Academy of Cosmetic Dentistry, µέλος πολλών 
οργανισµών σε Ελλάδα & εξωτερικό. Ιδιωτικό ιατρείο στη Χαλκίδα & συνεργάτης στο 
‘Sofia Center’)

Dr. Ιωάννης Βεργούλλης 
(Ελλάδα)

(Περιοδοντολόγος, Ειδ/θεις στο Luisiana State University στην Νέα Ορλεάνη των 
Ηνωµένων Πολιτειών, ∆ιπλωµατούχος του American Board of Periodontology, Μέλος 
πολλών επιστηµονικών οργανισµών.
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Prof. Hannes Wachtel
(Γερµανία)

Dr. Ντίνος Κουντουράς
(Ελλάδα)

Dr. Σπύρος Καρατζάς
(Ελλάδα)

Πλαστικές επεμβάσεις του περιοδοντίου 
και των περιεμφυτευματικών ιστών για 
αισθητική επιτυχία
(ΔΙΑΛΕΞΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ)

Διαχείριση μαλακών ιστών στην 
αισθητική ζώνη

Εξατομικευμένες αισθητικές λύσεις 
με τη μέθοδο των μη επεμβατικών 
χτιστών όψεων πορσελάνης

(Καθ. Περιοδοντολογίας στα Παν/µια του Βερολίνου Γερµανίας και Gothenburg   
Σουηδίας, Παγκοσµίου φήµης Οµιλητής στην διαχείρηση  των µαλακών ιστών και 
την µικροχειρουργική)

(Προσθετολόγος, ∆ιδάκτωρ Παν/µιου Eastman Λονδίνου, Fellow Εµφυτευµατολογίας 
Παν/µιου NYU ΗΠΑ. Πρόεδρος της ΕΑΑΟ.  Ιδ. Ιατρείο στην Θεσσαλονίκη)

(Περιοδοντολόγος, Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΟ, Επισκέπτης Επίκουρος Καθ. University 
of Rochester NY και  Boston University.  ∆ιπλωµατουχος του American Board of 
Periodontology, Ιδ. Ιατρείο στην Πάτρα)

Τα τελευταία χρόνια η χειρουργική των µαλακών ιστών έχει αλλάξει σηµαντικά µε τη χρήση 
µικροχειρουργικών µεθόδων τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην πλαστική χειρουργική 
του περιοδοντίου.  Σε αυτή τη διάλεξη και πρακτική επίδειξη θα παρουσιαστούν νέες 
µικροχειρουργικές τεχνικές, οι οποίες περιλαµβάνουν οπτικά βοηθήµατα όπως είναι τα 
µικροσκόπια, νέα µικροχειρουργικά εργαλεία και ειδικά σχεδιασµένα υλικά συρραφής. Έµφαση 
θα δοθεί στην εφαρµογή αυτών των τεχνικών σε περιοχές µεγαλύτερης αισθητικής σηµασίας, είτε 
υπάρχουν δόντια και εµφυτεύµατα είτε νωδότητες. 

Οι υψηλές αισθητικές απαιτήσεις της σύγχρονης οδοντιατρικής καλούν για πλήρη αποκατάσταση 
της αρµονίας ανάµεσα σε µαλακούς και σκληρούς ιστούς αλλά και ανάµεσα στο χαµόγελο και όλο 
το πρόσωπο.  Ο συνδυασµός της προσθετικής, της πλαστικής χειρουργικής του περιοδοντίου, και 
της εµφυτευµατολογίας µας δίνουν την δυνατότητα να διορθώσουµε ουλοβλεννογόνια προβλήµατα 
που προέκυψαν από την απώλεια των δοντιών, καθώς και να διαµορφώσουµε αισθητικά 
τους µαλακούς και σκληρούς ιστούς που πλαισιώνουν τις προσθετικές αποκαταστάσεις.  Θα 
παρουσιαστούν διάφορες προσεγγίσεις στα παραπάνω προβλήµατα, όπως άµεση εµφύτευση, 
άµεση αποκατάσταση ή και φόρτιση, ή εναλλακτικά, σταδιακή ανάπλαση των µαλακών και σκληρών 
ιστών µε µεθύστερη τοποθέτηση εµφυτεύµατος σε συνδυασµό µε χειρουργικές διορθώσεις αλλά 
και µεταβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις που διαµορφώνουν τους µαλακούς ιστούς.

Μέσω της παρουσίασης διαφόρων  κλινικών περιστατικών ο οµιλητής θα παρουσιάσει τις 
ενδείξεις και εφαρµογές των µη επεµβατικών κτιστών όψεων πορσελάνης για την επίλυση 
συνηθισµένων αισθητικών προβληµάτων του χαµόγελου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Prof. Άρης-Πέτρος Τριποδάκης 
(Ελλάδα)

Οδοντοπροσωπική αρχιτεκτονική και 
η ακίνητη προσθετική αποκατάσταση

Η κλινική διαδικασία της Ακίνητης Προσθετικής αποβλέπει στη τοποθέτηση των τεχνητών 
δοντιών στη σωστή τους θέση τρισδιάστατα µέσα στο χώρο της στοµατικής κοιλότητας, ανεξάρτητα 
από τη θέση της υπολειµµατικής φατνιακής νωδής ακρολοφίας. Αξιολογεί τον όγκο του 
συνολικού ελλείµµατος και αποκαθιστά τη πλήρη κυρτότητα του οδοντικού τόξου προσθέτοντας 
τόσο τους οδοντικούς, όσο και τους µαλακούς ιστούς που απουσιάζουν. Επιδιώκει την επαρκή 
υποστήριξη των χειλέων και των µαλακών µορίων και επεµβαίνει έτσι καθοριστικά στο σύνολο της 
αρχιτεκτονικής του προσώπου του ασθενή. 

(Αν.Καθηγητής Προσθετικής ΕΚΠΑ. Τέως προεδρος του International College of 
Prosthodontics 2003-2005, Internationall College of Dentists European Division 
2007-2008, Ενεργό Μελος της Ευρωπαϊκης Ακαδηµίας Αισθητικής Οδοντιατρικής)

Dr. Κωστής Γιαννακόπουλος
(Ελλάδα)

Προβλέψιμη συγκόλληση όψεων 
πορσελάνης

(Οδοντίατρος, Ταµίας της ΕΑΑΟ, Ιδ. Ιατρείο στην Θεσσαλονίκη, Μετ/θείς στη Γενική 
και Αισθητική Οδοντιατρική στα Παν/µια Eastman Dental Center, Rochester NY και 
SUNY Buffalo ΗΠΑ)

Οι όψεις πορσελάνης αποτελούν πολλές φορές την καλύτερη µέθοδο βελτίωσης ενός χαµόγελου 
και κατέστησαν δυνατές µόνο µετά από την ανάπτυξη των σύγχρονων συγκολλητικών συστηµάτων 
και των ρητινωδών κονιών. Η προβλέψιµη συγκόλληση των όψεων πορσελάνης αποτελεί µια 
από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο αισθητικός οδοντίατρος γιατί αφενός 
στηρίζονται αποκλειστικά στη συγκόλληση και αφετέρου έχουν όρια µε το δόντι σε ολόκληρες τις 
όµορες επαφές και όχι µόνο στον αυχένα του δοντιού όπως οι στεφάνες. Λάθη στη συγκόλληση 
των όψεων µειώνουν τη µακροβιότητα και την αισθητική τους ενώ µπορεί να οδηγήσουν στην 
ανάγκη άµεσης αφαίρεσης και επανάληψής τους. Σε αυτή την παρουσίαση θα δοθούν πρακτικές 
λύσεις σε διάφορα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την παράδοση των όψεων πορσελάνης.

Mr. Rainer Janoush
(Γερµανία)

Απόδοση φυσικής αισθητικής σε 
αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων

(Οδοντοτεχνίτης. Συγγραφέας οδοντοτεχνικών συγγραµµάτων. Μάστερ Οδοντοτεχνικής 
από το Παν/µιο του Nurnberg, Γερµανίας. Εξειδικεύεται στις αισθητικές 
επιεµφυτευµατικές και ολοκεραµικές αποκαταστάσεις.)

Σε αυτή την παρουσίαση θα αναλυθούν τρόποι αντιµετώπισης διαφόρων προκλήσεων που 
παρουσιάζονται στην αισθητική ζώνη σε ότι αφορά σε αποκαταστάσεις επί εµφυτευµάτων. 
Υλικά όπως η αλουµίνα και η ζιρκονία εισήχθησαν για να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά 
αισθητικά αποτελέσµατα και πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες φυσικοµηχανικές ιδιότητες 
ώστε να επιτυγχάνεται ένα προβλέψιµο αισθητικό αποτέλεσµα. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Dr. Jose Roberto Moura Jr. 
(Βραζιλία)

Dr. Ailbhe McDonald
(Αγγλία)

Έλεγχος ποιότητας και εργονομία στην 
καθημερινή αισθητική οδοντιατρική: 
Πώς να επιτυγχάνετε πάντα τα καλύτερα 
αποτελέσματα στις εργασίες σας

Η πρόκληση της αισθητικής στο 
ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι

(Προσθετολόγος. Αντιπρόεδρος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Αισθητικής 
Οδοντιατρικής. Μέλος της Αµερικανικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας  µε τη χρήση 
Μικροσκοπίου)

(Καθ. Επανορθωτικής Οδοντιατρικής στο Ινστιτούτο Eastman του Παν/µίου του 
Λονδίνου)

Σύγχρονη αισθητική αντιµετώπιση του ενδοδοντικά θεραπευµένου δοντιού. Με την εµπειρία 
των πολλών ερευνητικών µελετών που έχει συµµετάσχει αλλά και της πολύχρονης κλινικής 
της εµπειρίας η οµιλήτρια θα συζητήσει τους διάφορους τρόπους αντιµετώπισης του πολύ 
συχνού καθηµερινού κλινικού προβληµατισµού της αισθητικής αντιµετώπισης  του ενδοδοντικά 
θεραπευµένου δοντιού, όπως και την πρόγνωση των διαφορετικών κλινικών µεθόδων 
αντιµετώπισης του, των διαθέσιµων υλικών και τεχνικών.

Τα θέµατα της παρουσίασης περιλαµβάνουν :
1. Η εξέλιξη της Αισθητικής Οδοντιατρικής : απαραίτητα υλικά και τεχνικές
2. Αποτυχίες στην Αισθητική Οδοντιατρική : Γιατί συµβαίνουν και πώς να τις αποφύγουµε
3. Έλεγχος ποιότητας σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο
4. Πρωτόκολλα για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων στην πρόσθια και την οπίσθια
    οδοντοφυία
5. Εργονοµία στο ιατρείο : Η χρήση µικροσκοπίου
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6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής
3-5 Απριλίου 2009, Αθήνα – Ξενοδοχείο Grande Bretagne

Παρακαλούµε να συµπληρώσετε µε κεφαλαία γράµµατα το ∆ελτίο και να το αποστείλετε στην Γραµµατεία του Συνεδρίου: GLOBAL EVENTS, τηλ: 
2310 247743, 247734, fax : 2310 247746 , email:info@globalevents.gr

A) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ:
ΤΙΤΛΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΗ:                                                 Τ.Κ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX:
ΚΙΝΗΤΟ:                                                                                          EMAIL:

B. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Έως 26/03/2009 Από 27/03/2009

• Μη µέλη ΕΑΑΟ 130€    200€   
• Μέλη ΕΑΑΟ 100€    170€   
• Φοιτητές 90€      160€   

HANDS ON WORKSHOPS ΚΟΣΤΟΣ
• ΚΩ∆. Α 220€ 
• ΚΩ∆. Β 220€ 
• ΚΩ∆. Γ 200€ 
• ΚΩ∆. ∆ 200€ 
• ΚΩ∆. Ε 200€ 
• ΚΩ∆. ΣΤ 200€ 
• ΚΩ∆. Ζ   50€ 
• ΚΩ∆. Η   50€ 

* Για τη συµµετοχή στα πρακτικά σεµινάρια δεν απαιτείται εγγραφή στο Συνέδριο

Γ.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Ημερήσιες τιμές δωματίων με πρωινό 

Όνομα Ξενοδοχείου Κατηγορία Μονόκλινο δωμάτιο Δίκλινο δωμάτιο Σύνολο διανυκτερεύσεων
 Grande Bretagne Deluxe 270 €  295 €  x ……… 
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Τόπος και χρόνος Συνεδρίου
Αθήνα, Ξενοδοχείο Grande Bretagne
(Πλατεία Συντάγµατος, Αθήνα, Τηλ: 210 3300000)
3 – 5 Απριλίου 2009

Γλώσσα
Η επίσηµη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Θα υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση των ξένων οµιλιών.

Κονκάρδα Συνεδρίου
Με την εγγραφή τους οι σύνεδροι θα παραλαµβάνουν την ειδική κονκάρδα µε το όνοµά τους, την οποία παρακαλούνται να φέρουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του. 

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συµµετέχοντες του Συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης την Κυριακή 5 Απριλίου  2009. 

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση οδοντιατρικών προϊόντων και µηχανηµάτων.

Γραμματεία Συνεδρίου

Εγνατία 117, 54635 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 247734, fax 2310 247746 • e-mail:info@globalevents.gr • www.globalevents.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση Συνεδρίου 
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Συνεδριακό υλικό (Πρόγραµµα, 
   Τσάντα συνεδρίου, Ταυτότητα εισόδου, κλπ.)
• ∆ιαλείµµατα καφέ & φαγητού
• Πιστοποιητικό Συµµετοχής
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ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
•	 Τα έξοδα συµµετοχής δεν επιστρέφονται
•	 Μετά τη γραπτή ζήτηση δωµατίων ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές. 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τρόποι πληρωμής
•	 Προϋπόθεση για την κράτηση δωµατίων είναι η καταβολή του συνολικού ποσού.
•	 Το δικαίωµα συµµετοχής και η αξία της του συνολικού ποσού θα πρέπει να καταβληθούν µε έναν από τους παρακάτω τρόπους :

	 Με ταχυδροµική ή τραπεζική επιταγή, εις διαταγήν Global Events, αναφέροντας το όνοµα του Συνεδρίου και το όνοµα του 
συµµετέχοντος.

	 Μέσω Τραπέζης: 
 ALPHA BANK PROBANK

Αριθ. Λογαρ: 480 002 002 002694 Αριθ. Λογαρ: 054 052 018220601 2015
εις διαταγήν: GLOBAL EVENTS Εις διαταγήν: GLOBAL EVENTS
IBAN No. GR 2501404800480002002002694 IBAN No. GR 03 0540 0520 0001 8220 6012 015
SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX  SWIFT CODE: PRNK GRAA

	 Με χρέωση πιστωτικής κάρτας, συµπληρώνοντας κατάλληλα τα παρακάτω στοιχεία : 
 VISA 	       MASTERCARD 	    AMERICAN EXPRESS  	

Όνομα κατόχου:
Αριθμός κάρτας:
Ημερομηνία Λήξης: Παρακαλούµε συµπληρώστε τα τρία τελευταία νούµερα από τον 

αριθµό στο πίσω µέρος της κάρτας
Συνολικό ποσό πληρωμής
Για την συμμετοχή του/της:

Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει πλήρως τους όρους κρατήσεων και ακυρώσεων και αποδέχομαι τα παραπάνω ποσά που έχω δηλώσει καθώς 
και τη χρέωση της κάρτας μου 

Ημερομηνία       Υπογραφή

Γραµµατεία Συνεδρίου
 Εγνατία 117, 54635 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 247734, fax 2310 247746
 E-mail:info@globalevents.gr • www.globalevents.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Γενικά
Για την εγγραφή µελών στην Ακαδηµία είναι απαραίτητη  η συµπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης, και η καταβολή του 
απαιτούµενου κόστους εγγραφής καθώς και της ετήσιας συνδροµής, από τον εκάστοτε ενδιαφερόµενο, όπως αυτά ορίζονται από 
το καταστατικό της Ακαδηµίας για τις διάφορες βαθµίδες των µελών.

Τα µέλη του σωµατείου διακρίνονται σε Φοιτητές, Τακτικά, Ενεργά και Επίτιµα Μέλη. 
  
ΜΕΛΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Όλοι οι φοιτητές οδοντιατρικής που φοιτούν κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου ηµερολογιακού έτους µπορούν να εγγραφούν ως 
µέλη Φοιτητές µε βεβαίωση της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Το κόστος εγγραφής είναι 10 Ευρώ και η ετήσια συνδροµή είναι 90 Ευρώ. Τα µέλη Φοιτητές δικαιούνται έκπτωση στην τιµή 
εισόδου των επιστηµονικών εκδηλώσεων της ΕΑΑΟ.  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τα κριτήρια εγγραφής είναι τα εξής:

1) Συνυπόγραφη σύσταση  ενός Τακτικού ή Ενεργού µέλους. 

Και

2) Αποδοχή της αίτησης του υποψηφίου Τακτικού µέλους από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως ορίζει το καταστατικό της ΕΑΑΟ.

Το κόστος εγγραφής είναι 20 Ευρώ και η ετήσια συνδροµή είναι 130 Ευρώ. Τα Τακτικά µέλη δικαιούνται έκπτωση στην τιµή 
εισόδου των επιστηµονικών εκδηλώσεων της ΕΑΑΟ.  

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ
Ενεργά Μέλη του Σωµατείου µπορούν να εγγραφούν Έλληνες  ή και αλλοδαποί Επιστήµονες που έχουν συµπληρώσει συνεχόµενη 
θητεία 3 χρόνων µε την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους του Σωµατείου και συγχρόνως έχουν 3 ετήσιες συµµετοχές κατά τη διάρκεια 
µίας πενταετίας στο ετήσιο συνέδριο της ακαδηµίας.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Επίσης:

1)      Συνυπόγραφη πρόταση 2 Ενεργών µελών.

Και

2)      Ενεργή συµβολή στην εκπλήρωση των σκοπών της ΕΑΑΟ µέσω επιστηµονικού ή επιµορφωτικού έργου.

Και

3)   Παρουσίαση κλινικού ή εργαστηριακού έργου του ενδιαφερόµενου σε µορφή προφορικής εισήγησης που να καταδεικνύει το 
ενδιαφέρον και την ικανότητα του για προαγωγή της αισθητικής οδοντιατρικής.

Και

4.1)    Πριν και µετά φωτογραφίες 3 περιστατικών σχετικών µε την αισθητική οδοντιατρική.

    ή

4.2)   Μία προφορική παρουσίαση ή δηµοσιευµένη ερευνητική εργασία.

    ή

4.3)    Βεβαίωση φοίτησης σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σχετικό µε την αισθητική οδοντιατρική.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέλευσης του ∆. Σ. που έχει συγκληθεί 
για το σκοπό αυτό. 

 

Το κόστος εγγραφής είναι 200 Ευρώ και η ετήσια συνδροµή είναι 180 Ευρώ. Τα Ενεργά µέλη έχουν το δικαίωµα ελεύθερης 
εισόδου στις επιστηµονικές εισηγήσεις της ΕΑΑΟ και δικαιούνται έκπτωση στην τιµή εισόδου των υπόλοιπων επιστηµονικών 
εκδηλώσεων της ΕΑΑΟ.
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Distributor

H �ÔÈfiÙËÙ· Ì·˜, Ë ‰ÈÎ‹ Û·˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË!

|E |M|º|À|∆|∂ |À|ª|∞|∆|∞|

∂�ÈÙÂ‡ÁÌ·Ù·
ñ ∂›Ì·ÛÙÂ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ Î·È Û˘ÓÂ¯ÈÛÙ¤˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ BrÆanemark-

È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÂÌÊ˘ÙÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜. ŸÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë
NobelBiocare Â›Ó·È Ô �ÚˆÙÔ�fiÚÔ˜ �·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜.

ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‚ÈÔÛ˘Ì‚·Ùfi ˘ÏÈÎfi  TiUniteì  ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹
√ÛÙÂÔÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË,  ÕÌÂÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ™‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Ì·Ï·ÎÒÓ ÈÛÙÒÓ
(immediate function & soft tissue integration). 

ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·  Procera®, ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÈÛıËÙÈÎ¿ Î·È
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ Ï‡ÛË ÁÈ· Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ ·�ÔÎ·Ù·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi 3D �Ï‹Úˆ˜ Î·ÙÂ˘ı˘ÓfiÌÂÓˆÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ.

ŒÚÂ˘Ó·
ñ E�›ÛËÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ �ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·�fi 50

·Î·‰ËÌ·˚Î¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Î·È 600 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜
Â�ÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ �·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜.

ñ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ‹
�ÚfiˆÚË ÊfiÚÙÈÛË ·�fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÙ¤˜ Ì·˙›.

ñ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ 5 ¤ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·�fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·Áˆ-
ÓÈÛÙ¤˜ Ì·˙›.

Y�ÔÛÙ‹ÚÈÍË
ñ 165.000 �ÂÏ¿ÙÂ˜ ÂÎ�·È‰Â‡ÙËÎ·Ó ·�fi 1.985 ÂÈ-

‰ÈÎÔ‡˜ ÛÂ 37 ¯ÒÚÂ˜ Î·È ÛÂ 19 ÁÏÒÛÛÂ˜ Î·Ù¿
ÙÔ 2004.

ñ 16 ¯ÚfiÓÈ· �·ÚÔ˘Û›¿˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÌÂ ˘�Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË ·�fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚÂ›· Ô‰ÔÓÙÈ·-
ÙÚÈÎÒÓ. Y„ËÏfi Â�›�Â‰Ô ÁÓÒÛË˜ ÙˆÓ product
specialists, ‰È·ÚÎ‹˜ Â�ÈÌÔÚÊˆÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ MÂÓÙfiÚˆÓ.

ME§π™™π∞: 17 NoÂÌ‚Ú›Ô˘ 4, ∆∏§: 210 80.49.493 (10 ÁÚ·ÌÌ¤˜)
°OY¢I: TÂÙÚ·fiÏÂˆ˜ 4-8,  TËÏ.: 210 80.49.493, 210 77.77.608
£E™™A§ONIKH: N. T¤ÏÔÁÏÔ˘ 5, T.K.: 546 36 ñ TËÏ. 2310 968.799
e-mail: sadent@usa.net ñ www.sadent.com
™YNEP°ATH™ £E™™A§IA™: DENTALINE EÏ¤ÓË Z·ÊÂ›ÚË, NÈÚ‚¿Ó· 15 & °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë , §¿ÚÈÛ· ñ TËÏ. 2410 549168The service company 

ñ K·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¯ÈÎ‹ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·È ÔÛÙÂÔÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ¯¿ÚË ÛÙ·
grooves.

ñ ∆Ô ÂÌÊ‡ÙÂ˘Ì· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÛÙ· 8mm
ñ TiUniteì Ì¤¯ÚÈ �¿Óˆ
ñ Grooves ÛÙÔ Û�Â›ÚˆÌ· Î·È ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ
ñ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ �ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ NobelGuideì 
ñ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÊÈÏÈÎfi �ÚÔ˜ ÙÔÓ Â�ÂÌ‚·›ÓÔÓÙ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi �ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ

ñ ¶Ï‹Úˆ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎ¿ Îˆ‰ÈÎÔ�ÔÈËÌ¤ÓÔ
ñ ∂Í·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓË ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ·Ú¯ÈÎ‹ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÈ˙fiÌÔÚÊÔ˘

Û¯‹Ì·ÙÔ˜
ñ π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· �ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂÙ·Í‡ ÚÈ˙ÒÓ
ñ ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û‡Ó‰ÂÛË
ñ ∆Ô ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÚÈ˙fiÌÔÚÊÔ Û‡ÛÙËÌ·
ñ ∆Ô Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·�Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· �·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ 

N¤Ô ÂÌÊ‡ÙÂ˘Ì· NobelReplaceì Tapered Groovy

21x14 Nobel Biocare  2/24/09  3:17 PM  Page 1



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ευχαριστεί θερµά για τη συµβολή τους στην διοργάνωση του Συνεδρίου τις παρακάτω Εταιρείες:

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ-PLATINUM SPONSOR

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ-GOLDEN SPONSORS

PUBLISHING PARTNERS

Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 

L.Pantelides Co Ltd
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QEV                                  Übersicht der neuen Logofamilie des Quintessenz Verlages                                  QEV

a-QEV_Logos_Positiv

d-QEV_Logos_QIPG (Quintessence International Publishing Group)

c-QEV_Logos_Transparentb-QEV_Logos_Negativ
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