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Διοικητικό Συμβούλιο ΕΑΑΟ

Σπύρος Καρατζάς [Πρόεδρος]

Σπύρος Κουτάγιας [Γενικός Γραμματέας]

Κλεάνθης Μανωλάκης [Ταμίας]

Λιόρα Τσάιγκερ [Μέλος]

Αντώνης Πιτσιγαυδάκης [Μέλος] 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με χαρά σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής 

Οδοντιατρικής που φέτος γίνεται στην Αθήνα στις 1 Φεβρουαρίου 2014.  Έχουν περάσει δέκα ολόκληρα χρόνια από 

το 2003 όπου ιδρύθηκε η Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής, και η πορεία της την καθιέρωσε σαν ένα 

θεσμό στην Ελληνική Οδοντιατρική πραγματικότητα και το ετήσιο συνέδριο της ως το πιο επιστημονικά και κλινικά 

ενδιαφέρον συνέδριο, φέρνοντας στον Έλληνα οδοντίατρο τους διασημότερους διεθνείς ομιλητές πάνω στην αισθητική 

και την εμφυτευματολογία, τους δύο τομείς της οδοντιατρικής που εξελίσσονται γρηγορότερα τα τελευταία χρόνια.

Η θεματολογία του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, όπως και στα προηγούμενα συνέδρια έχει επιλεχτεί σύμφωνα με 

την καθημερινότητα του γενικού οδοντιάτρου, αλλά ταυτόχρονα προσεγγίστηκε με στόχο την αισθητική τελειότητα 

τόσο στις συμβατικές αλλά και στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.  Ακλουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

Ελληνικής πραγματικότητας προσπαθήσαμε επίσης να βρούμε ένα τρόπο να παντρέψουμε όλα τα παραπάνω με την 

οικονομική κρίση.

Αισιοδοξούμε ότι το φετινό μας συνέδριο θα σας προσφέρει αξιόλογα επιστημονικά ερεθίσματα, αλλά και 

ανεκτίμητες πρακτικές συμβουλές ομιλιών και πρακτικών σεμιναρίων, σε ένα φιλικό περιβάλλον.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Σπύρος Καρατζάς

Πρόεδρος ΕΑΑΟ
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08:30 Γραμματεία ανοιχτή [Open registration] 

08:55 Καλωσόρισμα Προέδρου ΕΑΑΟ [Welcome President EAAO] Σπύρος Καρατζάς, [Hellas]

09:00 Ελάχιστα επεμβατική αισθητική οδοντιατρική 

  με τη χρήση μικρής διάρκειας ορθοδοντικής θεραπείας 

  [Minimal invasive esthetic dentistry with the use 

  of short term orthodontic theraphy] Νίκος Πυργάκης [Hellas]

09:45 Η εμφύτευση είναι επιτυχής, τι θα πρέπει να ακολουθήσει 

  για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα; [Implantation is successful, 

  what’s next for successful outcome?] Igor Ristic [Serbia]

10:30 Διάλλειμα καφέ [Coffee break] 

11:00 Η ώρα της κρίσης: είναι η ώρα για μια νέα Οδοντιατρική 

  (Μέρος 1) [crisis time: it’s time x a new dentistry! (Part 1)] Walter Devoto [Italy]

13:00 Γεύμα [Lunch break] 

14:00 Η ώρα της κρίσης: είναι η ώρα για μια νέα Οδοντιατρική (Μέρος 2) 

  [crisis time: it’s time x a new dentistry! (Part 2)] Walter Devoto [Italy]

15:30 Διάλλειμα καφέ [Coffee break] 

16:00 Εφαρμογή άμεσων όψεων - μια εγγύτερη ματιά 

  [Direct veneering- a closer look] Marc Bachmann [Switzerland]

17:00 Συνεδρία θεραπευτικού σχεδιασμού 

  [Treatment planning session] Σπύρος Κουτάγιας [Hellas]

17:50 Τελετή λήξης [Closing ceremony] 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα για τα 10 χρόνια της  
Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής 

ΣΣύύννθθεεττεεςς  ρρηηττίίννεεςς  &&  ΠΠρρόόσσθθιιαα  δδόόννττιιαα 
…ένα τρίωρο πρακτικό σεμινάριο με στυλ! 
με τον Walter Devoto 

Περίληψη 
Συνήθη παράπονα μεταξύ συναδέλφων είναι το γεγονός ότι οι τεχνικές 
διαστρωμάτωσης δείχνουν μάλλον περίπλοκες και η ορθή χρωματική επιλογή 
παρουσιάζει μάλλον δυσκολίες. Παραδόξως, αναφέρουν ότι η εμφάνιση στην 
αγορά προηγμένων υλικών που έχουν σχεδιαστεί να προσφέρουν πολύ καλά 
αποτελέσματα υπό την έννοια της μέσο- ή μακρόχρονης πρόγνωσης, το μόνο 
πουν κάνουν είναι να καθιστούν δύσκολη τη σωστή επιλογή.  
Στην πραγματικότητα πολλοί από αυτούς τους συνάδελφους μετά τον αρχικό 
υπέρμετρο ενθουσιασμό, παρατούν τη διαστρωματική τεχνική και στρέφονται 
σε υλικά τα οποία πιστεύουν ότι είναι πιο απλά ή έστω "μιμητικά"(!).  
Σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο ο εισηγητής θα δώσει συστάσεις για 
καθημερινή χρήση οι οποίες στοχεύουν στην παροχή υψηλή ποιότητας 
προβλέψιμα αποτελέσματα, από αισθητικής και κλινικής άποψης με 
αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα για όλους εμάς αλλά και τους ασθενείς μας. 
Οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν πως: 
- να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση συνθέτων ρητινών διαφορετικών 
αποχρώσεων και να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα,  
- να κατανοήσουν την αγαπημένη τους σύνθετη ρητίνη, 
- να κατασκευάσουν μόνοι τους σε 15 λεπτά "τον υπέρτατο" χρωματικό οδηγό, 
- να απλοποιήσουν την επιλογή συνθέτων ρητινών, 
- να χρησιμοποιήσουν νέα εργαλεία ρητινών επιταχύνοντας την διαδικασία 
εφαρμογής τους και, 
- να χρησιμοποιήσουν ένα δυνητικά επαναλαμβανόμενο θεραπευτικό 
πρωτόκολλο αναφορικά με αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης. 

Χορηγός:                                                                      Τόπος:   
Λ. Βουλιαγμένης 272Α, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα     

Αριθμός συμμετεχόντων: 20                       Δικαίωμα συμμετοχής: 100,-€ 
Πληροφορίες: Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας 
από 01.01.2014 ακολουθώντας τα παρακάτω τέσσερα βήματα: 1) Δήλωση 
συμμετοχής (ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο επικοινωνίας) μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης koutayas@otenet.gr,  2) Επιβεβαίωση δυνατότητας 
συμμετοχής μέσω απαντητικού email, 3) Κατάθεση εντός 3 ημερών από την 
επιβεβαίωση του δικαιώματος συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΑΑΟ στην τράπεζα Πειραιώς: [ΙBAN: GR3201722330005233020362645] και, 4) 
αποστολή voucher συμμετοχής μέσω απαντητικού email. 

Παρασκευή  
31.01.2014 

 16:00-20:00 
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Γεννήθηκε στο Chiavari το 1965 και με άριστα  αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της 

Γένοβας το 1991. Ο Dr Devoto υπήρξε ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε προπτυχιακό επίπεδο στο τμήμα Προσθετικής 

και δίδαξε Παιδοδοντία και Οδοντική Χειρουργική. 

Από το 2000-2004 δίδαξε Επανορθωτική Οδοντιατρική σε σειρά σεμιναρίων Εφαρμογών Laser στη ίδια Σχολή. Από 

το 2005-2006 υπήρξε Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης στο master της Αισθητικής Οδοντιατρικής. Από το 2005-

2009 υπήρξε Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Σιέννα στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική, καθηγεσία στην 

Επανορθωτική Οδοντιατρική. Σήμερα, είναι Λέκτορας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Καταλονίας στη Βαρκελώνη στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αισθητική Οδοντιατρική.  Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μεσογείου στη 

Μασσαλία στην Αισθητική Επανορθωτική Οδοντιατρική. 

Ο Dr Devoto έχει ειδικότερα ενδιαφέροντα στο πεδίο της Συντηρητικής Αισθητικής Οδοντιατρικής  και είναι 

συγγραφέας ποικίλων δημοσιεύσεων σε εξειδικευμένα διεθνή περιοδικά. Ως ομιλιτής έχει συμμετάσχει σε εθνικά και 

διεθνή σεμινάρια και συνέδρια και έχει υπάρξει ομιλητής και συνεργάτης των περισσοτέρων μεγάλων ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων. Επιπρόσθετα ο Dr Devoto  είναι συγγραφέας κεφαλαίου στα συγγράμματα “Le Guide Estetique” (A. 

Faucher and J.C. Paris, QDT 2003, France),  “Odontoiatria Restaurativa” (A.I.C. Elsevier 2009, Italy) και “Layer” by J. 

Manauta & A. Salat, QDT 2011.

Είναι μέλος της Ακαδημίας Χειρουργικής Οδοντιατρικής (1976), της Ιταλικής Ακαδημίας Επανορθωτικής Οδοντιατρικής 

(1998) και ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (2002). Ιδρυτής της Ιταλικής Ακαδημίας 

Αισθητικής Οδοντιατρικής.

Επίσης έχει το ιδιωτικό του ιατρείο στο Sestri Levante (Γένοβα) και συνεργάζεται με τα πλέον γνωστά εξειδικευμένα 

ιατρεία στην Αισθητική Οδοντιατρική στην Ευρώπη.

 

Η ώρα της κρίσης: είναι η ώρα για μια νέα Οδοντιατρική (Μέρος 1 & 2) 

Κρίση, κρίση, κρίση: αυτή είναι η μόνη λέξη που ακούει κανείς αυτούς τους καιρούς. Αλλά τι όμως σημαίνει για τον 

οδοντίατρο;  ... λιγότεροι ασθενείς, λιγότερα χρήματα, υποβαθμισμένη ποιότητα; 

Θα ήταν ένα τεράστιο λάθος αν αποδεχόμασταν κάτι τέτοιο. Εμείς θα πρέπει να διαθέτουμε τη δυνατότητα  να 

κατανοήσουμε τους ασθενείς μας και να τους προσφέρουμε θεραπείες υψηλής ποιότητας με τη χρήση των νέων 

παρεχομένων οδοντιατρικών υλικών καθώς και επανορθωτικών τεχνικών.

Τα υλικά σύνθετης ρητίνης είναι ιδανικά για να πραγματοποιήσετε κάτι τέτοιο, είναι  ευέλικτα, η ποιότητα έχει βελτιωθεί 

δραματικά, οι τεχνικές κλινικής εφαρμογής τους έχουν αναπτυχθεί και απλοποιηθεί. Η ορθή χρήση Tτων ρητινών μας 

επιτρέπει:

ñ Να προσφέρουμε ακόμα και ακραίες αποκαταστάσεις, στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή, οι οποίες υποκαθιστούν 

σε πολλές περιπτώσεις και την επιλογή μιας ολικής στεφάνης.

ñ Να επισκευάσουμε και τροποποιήσουμε αποκαταστάσεις με ιδιαίτερο χαμηλό κίνδυνο και αποδεκτό κόστος για μας, 

τους τεχνίτες μας και τους ασθενείς μας, 

ñ Να εμβαθύνουμε τον κόσμο της συγκόλλησης και της ενίσχυση του δοντιού, αφήνοντας την πόρτα ανοικτή σε 

μελλοντικές θεραπευτικέ προσεγγίσεις με άλλα υλικά. 

ñ Να διερευνήσει την προσθετική σε φυσικά δόντια και εμφυτεύματα με άλλο όραμα, να μείνει ανοιχτός σε ένα 

απλουστευμένο σχεδιασμό.

Οι σύγχρονοι οδοντίατροι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αυτή τη νέα προσέγγιση για το επάγγελμά τους, γιατί 

εδώ είμαστε μπροστά σε μια οικονομική κρίση που μπορεί να αποδειχθεί, όπως ελπίζεται, μια στιγμή της επαγγελματικής 

ανάπτυξης για όλους μας.

Walter Devoto [Βάλτερ Ντεβότο]
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Γεννήθηκε το 1970. Αποφοίτησε το 1994 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης όπου το 
1995 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στις τεχνολογίες συγκόλλησης στο τμήμα της Προσθετικής (Καθ. 
P. Schärer). 

Από το 1995 διαθέτει ιδιωτικό οδοντιατρείο. Είναι μέλος της Swiss Dentists Organisation (SSO) και της Swiss Organi-
sation of Endodontology (SSE) ενώ έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά.

Κλινική εφαρμογή άμεσων όψεων - μια εγγύτερη ματιά
Η τελευταία γενιά συνθέτων ρητινών είχε ως αποτέλεσμα την προαγωγή της κλινικής εφαρμογής άμεσων όψεων 

κατά την τελευταία δεκαετία.  Μαθαίνοντας “how to look at teeth“ είναι το προσόν-κλειδί ώστε να οδηγηθούμε στην 
εφαρμογή των όψεων αυτών επιτυχημένα, αξιόπιστα και επικερδώς.

Η εισήγηση αυτή θα δώσει μια ολοκληρωμένη επισκόπιση της κλινικής εφαρμογής των άμεσων όψεων από την 
ανάλυση της κάθε περίπτωσης έως την τελική στίλβωσή της με τη χρήση των πλέον νεωτεριστικών υλικών που μας είναι 
διαθέσιμα σήμερα. 

O Dr. Igor Ristic γεννήθηκε το 1972. Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου το 1996, 
ολοκλήρωσε ειδικές σπουδές στην Οδοντική Προσθετική στην Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία επίσης στο 
Βελιγράδι το 2002. Επίσης έχει μετεκπαιδευθεί στην Πανεπιστημιακή Κλινική στην Ulm, Γερμανίας (Καθ. B. 

Haller). Από το 1999 είναι ιδιοκτήτης και επιστημονικός διευθυντής του Centre for Cosmetic Dentistry and Implants 
στο Βελιγράδι και γνωστός για την εκπαιδευτική του δραστηριότητα στην Σερβία πάνω σε τεχνικές ολοκεραμικών 
αποκαταστάσεων και αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης. Έχει πολλές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια. Είναι 
διευθυντής για τη χώρα του της European Society of Cosmetic Dentistry και μέλος σε πολλές επιστημονικές εταιρίες.

Έχοντας εξασφαλίσει την οστεοενσωμάτωση στην εμφυτευματολογία, ποιά είναι η επόμενη πρόκληση για ένα 
τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα;

Το υπερβολικό βάρος στην χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων έχει επισκιάσει την μεγάλη σημασία της 
προσθετικής στην απόδοση ενός τέλειου αισθητικού αποτελέσματος. Μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση 
απαιτεί να αποδίδεται μεγάλη σημασία σε κάθε στάδιο της θεραπείας.  

Αυτή η παρουσίαση θα εστιάσει στην προσθετική των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων από το σχέδιο θεραπείας 
μέχρι την τελική τοποθέτηση. 

Εξατομικευμένα ή προκατασκευασμένα κολοβώματα, καθώς η σημασία των προσωρινών κολοβωμάτων θα 
αναπτυχτούν εκτενώς. Διαφορετικές τεχνικές αποτύπωσης, διλήμματα ανάμεσα σε κοχλιωμένες ή συγκολλημένες 
αποκαταστάσεις και μέθοδοι συγκόλλησης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με το κοινό. Τέλος, η διαμόρφωση 
των μαλακών ιστών με προσωρινές προσθετικές αποκαταστάσεις, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα να διορθωθούν μη 
ιδανικές συνθήκες κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων θα παρουσιαστεί με βιβλιογραφικές αναφορές και πολλά 
κλινικά περιστατικά.

Marc Bachmann [Μαρκ Μπάχμανν]

Igor Ristic [Ίγκορ Ρίστιτς]
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Έχει λάβει Master Προσθετικής στο Kings Hospital of London και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές 

στην αισθητική οδοντιατρική στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (New York University) και στην Βραζιλία (Fahl 

center Curitiba). Μέλος Ελληνικής, Αμερικανικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής, και άλλων επιστημονικών 

φορέων. Συμμετέχει σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, και σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή επιμόρφωσή του. Επίσης έχει 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπου εκπαιδεύει οδοντιάτρους ως προς τη προσθετική αποκατάσταση των 

εμφυτευμάτων και την αισθητική οδοντιατρική. Έχει εκπαιδευθεί  σε μερικά από τα κορυφαία οδοντιατρεία στον κόσμο 

και έχει ολοκληρώσει τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της Ακαδημίας του Dawson. Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα 

στις τεχνικές inman aligner, 6 month smiles και clear aligner. Επιπλέον, έχει εκπαιδευθεί στο University of Kentucky στις 

διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης, στο στοματογναθικό πόνο και στις διαταραχές ύπνου.

Ελάχιστα επεμβατική αισθητική οδοντιατρική με τη χρήση μικρής διάρκειας ορθοδοντικής θεραπείας

Τα τελευταία χρόνια οι ασθενείς έχουν όλο και πιο υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την αισθητική του χαμόγελού τους 

επιθυμώντας όσο το δυνατόν λιγότερο επεμβατικές τεχνικές αποκατάστασης δηλαδή τεχνικές που χρειάζονται ελάχιστη 

ή και καθόλου παρασκευή των φυσικών δοντιών. Με τη βοήθεια  κάποιων τεχνικών ορθοδοντικής  -μικρής διάρκειας- 

μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ασθενών μας. Η εισήγηση αυτή αφορά τις τεχνικές clear aligner, inman 

aligner και six month smiles.

Το clear  aligner αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο που χρησιμοποιεί αόρατους (διαφανείς) νάρθηκες τους οποίους ο 

ασθενής πρέπει να τους εφαρμόζει στα δόντια του 17 ώρες την ημέρα. Είναι σχετικά οικονομική τεχνική, υπάρχει έλεγχος 

των μετακινήσεων και έχουμε τη δυνατότητα να προβλέψουμε τη διάρκεια και το τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας. Οι 

νάρθηκες μπορούν να γίνουν σε πιστοποιημένο εργαστήριο στην Ελλάδα.

Το inman aligner είναι ένα είδος νάρθηκα που όμως δεν είναι αόρατος. Με τη συγκεκριμένη τεχνική είναι δυνατόν να 

έχουμε πιο γρήγορη μετακίνηση, αλλά όχι πάντα με την ίδια ακρίβεια. Ο νάρθηκας γίνεται σε πιστοποιημένο εργαστήριο 

στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το six month smiles είναι μια τεχνική στην οποία χρησιμοποιούμε brachets και σύρμα σε λευκό χρώμα. Το πιστοποιημένο 

εργαστήριο από την Αμερική μας στέλνει τα brachets μέσα σε οδηγούς-νάρθηκες ώστε να τα συγκολλήσουμε στις θέσεις 

που πρέπει. Σε 6 μήνες συνήθως καταφέρνουμε τις επιθυμητές μετακινήσεις.

Και οι τρεις τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν από το γενικό οδοντίατρο. Οι δύο πρώτες απαιτούν την απόλυτη 

συνεργασία του ασθενή (17 ώρες την ημέρα), ενώ η τρίτη τεχνική όχι.

Νίκος Πυργάκης [Nikos Pyrgakis]
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής 
Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής10ο

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Sofitel, Αεροδρόμιο  «Ελ. Βενιζέλος», Αθήνα

Δικαίωμα συμμετοχής: 80,-€ (έως και 24.01.14), 100,-€ (on site)

Ειδικές κατηγορίες: Μέλη Ε.Α.Α.Ο.* / Φοιτητές**: 60,-€ (έως και 24.01.14), 80,-€ (on site)

*Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΕΑΑΟ (2013), ** Με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας

Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει: 

α. Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου, 

β. - Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο, 

γ. Διαλείμματα καφέ και γεύμα, 

δ. Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

Εγγραφές: Η διαδικασία (προ-) εγγραφής στο συνέδριο προϋποθέτει: 

1. Κατάθεση του δικαιώματος συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής 

Οδοντιατρικής, IΒΑΝ: GR3201722330005233020362645, Αc.Νo: 5233020362645, SWIFT: PIRBGRAA, με την 

αναφορά «10ΕΑΑΟ-αρχικό ονόματος.επώνυμο»

2. Την αποστολή email στην Omnipress [info@omnicongresses.gr, info@omnipress.gr] με τα εξής ατομικά στοιχεία: 

επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας (υποχρεωτικά), τίτλος ή ειδικότητα (αν υπάρχει).

3. Επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω email από την Omnipress.

Προσυνεδριακό πρακτικό σεμινάριο (hands-on): Walter Devoto, “Σύνθετες ρητίνες & Πρόσθια δόντια … ένα τρίωρο 

πρακτικό σεμινάριο με στυλ!” που θα πραγματοποιείθει στο Ινστιτούτο Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης 

«ΜΕΡΙΜΝΑ» (Λ. Βουλιαγμένης 272Α, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα) (βλ. πληροφορίες σελίδα 4)

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Για πληροφορίες - εγγραφές:  Τηλ.: 210 222 2637,  210 213 2084 e-mail: info@omnicongresses.gr | web: www.omnicongresses.gr

Διοργάνωση:


