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Αγαπητοί συνάδελφοι
ο  Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το 11 Διεθνές 

Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής, στις 24-25 Απριλίου 

2015, το οποίο επιστρέφει φέτος στην Ѳεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο 

MakedoniaPalace.
οTo 11   Συνέδριο μας, φιλοξενεί μία πληθώρα καταξιωμένων ξένων αλλά και ελλήνων 

ομιλητών, ακολουθώντας την φιλοσοφία της Ακαδημίας που πρωτοστατεί στην 

διάδοση και προώθηση των τελευταίων εξελίξεων στην Αισθητική οδοντιατρική.
ουΗ θεματολογία του 11  Διεθνούς Συνεδρίου όπως και στα προηγούμενα συνέδρια έχει 

επιλεχθεί σύμφωνα με την καθημερινότητα του γενικού οδοντιάτρου, αλλά 

ταυτόχρονα προσεγγίστηκε με στόχο την αισθητική απόδοση. Καινοτόμες 

παρουσιάσεις περιλαμβάνουν την συμβολή της ѱηφιακής τεχνολογίας, την χρήση 

μικροσκοπίου και τις δυνατότητες των αυξητικών παραγόντων, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούν να αναβαθμίσουν την καθημερινή κλινική πραγματικότητα, μέσα 

στην τωρινή οικονομική συγκυρία.  Επίσης σημαντική έμφαση θα δοθεί στις 

τελευταίες εξελίξεις στην συγκολλητική οδοντιατρική και εμφυτευματολογία.

Σας προσκαλούμε στο Συνέδριο με την πεποίθηση ότι θα περάσουμε όλοι ένα 

ευχάριστο διήμερο, λόγω του επιστημονικού επιπέδου των ομιλιών και των πρακτικών 

σεμιναρίων, αλλά και λόγω του φιλικού συναδελφικού περιβάλλοντος για το οποίο 

είναι γνωστή η Ακαδημία μας εδώ και χρόνια.

Η Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής έχει προγραμματίσει για το 2015 

περαιτέρω επιστημονικές συναντήσεις με δωρεάν συμμετοχή για τα μέλη της. Η 

προσωπική και επιστημονική σας συμβολή θα αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την 

επίτευξη των στόχων μας, και σας προσκαλώ όλους να γίνετε μέλη μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σπύρος Καρατζάς

Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής

Χαιρετισμός
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Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 [Friday, 24 April 2015]

 Συνεδρία 1 [Session 1]

Συντονιστής: ∆ρ. Κωνσταντίνος Κουντουράς [Moderator: Dr. Konstantinos Kountouras]

14:00 Γραμματεία - Έκθεση [Registration - Exhibition open]

15:00 Τελετή  Έναρξης [Opening ceremony]

Dr. Σπύρος Καρατζάς, Πρόεδρος ΕΑΑΟ [Dr. Spyros Karatzas, President EAAO]

15:30 Συνδυασμός Λεύκανσης και Συνθέτων Ρητινών για Συντηρητική Αντιμετώπιση 

Αισθητικών Προβλημάτων [Combination of bleaching and resin composites for the 

conservative management of esthetic problems]

∆ρ. Μίνως Σταυριδάκης [Dr. Minos Stavridakis]

16:30 Ελάχιστα Επιθετική Προσέγγιση στις Σύγχρονες Προσθετικές Αποκαταστάσεις και Υλικά 

[Minimally Invasive Approach in modern prosthetics Restorations and materials] - (1)

Dr. Domenico Massironi 

17:30 ∆ιάλλειμα καφέ [Coffee break]

18:00 Ελάχιστα Επιθετική Προσέγγιση στις Σύγχρονες Προσθετικές Αποκαταστάσεις και Υλικά 

[Minimally Invasive Approach in modern prosthetics Restorations and materials] - (2)

Dr. Domenico Massironi 

19:00 Τεχνικές Ιστικής Ανάπλασης Ελλειμματικής Ακρολοφίας στην Αισθητική Ζώνη και 

Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κλινική Εφαρμογή των Αυξητικών Παραγόντων (BMP). 

[Techniques for Ridge Augmentation and Current Advancement using BMP]

Dr. Robert Mehanna

20:00 Λήξη Εργασιών

21:00 ∆είπνο ομιλητών [Speaker’s dinner]

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015 [Saturday, 25 April 2015]

 Συνεδρία 2 [Session 2]

Συντονιστής: ∆ρ. Σπύρος Καρατζάς [Moderator: Dr. Spyros Karatzas]

09:00 Ένα Ελάχιστα Παρεμβατικό Πρωτόκολλο Συνολικής Αποκατάστασης στην Οδοντιατρική 

[A Minimal Invasive Complete Rehabilitation Protocol in Dentistry]

∆ρ. Κωνσταντίνος Κουντουράς [Dr. Konstantinos Kountouras]

09:50 Βελτίωση του Χαμόγελου: Αισθητική Ανάλυση και Αποκαταστάσεις με 'Όψεις ή 

Κεραμικές Στεφάνες. [Smile improvement: Esthetic analysis and Restoration with 

Veneers or All-ceramic Crowns]

Αν. Καθ. ∆ρ. Στρατής Παπάζογλου [Prof. Dr. Stratis Papazoglou]

10:40 Η αισθητική των περιεμφυτευματικών ιστών: Είναι τα κεραμικά στηρίγματα 

μονόδρομος στην αισθητική των περιεμφυτευματικών ιστών; [Esthetics of peri-

implant tissues: Are ceramic implant abutments the only esthetic way for peri-

implant tissues?]

Καθ. ∆ρ. Άρης - Πέτρος Τριποδάκης [Prof. Dr. Aris - Petros Tripodakis] 

11:30  ∆ιάλλειμα καφέ [Coffee break]

 Συνεδρία 3 [Session 3]

Συντονιστής: ∆ρ. Κλεάνθης Μανωλάκης [Moderator: Dr. Kleantis Manolakis]

12:00 Νέες προοπτικές και άριστη απόδοση στις Αισθητικές Αποκαταστάσεις με Σύνθετες 

Ρητίνες  [New perspectives and excellence in Esthetic Composite Restoration]

Prof. Dr. Antonio Cerutti, Ανδρέας Κροκίδης [Andreas Krokidis]

13:00 Νέες εξελίξεις στην Συγκολλητική Οδοντιατρική: από την Αισθητική στη Σύγκλειση. 

[News in adhesive dentistry: from esthetic to occlusion]

Prof. Dr. Camillo D'Arcangelo

14:00 Ελαφρύ γεύμα εργασίας [Lunch]
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Σάββατο 25.04.2015 (17:00) - Αίθουσα Ι

 Πρακτικό Σεμινάριο 1 [Hands-on course 1]   Sponsored by            

Dr. Domenico Massironi

Οδοντική Παρασκευή για Ολική Στεφάνη  [Preparation for Complete Crown]……………………Συμμετοχή: 150,-€

Σκοπός αυτού του πρακτικού σεμιναρίου είναι καταδειχθεί η προσέγγιση κατά την προσθετική αποκατάσταση αναφορικά με: 
α) την αξιοπιστία της διαδικασίας, b) τα μεγεθυντικά εργαλεία: αρχές λειτουργίας, επιδράσεις για τον χειριστή και όλα όσα 
χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε για αυτά, γ) το μικροσκόπιο στην Προσθετική, δ) τις αρχές παρασκευών με ελάχιστη παρέμβαση 
στους οδοντικούς και περιοδοντικούς ιστούς, ε) τους σχεδιασμούς των αυχενικών ορίων των οδοντικών παρασκευών, τη 
διερεύνηση και ανάλυση διαφόρων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων και στ) την οδοντική παρασκευή τροποποιημένης 
λοξοτόμησης με την προσέγγιση του Dr. Massironi σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία του σχετικά με την απόδοση αισθητικής και 
λειτουργικότητας αλλά και με τη χρήση διαφόρων υλικών αποκατάστασης.

Σάββατο 25.04.2015 (17:00) - Αίθουσα  ΙΙ

 Πρακτικό Σεμινάριο 2 [Hands-on course 2]     Sponsored by        

Prof. Dr. Camillo D'Arcangelo

Αισθητική, Συγκλεισιακή και Ορθοστατική ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Ασθενών με Παραλειτουργικές Έξεις και 
Συγκλεισιακές ∆ιαταραχές:Ένα κατά Στάδιο Πρωτόκολλο 
[Esthetic, occlusal and postural diagnosis and rehabilitation of patients with parafunctions and occlusal 
disorders: step by step protocol]…………….............................................................................................Συμμετοχή: 100,-€

Ο αριθμός των ασθενών με παραλειτουργικές έξεις και συγκλεισιακές διαταραχές αυξάνεται καθημερινά. Σε αυτούς τους 
ασθενείς είναι πραγματικά πολύ σημαντικό είτε μέσω μιας συνολικής αποκατάστασης να αποδίδεται ο κατάλληλος 
ισοζυγισμός της σύγκλεισης ή να μην πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή αν είναι ήδη σωστός. Κατά τη διάρκεια του πρακτικού 
σεμιναρίου θα δειχθούν κατά στάδιο όλες οι διαγνωστικές διαδικασίες (κλινικές, ακτινολογικές και ορθοστατικές 
διαδικασίες) με σκοπό την κατάστρωση του κατάλληλου σχεδίου θεραπείας. Στον ίδιο χρόνο θα αναλυθεί ο τρόπος ο οποίο 
μας επιτρέπει με τη χρήση συγκολλούμενων υλικών και των αντίστοιχων τεχνικών να προσεγγίσουμε με ελάχιστη 
παρέμβαση και να επιτύχουμε άριστα αισθητικά και συγκλεισιακά αποτελέσματα.  

Κυριακή 26.04.2015 (10:00) - Αίθουσα ΙΙΙ

 Πρακτικό Σεμινάριο 3           [Hands-on course 3]      Sponsored by

Prof. Dr. Antonio Cerutti

Άμεσες αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών  [Direct restorations of anterior teeth]………....Συμμετοχή: 100,-€

Οι χρωματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την άμεση αποκατάσταση των δοντιών στις αισθητικές περιοχές καθώς και η 
δυσκολία αντιγραφής των φυσικών χαρακτηριστικών κάθε δοντιού αποτελούν τα πλέον συνήθη προβλήματα των  
περιστατικών αυτών. Στο πρακτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα αποκαταστήσουν άμεσα μία κοιλότητα 4ης ομάδας σε 
πρόσθιους τομείς (πλάγιος ή κεντρικός) με σύνθετες ρητίνες. Σκοπός είναι η κατανόηση του χρώματος του δοντιού και η 
μετάφρασή του σε μάζες ρητίνης. Η σωστή παρασκευή της κοιλότητας για ιδανική συγκόλληση. Η σωστή τοποθέτηση της 
σύνθετης ρητίνης με την κατάλληλη διαστρωματική τεχνική. Τέλος, θα δοθεί μεγάλη προσοχή στην τελική επεξεργασία της 
αποκατάστασης για την απόδοση μακροσκοπικών ανατομικών, μορφολογικών και χρωματικών  χαρακτηριστικών όπως και 
στη λείανση της για ένα ιδανικά αισθητικό αποτέλεσμα με διάρκεια στο χρόνο.
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Πρακτικά Σεμινάρια [Hands-on Courses] 

 Συνεδρία 4 [Session 4]

Συντονιστής: ∆ρ. Σπύρος Κουτάγιας [Moderator: Dr. Spyros Koutayas]

15:00 Σύγχρονες τάσεις στη Ψηφιακή Οδοντιατρική [Current trends in digital dentistry]

Prof Dr. Wael Att

16:55 Λήξη Εργασιών

17:00 Πρακτικό Σεμινάριο 1 [Hands-on course 1]

Οδοντική Παρασκευή για Ολική Στεφάνη [Preparation for Complete Crown]

Dr. Domenico Massironi

 Πρακτικό Σεμινάριο 2 [Hands-on course 2]

Αισθητική, Συγκλεισιακή και Ορθοστατική ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Ασθενών με 

Παραλειτουργικές Έξεις και Συγκλεισιακές ∆ιαταραχές:Ένα κατά Στάδιο Πρωτόκολλο 

[Esthetic, occlusal and postural diagnosis and rehabilitation of patients with 

parafunctions and occlusal disorders: step by step protocol]

Prof. Dr. Camillo D'Arcangelo

21:00 ∆είπνο Προέδρου [President's dinner]

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015 [Sunday, 26 April 2015]

09:30 Υποδοχή

10:00 Πρακτικό Σεμινάριο 3 [Hands-on course 2]

Άμεσες Αποκαταστάσεις και Συγκόλληση Άξονα Υαλονημάτων σε Ενδοδοντικά 

Θεραπευμένα Πρόσθια ∆όντια [Direct restoration and fiberglass post cementation of 

endodontically treated anterior teeth.]

Prof. Dr. Antonio Cerutti, Ανδρέας Κροκίδης [Andreas Krokidis]

13:00 Λήξη



Σάββατο 25.04.2015 (17:00) - Αίθουσα Ι

 Πρακτικό Σεμινάριο 1 [Hands-on course 1]   Sponsored by            

Dr. Domenico Massironi

Οδοντική Παρασκευή για Ολική Στεφάνη  [Preparation for Complete Crown]……………………Συμμετοχή: 150,-€

Σκοπός αυτού του πρακτικού σεμιναρίου είναι καταδειχθεί η προσέγγιση κατά την προσθετική αποκατάσταση αναφορικά με: 
α) την αξιοπιστία της διαδικασίας, b) τα μεγεθυντικά εργαλεία: αρχές λειτουργίας, επιδράσεις για τον χειριστή και όλα όσα 
χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε για αυτά, γ) το μικροσκόπιο στην Προσθετική, δ) τις αρχές παρασκευών με ελάχιστη παρέμβαση 
στους οδοντικούς και περιοδοντικούς ιστούς, ε) τους σχεδιασμούς των αυχενικών ορίων των οδοντικών παρασκευών, τη 
διερεύνηση και ανάλυση διαφόρων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων και στ) την οδοντική παρασκευή τροποποιημένης 
λοξοτόμησης με την προσέγγιση του Dr. Massironi σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία του σχετικά με την απόδοση αισθητικής και 
λειτουργικότητας αλλά και με τη χρήση διαφόρων υλικών αποκατάστασης.

Σάββατο 25.04.2015 (17:00) - Αίθουσα  ΙΙ

 Πρακτικό Σεμινάριο 2 [Hands-on course 2]     Sponsored by        

Prof. Dr. Camillo D'Arcangelo

Αισθητική, Συγκλεισιακή και Ορθοστατική ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Ασθενών με Παραλειτουργικές Έξεις και 
Συγκλεισιακές ∆ιαταραχές:Ένα κατά Στάδιο Πρωτόκολλο 
[Esthetic, occlusal and postural diagnosis and rehabilitation of patients with parafunctions and occlusal 
disorders: step by step protocol]…………….............................................................................................Συμμετοχή: 100,-€

Ο αριθμός των ασθενών με παραλειτουργικές έξεις και συγκλεισιακές διαταραχές αυξάνεται καθημερινά. Σε αυτούς τους 
ασθενείς είναι πραγματικά πολύ σημαντικό είτε μέσω μιας συνολικής αποκατάστασης να αποδίδεται ο κατάλληλος 
ισοζυγισμός της σύγκλεισης ή να μην πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή αν είναι ήδη σωστός. Κατά τη διάρκεια του πρακτικού 
σεμιναρίου θα δειχθούν κατά στάδιο όλες οι διαγνωστικές διαδικασίες (κλινικές, ακτινολογικές και ορθοστατικές 
διαδικασίες) με σκοπό την κατάστρωση του κατάλληλου σχεδίου θεραπείας. Στον ίδιο χρόνο θα αναλυθεί ο τρόπος ο οποίο 
μας επιτρέπει με τη χρήση συγκολλούμενων υλικών και των αντίστοιχων τεχνικών να προσεγγίσουμε με ελάχιστη 
παρέμβαση και να επιτύχουμε άριστα αισθητικά και συγκλεισιακά αποτελέσματα.  

Κυριακή 26.04.2015 (10:00) - Αίθουσα ΙΙΙ

 Πρακτικό Σεμινάριο 3           [Hands-on course 3]      Sponsored by

Prof. Dr. Antonio Cerutti

Άμεσες αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών  [Direct restorations of anterior teeth]………....Συμμετοχή: 100,-€

Οι χρωματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την άμεση αποκατάσταση των δοντιών στις αισθητικές περιοχές καθώς και η 
δυσκολία αντιγραφής των φυσικών χαρακτηριστικών κάθε δοντιού αποτελούν τα πλέον συνήθη προβλήματα των  
περιστατικών αυτών. Στο πρακτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα αποκαταστήσουν άμεσα μία κοιλότητα 4ης ομάδας σε 
πρόσθιους τομείς (πλάγιος ή κεντρικός) με σύνθετες ρητίνες. Σκοπός είναι η κατανόηση του χρώματος του δοντιού και η 
μετάφρασή του σε μάζες ρητίνης. Η σωστή παρασκευή της κοιλότητας για ιδανική συγκόλληση. Η σωστή τοποθέτηση της 
σύνθετης ρητίνης με την κατάλληλη διαστρωματική τεχνική. Τέλος, θα δοθεί μεγάλη προσοχή στην τελική επεξεργασία της 
αποκατάστασης για την απόδοση μακροσκοπικών ανατομικών, μορφολογικών και χρωματικών  χαρακτηριστικών όπως και 
στη λείανση της για ένα ιδανικά αισθητικό αποτέλεσμα με διάρκεια στο χρόνο.
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Συντονιστής: ∆ρ. Σπύρος Κουτάγιας [Moderator: Dr. Spyros Koutayas]
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17:00 Πρακτικό Σεμινάριο 1 [Hands-on course 1]

Οδοντική Παρασκευή για Ολική Στεφάνη [Preparation for Complete Crown]

Dr. Domenico Massironi

 Πρακτικό Σεμινάριο 2 [Hands-on course 2]

Αισθητική, Συγκλεισιακή και Ορθοστατική ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Ασθενών με 

Παραλειτουργικές Έξεις και Συγκλεισιακές ∆ιαταραχές:Ένα κατά Στάδιο Πρωτόκολλο 

[Esthetic, occlusal and postural diagnosis and rehabilitation of patients with 

parafunctions and occlusal disorders: step by step protocol]

Prof. Dr. Camillo D'Arcangelo

21:00 ∆είπνο Προέδρου [President's dinner]

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015 [Sunday, 26 April 2015]

09:30 Υποδοχή

10:00 Πρακτικό Σεμινάριο 3 [Hands-on course 2]

Άμεσες Αποκαταστάσεις και Συγκόλληση Άξονα Υαλονημάτων σε Ενδοδοντικά 

Θεραπευμένα Πρόσθια ∆όντια [Direct restoration and fiberglass post cementation of 

endodontically treated anterior teeth.]

Prof. Dr. Antonio Cerutti, Ανδρέας Κροκίδης [Andreas Krokidis]

13:00 Λήξη
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 [CV] ∆ρ. Μίνως Σταυριδάκης

Ο ∆ρ. Μίνως Σταυριδάκης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 
1993. Συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Advanced Prosthodontic Residency Program της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Ohio State University, όπου το 1998 έλαβε την ειδικότητα της Προσθετικής 
και το πτυχίο Master of Science. Στη συνέχεια ήταν Επισκέπτης Καθηγητής (Maitre d' Enseignment et 
de Recherche) στο τμήμα Division de Cariologie et d' Endodontie της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης, όπου το 2002 έλαβε το ∆ιδακτορικό του ∆ίπλωμα. Με την επιστροφή του 
στην Ελλάδα συμμετέχει ως συνεργάτης (άμισθος επιστημονικός και έμμισθος μεταδιδακτορικός) στη 
διδασκαλία των φοιτητών και το 2006 εκλέγεται Λέκτορας στην Οδοντική Χειρουργική της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θέση την οποία διατήρησε μέχρι το 2008. Έχει 
λάβει υποτροφίες (προπτυχιακός και μεταπτυχιακός υπότροφος Κληροδοτήματος Αντωνίου 
Παπαδάκη, μεταπτυχιακός υπότροφος Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης) και έχει 
τιμηθεί με βραβεία (πρώτου προπτυχιακού φοιτητή της Colgate-Palmolive Hellas, Greater New York 
Academy of Prosthodontics Student Grant Award, Prix Ernest Metral, Kuraray Young Investigator 
Award).Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις, κυρίως σε ξένα περιοδικά 
καθώς και πολλές παρουσιάσεις σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, 
είναι μέλος σε ελληνικές και διεθνείς και επιστημονικές εταιρείες (Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής 
Ερεύνης, Academy of Operative Dentistry, European Prosthetic Association και Carl O Boucher 
Prosthodontic Conference), συνιδρυτής των M&M Dental Seminars και πρόεδρος του Study Club 
Ενδομυλικής Αποκατάστασης της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας. Από το 2002 διατηρεί ιδιωτικό 
ιατρείο στην Αθήνα, όπου απασχολείται κυρίως με Προσθετική, Επανορθωτική και Αισθητική 
Οδοντιατρική.

[24.04.15 (15:30)] Συνδυασμός λεύκανσης και συνθέτων ρητινών για συντηρητική 
αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων.

Το σχέδιο θεραπείας διαµορφώνεται βάσει πολλών παραγόντων, όπως η πρόγνωση των 
αποκαταστάσεων, η διάρκεια και το κόστος της θεραπείας. Μία εξαιρετικά σηµαντική παράµετρος, που 
κάποιες φορές παραβλέπεται, είναι το ποσό των σκληρών οδοντικών ιστών που απαιτείται να 
αφαιρεθούν κατά την εφαρµογή του σχεδίου θεραπείας ή µε άλλα λόγια το βιολογικό κόστος της 
θεραπείας. Αν επιλεγεί η ελαχιστοποίηση της αφαίρεσης σκληρών οδοντικών ιστών, ως κυρίαρχος 
παράγοντας για τη διαµόρφωση του σχεδίου θεραπείας, τότε ανάµεσα στις πολλαπλές προτεινόµενες 
λύσεις στα αισθητικά προβλήµατα, η λεύκανση είναι η συντηρητικότερη λύση για προβλήµατα 
χρώµατος, ενώ η χρήση των συνθέτων ρητινών είναι η λιγότερο επεµβατική λύση, όταν απαιτείται 
αλλαγή σχήµατος των δοντιών. Ο συνδυασµός λεύκανσης και χρήσης συνθέτων ρητινών δίνει λύση 
σε πλειάδα αισθητικών προβληµάτων, αλλά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να προσέξει ο 
κλινικός οδοντίατρος, προκειµένου να επιτύχει προβλέψιµα το καλύτερο δυνατό κλινικό αποτέλεσµα. 
Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναλύσει την αλληλουχία των κλινικών σταδίων, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν πιθανά προβλήµατα και οι αποκαταστάσεις να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη σε 
βάθος χρόνου.

 [CV] Dr. Domenico Massironi  

Ο Dr. Domenico Massironi αποφοίτησε με άριστα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας 
και ειδικεύτηκε στην Οδοντιατρική στο ίδιο Πανεπιστήμιο επίσης με άριστα. ∆ιατηρεί πολλά σεμινάρια 
και συμμετοχές σε συνέρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι ∆ιπλωματούχος του International 
Congress of Oral Implantologists (ICOI), Ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αισθητικής 
Οδοντιατρικής (EAED), Μέλςο της American Academy Restorative Dentistry (AARD) και Επίτιμο 
Μέλος Amici di Brugg και Ιδρυτής της CAD CAM Academy. Επίσης, είναι μέλος των editorial boardw 
των περιοδικών The European Journal of Esthetic Dentistry (EJED) and Τhe International Journal of 
Micro Dentistry  (MICRO). ∆ημοσιεύει και δίνει διαλέξεις εκτεταμένα σε όλο τον κόσμο στην Ακίνητη 
Προσθετική και σε νεωτεριστικές θεραπευτικές μεθόδους στην Παρασκευή των δοντιών και στην 
αισθητική οδοντιατρική, στα πεδία της Εμφυτευματολογίας, για πανεπιστημιακά τμήματα, εθνικές και 

διεθνείς ακαδημίες και επαγγελματικά ινστιτούτα, για τα οποία έχει ευρεία αναγνωριστεί διεθνώς.

Έχει συγγράψει αρκετά άρθρα και δύο βιβλία μεταξύ αυτών το “Precision in Prosthetic Restoration”, 
το οποίο έχει γίνει σε συνεργασία με τους Οδοντοτεχνίτες κ.κ. Alberto Battistelli και Romeo Pascetta 
και έχει εκδοθεί από την Quintessence και το “Precision in dental aesthetics” που έχει συγγραφτεί σε 
συνεργασία με τους κ.κ. Romeo Pascetta και Giuseppe Romeo επίσης σε έκδοση της Quintessence 
που έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. ∆ιαθέτει ιδιωτικό ιατρείο αποκλειστικής άσκησης στην 
Προσθετική και την Εμφυτευματολογία στο Melegnano (Ιταλία). Χρησιμοποιεί στερεομικροσκόπιο από 
το 1988.

[24.04.15 (16:30 & 18:00)] Ελάχιστα Επιθετική Προσέγγιση στις σύγχρονες προσθετικές 
Αποκαταστάσεις και Υλικά 

During the lecture the focus will be put on the main prosthetic aspects of the work at greater 
magnification concerning precision and aesthetics in frontal and posterior area. In the last years the 
field of working of stereomicroscope is enlarged to the different fields of Dentistry: from endodontics 
to periodontology, from prosthesis to dental technique. We use the stereomicroscope in our surgery 
and in laboratory since 1988. Mega magnification is very important and fundamental in the different 
steps of fixed prosthesis. In fact, the possibility of analysis at the greater magnification allows the 
control of the correctness of all the steps of the different prosthetic phases. The phase of preparation 
and marginal placing must come in the correct relation with marginal soft tissues and the use of 
microscope allows to obtain a marginal finish line more regular and with a bigger detail; furthermore, 
the use of the stereomicroscope in finishing phases allows us to use sonic oscillating instruments.

Precision, function and aesthetics are the main aims of prosthetic dentistry. Precision in metal 
ceramic prosthetic fixed restoration provides the best marginal seal. Methods used to produce good 
marginal integrity in metal-ceramics may also be adopted for all-ceramic restorations and laminate 
veneers. This presentation will discuss the concepts of precision and aesthetics pertinent to a full 
spectrum of restoration type and materials available for dentists today.

In our opinion the most important step is the preparation of the tooth with rotating and non rotating 
instruments. In our daly practice the magnification vision with the operative microscope is 
fundamental specially to achieve the good marginal preparation using sonic technology without 
rotating movement.Lecture Objectives:

– Learn the importance of marginal accuracy and integrity

– Understanding of the magnification in several restorative procedures

– Improve soft tissue handling during margins placement

 [CV] Dr. Robert Mehanna

Ο Dr. Robert Mehanna απoφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Boston University το 1997. 
Ειδικεύτηκε στην Περιοδοντολογία στο Boston University την περίοδο 1998-2001. Το 2003, έγινε 
Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας στ ην Οδοντιατρική Σχολή του Tufts University, όπου 
άσκησε διδακτικό και ερευνητικό έργο έως το 2004. Από το 2004 έως σήμερα είναι Clinical Instructor 
στην έδρα της Περιοδοντολογίας στο Harvard University. Είναι Πρόεδρος του Dental Ethics for the 
Middlesex District Society και του Peer Review for Mass Dental Society. Έχει παρουσιάσει πολλές 
εργασίες σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα με κύριο ενδιαφέρον την 
χειρουργική εμφυτευματολογία. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Βοστώνη με αποκλειστικότητα την 
Περιοδοντολογία και τα Εμφυτεύματα.

[24.03.15 (19:00)] Τεχνικές ιστικής ανάπλασης ελλειμματικής ακρολοφίας στην αισθητική 
ζώνη.  Εξελίξεις στην κλινική εφαρμογή των αυξητικών παραγόντων BMPs. 

Αυτογενή µοσχεύµατα αλλά και ξενοµοσχέµατα αποτελούσαν τα µοσχεύµατα επιλογής για την 
ανάπλαση της ατροφικής ακρολοφίας την τελευταία δεκαετία.  Οι εξελίξεις στην βιοτεχνολογία µας 

Βιογραφικά ομιλητών και περιλήѱεις εισηγήσεων  
[Curriculum vitae and abstracts] 
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Βιογραφικά ομιλητών και περιλήѱεις εισηγήσεων  
[Curriculum vitae and abstracts] 
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 [CV] ∆ρ. Μίνως Σταυριδάκης

Ο ∆ρ. Μίνως Σταυριδάκης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 
1993. Συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Advanced Prosthodontic Residency Program της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Ohio State University, όπου το 1998 έλαβε την ειδικότητα της Προσθετικής 
και το πτυχίο Master of Science. Στη συνέχεια ήταν Επισκέπτης Καθηγητής (Maitre d' Enseignment et 
de Recherche) στο τμήμα Division de Cariologie et d' Endodontie της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης, όπου το 2002 έλαβε το ∆ιδακτορικό του ∆ίπλωμα. Με την επιστροφή του 
στην Ελλάδα συμμετέχει ως συνεργάτης (άμισθος επιστημονικός και έμμισθος μεταδιδακτορικός) στη 
διδασκαλία των φοιτητών και το 2006 εκλέγεται Λέκτορας στην Οδοντική Χειρουργική της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θέση την οποία διατήρησε μέχρι το 2008. Έχει 
λάβει υποτροφίες (προπτυχιακός και μεταπτυχιακός υπότροφος Κληροδοτήματος Αντωνίου 
Παπαδάκη, μεταπτυχιακός υπότροφος Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης) και έχει 
τιμηθεί με βραβεία (πρώτου προπτυχιακού φοιτητή της Colgate-Palmolive Hellas, Greater New York 
Academy of Prosthodontics Student Grant Award, Prix Ernest Metral, Kuraray Young Investigator 
Award).Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις, κυρίως σε ξένα περιοδικά 
καθώς και πολλές παρουσιάσεις σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, 
είναι μέλος σε ελληνικές και διεθνείς και επιστημονικές εταιρείες (Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής 
Ερεύνης, Academy of Operative Dentistry, European Prosthetic Association και Carl O Boucher 
Prosthodontic Conference), συνιδρυτής των M&M Dental Seminars και πρόεδρος του Study Club 
Ενδομυλικής Αποκατάστασης της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας. Από το 2002 διατηρεί ιδιωτικό 
ιατρείο στην Αθήνα, όπου απασχολείται κυρίως με Προσθετική, Επανορθωτική και Αισθητική 
Οδοντιατρική.

[24.04.15 (15:30)] Συνδυασμός λεύκανσης και συνθέτων ρητινών για συντηρητική 
αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων.

Το σχέδιο θεραπείας διαµορφώνεται βάσει πολλών παραγόντων, όπως η πρόγνωση των 
αποκαταστάσεων, η διάρκεια και το κόστος της θεραπείας. Μία εξαιρετικά σηµαντική παράµετρος, που 
κάποιες φορές παραβλέπεται, είναι το ποσό των σκληρών οδοντικών ιστών που απαιτείται να 
αφαιρεθούν κατά την εφαρµογή του σχεδίου θεραπείας ή µε άλλα λόγια το βιολογικό κόστος της 
θεραπείας. Αν επιλεγεί η ελαχιστοποίηση της αφαίρεσης σκληρών οδοντικών ιστών, ως κυρίαρχος 
παράγοντας για τη διαµόρφωση του σχεδίου θεραπείας, τότε ανάµεσα στις πολλαπλές προτεινόµενες 
λύσεις στα αισθητικά προβλήµατα, η λεύκανση είναι η συντηρητικότερη λύση για προβλήµατα 
χρώµατος, ενώ η χρήση των συνθέτων ρητινών είναι η λιγότερο επεµβατική λύση, όταν απαιτείται 
αλλαγή σχήµατος των δοντιών. Ο συνδυασµός λεύκανσης και χρήσης συνθέτων ρητινών δίνει λύση 
σε πλειάδα αισθητικών προβληµάτων, αλλά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να προσέξει ο 
κλινικός οδοντίατρος, προκειµένου να επιτύχει προβλέψιµα το καλύτερο δυνατό κλινικό αποτέλεσµα. 
Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναλύσει την αλληλουχία των κλινικών σταδίων, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν πιθανά προβλήµατα και οι αποκαταστάσεις να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη σε 
βάθος χρόνου.

 [CV] Dr. Domenico Massironi  

Ο Dr. Domenico Massironi αποφοίτησε με άριστα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας 
και ειδικεύτηκε στην Οδοντιατρική στο ίδιο Πανεπιστήμιο επίσης με άριστα. ∆ιατηρεί πολλά σεμινάρια 
και συμμετοχές σε συνέρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι ∆ιπλωματούχος του International 
Congress of Oral Implantologists (ICOI), Ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αισθητικής 
Οδοντιατρικής (EAED), Μέλςο της American Academy Restorative Dentistry (AARD) και Επίτιμο 
Μέλος Amici di Brugg και Ιδρυτής της CAD CAM Academy. Επίσης, είναι μέλος των editorial boardw 
των περιοδικών The European Journal of Esthetic Dentistry (EJED) and Τhe International Journal of 
Micro Dentistry  (MICRO). ∆ημοσιεύει και δίνει διαλέξεις εκτεταμένα σε όλο τον κόσμο στην Ακίνητη 
Προσθετική και σε νεωτεριστικές θεραπευτικές μεθόδους στην Παρασκευή των δοντιών και στην 
αισθητική οδοντιατρική, στα πεδία της Εμφυτευματολογίας, για πανεπιστημιακά τμήματα, εθνικές και 

διεθνείς ακαδημίες και επαγγελματικά ινστιτούτα, για τα οποία έχει ευρεία αναγνωριστεί διεθνώς.

Έχει συγγράψει αρκετά άρθρα και δύο βιβλία μεταξύ αυτών το “Precision in Prosthetic Restoration”, 
το οποίο έχει γίνει σε συνεργασία με τους Οδοντοτεχνίτες κ.κ. Alberto Battistelli και Romeo Pascetta 
και έχει εκδοθεί από την Quintessence και το “Precision in dental aesthetics” που έχει συγγραφτεί σε 
συνεργασία με τους κ.κ. Romeo Pascetta και Giuseppe Romeo επίσης σε έκδοση της Quintessence 
που έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. ∆ιαθέτει ιδιωτικό ιατρείο αποκλειστικής άσκησης στην 
Προσθετική και την Εμφυτευματολογία στο Melegnano (Ιταλία). Χρησιμοποιεί στερεομικροσκόπιο από 
το 1988.

[24.04.15 (16:30 & 18:00)] Ελάχιστα Επιθετική Προσέγγιση στις σύγχρονες προσθετικές 
Αποκαταστάσεις και Υλικά 

During the lecture the focus will be put on the main prosthetic aspects of the work at greater 
magnification concerning precision and aesthetics in frontal and posterior area. In the last years the 
field of working of stereomicroscope is enlarged to the different fields of Dentistry: from endodontics 
to periodontology, from prosthesis to dental technique. We use the stereomicroscope in our surgery 
and in laboratory since 1988. Mega magnification is very important and fundamental in the different 
steps of fixed prosthesis. In fact, the possibility of analysis at the greater magnification allows the 
control of the correctness of all the steps of the different prosthetic phases. The phase of preparation 
and marginal placing must come in the correct relation with marginal soft tissues and the use of 
microscope allows to obtain a marginal finish line more regular and with a bigger detail; furthermore, 
the use of the stereomicroscope in finishing phases allows us to use sonic oscillating instruments.

Precision, function and aesthetics are the main aims of prosthetic dentistry. Precision in metal 
ceramic prosthetic fixed restoration provides the best marginal seal. Methods used to produce good 
marginal integrity in metal-ceramics may also be adopted for all-ceramic restorations and laminate 
veneers. This presentation will discuss the concepts of precision and aesthetics pertinent to a full 
spectrum of restoration type and materials available for dentists today.

In our opinion the most important step is the preparation of the tooth with rotating and non rotating 
instruments. In our daly practice the magnification vision with the operative microscope is 
fundamental specially to achieve the good marginal preparation using sonic technology without 
rotating movement.Lecture Objectives:

– Learn the importance of marginal accuracy and integrity

– Understanding of the magnification in several restorative procedures

– Improve soft tissue handling during margins placement

 [CV] Dr. Robert Mehanna

Ο Dr. Robert Mehanna απoφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Boston University το 1997. 
Ειδικεύτηκε στην Περιοδοντολογία στο Boston University την περίοδο 1998-2001. Το 2003, έγινε 
Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας στ ην Οδοντιατρική Σχολή του Tufts University, όπου 
άσκησε διδακτικό και ερευνητικό έργο έως το 2004. Από το 2004 έως σήμερα είναι Clinical Instructor 
στην έδρα της Περιοδοντολογίας στο Harvard University. Είναι Πρόεδρος του Dental Ethics for the 
Middlesex District Society και του Peer Review for Mass Dental Society. Έχει παρουσιάσει πολλές 
εργασίες σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα με κύριο ενδιαφέρον την 
χειρουργική εμφυτευματολογία. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Βοστώνη με αποκλειστικότητα την 
Περιοδοντολογία και τα Εμφυτεύματα.

[24.03.15 (19:00)] Τεχνικές ιστικής ανάπλασης ελλειμματικής ακρολοφίας στην αισθητική 
ζώνη.  Εξελίξεις στην κλινική εφαρμογή των αυξητικών παραγόντων BMPs. 

Αυτογενή µοσχεύµατα αλλά και ξενοµοσχέµατα αποτελούσαν τα µοσχεύµατα επιλογής για την 
ανάπλαση της ατροφικής ακρολοφίας την τελευταία δεκαετία.  Οι εξελίξεις στην βιοτεχνολογία µας 
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παρέχουν τη δυνατότητα να επιτύχουµε την ανάπλαση ελλειµµατικών ακρολοφιών µε την κλινική 
εφαρµογή µορφογενετικών πρωτεϊνών του οστού ελαττώνοντας την ανάγκη για την χρήση 
αυτόλογου µοσχεύµατος.  Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν χειρουργικές τεχνικές ανάπλασης 
ακρολοφίας σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο µε έµφαση στη χρήση αυξητικών παραγόντων. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Νεώτερες απόψεις για την οστική ανάπλαση - Ενδείξεις harvesting αυτόλογου 
µοσχεύµατος και επιλογής of particulate bone -Χειρουργικές διαδικασίες για οριζόντια και κάθετη 
ανάπλαση ατροφικών ακρολοφιών στην πρόσθια περιοχή.

 [CV] ∆ρ. Ντίνος Κουντουράς

Ο ∆ρ. Ντίνος Κουντουράς είναι Λέκτορας στο Τμήμα Οδοντικής Χειρουργικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, Αγγλίας το 1991. 
Απέκτησε το Master of Science στη Προσθετική από το Eastman Dental Institute, του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου, Αγγλίας το 1995. Tο 1997 αποφοίτησε από το διετές Πρόγραμμα Εμ υτευματολογίας 
του Tμήματος Εμ υτευματολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Η.Π.Α. (Full-time Fellowship 
Program με ∆ιευθυντή Προγράμματος τον Dr. Dennis Tarnow). Το 2000, έλαβε το διδακτορικό του 
τίτλο (PhD) στα Βιοϋλικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Αγγλίας για την εργασία του στα 
συστήματα συγκόλλησης ρητινών. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Dawson U.K. και Επίτιμος 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής. Από το 2001, διατηρεί ιδιωτικό 
ιατρείο στη Θεσσαλονίκη με ειδικό ενδιαφέρον στις Ελάχιστα Παρεμβατικές Αισθητικές 
Αποκαταστάσεις και στα Οδοντικά Εμφυτεύματα. Ο ∆ρ. Ντίνος Κουντουράς είναι σύμβουλος σε 
διεθνείς κατασκευάστριες εταιρείες οδοντιατρικών προϊόντων. ∆ίνει συχνά διαλέξεις με κλινικό 
προσανατολισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε θέματα σχετικά με την αποκατάσταση της υγείας 
των δοντιών και τη δημιουργία μίας φυσικής αισθητικής στο χαμόγελο, μέσω μίας εξατομικευμένης 
ελάχιστα παρεμβατικής οδοντιατρικής προσέγγισης.

[25.03.15 (09:00)] Ένα Ελάχιστα Παρεμβατικό Πρωτόκολλο Συνολικής Αποκατάστασης στην 
Oδοντιατρική

Συχνά οι ασθενείς επιζητούν οδοντιατρική φροντίδα για να διορθώσουν αισθητικά ή και λειτουργικά 
προβλήµατα του στόµατός τους και την ίδια ώρα προτιµούν η οδοντιατρική θεραπεία να γίνει µε 
ελάχιστη, αν είναι δυνατόν, αφαίρεση οδοντικών ιστών. Για να µπορέσει ο οδοντίατρος να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις των ασθενών πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες 
αποκατάστασης που προσφέρουν τα διάφορα υλικά και να έχει εξοικειωθεί µε τον τρόπο εφαρµογής 
τους. Με τη βοήθεια αποκαταστατικών τεχνικών που βασίζονται στη συγκόλληση, σύγχρονα 
πολυµερή ή και κεραµικά υλικά µπορούν να συγκολληθούν στα δόντια έτσι ώστε να αλλάξουν την 
µορφολογία ή και το χρώµα τους και µε αυτό τον τρόπο να βελτιώσουν όχι µόνο την αισθητική εικόνα 
τους στο χαµόγελο, αλλά και τις συγκλεισιακές τους επαφές. Σε αυτή την κλινικά προσανατολισµένη 
παρουσίαση οι συµµετέχοντες θα µάθουν βήµα προς βήµα ένα πρωτόκολλο θεραπείας που µπορεί να 
εφαρµοστεί τόσο σε απλά όσο και σε σύνθετα περιστατικά συνολικής αποκατάστασης και µπορεί να 
οδηγήσει προβλέψιµα σε ένα επιτυχηµένο αισθητικό αλλά και λειτουργικό αποτέλεσµα.

 [CV] Αν. Καθ. ∆ρ. Στρατής Παπάζογλου

Αποφοίτησε το 1989 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1991 έλαβε το 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Κλινικής Εξειδίκευσης στην Προσθετική και το Master στην Οδοντιατρική 
Σχολή του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ohio στις ΗΠΑ (The Ohio State University) όπου και 
εκπόνησε τη ∆ιδακτορική του διατριβή (PhD) το 1999. Από το 1992 ως το 2000 ήταν Επίκουρος 
Καθηγητής σε αυτό το Πανεπιστήμιο. To 2002, εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στην Οδοντιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2013 είναι υπεύθυνος της κλινικής άσκησης των φοιτητών 
του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Οδοντική Χειρουργική. Έχει λάβει υποτροφίες (προπτυχιακός 
υπότροφος Κληροδοτήματος Αντωνίου Παπαδάκη) και έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεία μεταξύ 

των οποίων: International College of Prosthodontists (2005), 1o Βραβείο για την καλύτερη 
ερευνητική εργασία από το Εuropean Academy of Esthetic Dentistry (2013) και 2o Βραβείο για την 
καλύτερη ερευνητική εργασία από το Εuropean Academy of Esthetic Dentistry (2014). Έχει 
πραγματοποιήσει πολλές παρουσιάσεις σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει πάνω 
από 60 δημοσιεύσεις. ∆ιατηρεί στην Αθήνα ιδιωτικό ιατρείο με έμφαση στην Αισθητική Οδοντιατρική, 
Εμφυτευματολογία και Προσθετική.

[25.03.15 (09:50)] Βελτίωση του Χαμόγελου: Αισθητική Ανάλυση και Αποκαταστάσεις με 'Οψεις 
ή Κεραμικές Στεφάνες.

Το σχέδιο θεραπείας αισθητικών αποκαταστάσεων πρέπει να ξεκινάει πάντα από την αξιολόγηση του 
χαµόγελου και την αρµονική του ενσωµάτωση στο πρόσωπο. Πριν λοιπόν αποφασιστεί αν η βελτίωση 
του χαµόγελου θα γίνει µε κεραµικές όψεις, στεφάνες ή ακόµα µε άµεσες αποκαταστάσεις µε σύνθετη 
ρητίνη πρέπει να έχει γίνει ένα αισθητικό σχέδιο θεραπείας. Σε αυτό βοηθάει πολύ η ψηφιακή 
φωτογραφία και ο σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή. Η επιλογή του είδους της αποκατάστασης 
εξαρτάται κύρια από την τελικά επιθυµητή θέση,  σχήµα και χρώµα δοντιών µε κριτήριο πάντα την 
ελάχιστη αποκοπή οδοντικών ουσιών και µε συνυπολογισµό της συµµετοχής των ούλων στην 
αισθητική του χαµόγελου. Αυτό το πρωτόκολλο βελτίωσης του χαµόγελου µε όψεις και στεφάνες θα 
παρουσιαστεί µέσα από κλινικά περιστατικά.

  [CV]  Καθ. ∆ρ. Άρης - Πέτρος Τριποδάκης

Ο Άρης Πέτρος Τριποδάκης, γεννημένος στην Αθήνα, αποφοίτησε το 1973 από την Οδοντιατρική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε Certificate στην Προσθετική 
το 1977 από το Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης, ΗΠΑ και Master of Science το 1981 από το ίδιο 
Πανεπιστήμιο. Αναγορεύτηκε ∆ιδάκτωρ του ΕΚΠΑ το 1986 όπου και επί του παρόντος υπηρετεί ως 
Αναπληρωτής Καθηγητής. Το 1994 διετέλεσε Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Albert-Ludwigs του Freibourg Γερμανίας και το 2011 Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης, ΗΠΑ όπου και συνεχίζει να υπηρετεί ως Επισκέπτης Καθηγητής. Η 
γενικότερη αναγνώριση της κλινικής και ερευνητικής επιστημονικής συνεισφοράς του, πέρα από το 
εκτεταμένο έργο του ως συγγραφέα, ομιλητή και ως επιστημονικού εκδότη δύο διεθνών περιοδικών, 
έχει επισφραγιστεί με δύο βραβεύσεις από το Academy of Osseointegration (1995 και 1998) και 
διεθνείς Προεδρίες του Eastern Mediteranean Association of Osseointegration (1999-2000), του 
American Dental Society of Europe (2002-2003), του International College of Prosthodontists 
(2003-2005), του International College of Dentists - European Section (2007-2008) και του 
European Academy of Esthetic Dentistry (2012-2014).

[25.03.15 (10:40)] Η αισθητική των περιεμφυτευματικών ιστών: Είναι τα κεραμικά στηρίγματα 
μονόδρομος στην αισθητική των περιεμφυτευματικών ιστών;

H αισθητική της επιεµφυτευµατικής αποκατάστασης εξασφαλίζεται από την µορφολογία της σε 
συνδυασµό µε υγιείς και αρµονικούς περιεµφυτευµατικούς ιστούς. Η αισθητική της διαβλεννογόνιας 
περιοχής επηρεάζεται ιδιαίτερα, κατά κύριο λόγο, από τη µορφολογία και την οπτική συµπεριφορά του 
διαβλεννογονιό υ στηριγ́ µατος και επηρεάζει το χρώµα και τον εσωτερικό φωτισµό της ηµιδιαφανούς 
παρυφης́  των µαλακών ιστών. Ενώ τα ολοκεραµικά εξατοµικευµένα διαβλεννογον́ ια στηρίγµατα 
εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό τα απαραίτητα αυτά χαρακτηριστικά και θεωρούνται ως τα πλέον 
ενδεδειγµένα, η κλινική τους εφαρµογή εµφανίζει κάποιες αδυναµίες και περιορισµούς: 1. ∆εν 
υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση της µακροχρόνιας µηχανικής επιβίωσής τους. 2. Η οπτική τους 
συµπεριφορά χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια και απουσία φθορισµού που εµποδίζει τον επαρκή 
εσωτερικό φωτισµό της ηµιδιαφανούς παρυφής των µαλακών ιστών. 3. Μεγάλες αποκλίσεις µεταξύ 
της φοράς ενθέσεως της υπερκατασκευής και της κλίσης του εµφυτεύµατος δυσκολεύουν έως και 
αποκλείουν εντελώς την εφαρµογή των κεραµικών στηριγµάτων. Η εισήγηση αφού καλύψει την 
ιστορική πορεία της εξέλιξης των διαβλεννογονίων στηριγµάτων, που είχε αφετηρία στη δεκαετία του 
80, θα καταλήξει στην παρουσίαση της κλινικής εφαρµογής και της κριτικής αξιολόγησης της 
εναλλακτικής λύσης που προσφέρεται από το µεταλλοκεραµικό διαβλεννογόπιο στήριγµα.
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παρέχουν τη δυνατότητα να επιτύχουµε την ανάπλαση ελλειµµατικών ακρολοφιών µε την κλινική 
εφαρµογή µορφογενετικών πρωτεϊνών του οστού ελαττώνοντας την ανάγκη για την χρήση 
αυτόλογου µοσχεύµατος.  Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν χειρουργικές τεχνικές ανάπλασης 
ακρολοφίας σε οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο µε έµφαση στη χρήση αυξητικών παραγόντων. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Νεώτερες απόψεις για την οστική ανάπλαση - Ενδείξεις harvesting αυτόλογου 
µοσχεύµατος και επιλογής of particulate bone -Χειρουργικές διαδικασίες για οριζόντια και κάθετη 
ανάπλαση ατροφικών ακρολοφιών στην πρόσθια περιοχή.

 [CV] ∆ρ. Ντίνος Κουντουράς

Ο ∆ρ. Ντίνος Κουντουράς είναι Λέκτορας στο Τμήμα Οδοντικής Χειρουργικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, Αγγλίας το 1991. 
Απέκτησε το Master of Science στη Προσθετική από το Eastman Dental Institute, του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου, Αγγλίας το 1995. Tο 1997 αποφοίτησε από το διετές Πρόγραμμα Εμ υτευματολογίας 
του Tμήματος Εμ υτευματολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Η.Π.Α. (Full-time Fellowship 
Program με ∆ιευθυντή Προγράμματος τον Dr. Dennis Tarnow). Το 2000, έλαβε το διδακτορικό του 
τίτλο (PhD) στα Βιοϋλικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Αγγλίας για την εργασία του στα 
συστήματα συγκόλλησης ρητινών. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Dawson U.K. και Επίτιμος 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής. Από το 2001, διατηρεί ιδιωτικό 
ιατρείο στη Θεσσαλονίκη με ειδικό ενδιαφέρον στις Ελάχιστα Παρεμβατικές Αισθητικές 
Αποκαταστάσεις και στα Οδοντικά Εμφυτεύματα. Ο ∆ρ. Ντίνος Κουντουράς είναι σύμβουλος σε 
διεθνείς κατασκευάστριες εταιρείες οδοντιατρικών προϊόντων. ∆ίνει συχνά διαλέξεις με κλινικό 
προσανατολισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε θέματα σχετικά με την αποκατάσταση της υγείας 
των δοντιών και τη δημιουργία μίας φυσικής αισθητικής στο χαμόγελο, μέσω μίας εξατομικευμένης 
ελάχιστα παρεμβατικής οδοντιατρικής προσέγγισης.

[25.03.15 (09:00)] Ένα Ελάχιστα Παρεμβατικό Πρωτόκολλο Συνολικής Αποκατάστασης στην 
Oδοντιατρική

Συχνά οι ασθενείς επιζητούν οδοντιατρική φροντίδα για να διορθώσουν αισθητικά ή και λειτουργικά 
προβλήµατα του στόµατός τους και την ίδια ώρα προτιµούν η οδοντιατρική θεραπεία να γίνει µε 
ελάχιστη, αν είναι δυνατόν, αφαίρεση οδοντικών ιστών. Για να µπορέσει ο οδοντίατρος να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις των ασθενών πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες 
αποκατάστασης που προσφέρουν τα διάφορα υλικά και να έχει εξοικειωθεί µε τον τρόπο εφαρµογής 
τους. Με τη βοήθεια αποκαταστατικών τεχνικών που βασίζονται στη συγκόλληση, σύγχρονα 
πολυµερή ή και κεραµικά υλικά µπορούν να συγκολληθούν στα δόντια έτσι ώστε να αλλάξουν την 
µορφολογία ή και το χρώµα τους και µε αυτό τον τρόπο να βελτιώσουν όχι µόνο την αισθητική εικόνα 
τους στο χαµόγελο, αλλά και τις συγκλεισιακές τους επαφές. Σε αυτή την κλινικά προσανατολισµένη 
παρουσίαση οι συµµετέχοντες θα µάθουν βήµα προς βήµα ένα πρωτόκολλο θεραπείας που µπορεί να 
εφαρµοστεί τόσο σε απλά όσο και σε σύνθετα περιστατικά συνολικής αποκατάστασης και µπορεί να 
οδηγήσει προβλέψιµα σε ένα επιτυχηµένο αισθητικό αλλά και λειτουργικό αποτέλεσµα.

 [CV] Αν. Καθ. ∆ρ. Στρατής Παπάζογλου

Αποφοίτησε το 1989 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1991 έλαβε το 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Κλινικής Εξειδίκευσης στην Προσθετική και το Master στην Οδοντιατρική 
Σχολή του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ohio στις ΗΠΑ (The Ohio State University) όπου και 
εκπόνησε τη ∆ιδακτορική του διατριβή (PhD) το 1999. Από το 1992 ως το 2000 ήταν Επίκουρος 
Καθηγητής σε αυτό το Πανεπιστήμιο. To 2002, εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στην Οδοντιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2013 είναι υπεύθυνος της κλινικής άσκησης των φοιτητών 
του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Οδοντική Χειρουργική. Έχει λάβει υποτροφίες (προπτυχιακός 
υπότροφος Κληροδοτήματος Αντωνίου Παπαδάκη) και έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεία μεταξύ 

των οποίων: International College of Prosthodontists (2005), 1o Βραβείο για την καλύτερη 
ερευνητική εργασία από το Εuropean Academy of Esthetic Dentistry (2013) και 2o Βραβείο για την 
καλύτερη ερευνητική εργασία από το Εuropean Academy of Esthetic Dentistry (2014). Έχει 
πραγματοποιήσει πολλές παρουσιάσεις σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει πάνω 
από 60 δημοσιεύσεις. ∆ιατηρεί στην Αθήνα ιδιωτικό ιατρείο με έμφαση στην Αισθητική Οδοντιατρική, 
Εμφυτευματολογία και Προσθετική.

[25.03.15 (09:50)] Βελτίωση του Χαμόγελου: Αισθητική Ανάλυση και Αποκαταστάσεις με 'Οψεις 
ή Κεραμικές Στεφάνες.

Το σχέδιο θεραπείας αισθητικών αποκαταστάσεων πρέπει να ξεκινάει πάντα από την αξιολόγηση του 
χαµόγελου και την αρµονική του ενσωµάτωση στο πρόσωπο. Πριν λοιπόν αποφασιστεί αν η βελτίωση 
του χαµόγελου θα γίνει µε κεραµικές όψεις, στεφάνες ή ακόµα µε άµεσες αποκαταστάσεις µε σύνθετη 
ρητίνη πρέπει να έχει γίνει ένα αισθητικό σχέδιο θεραπείας. Σε αυτό βοηθάει πολύ η ψηφιακή 
φωτογραφία και ο σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή. Η επιλογή του είδους της αποκατάστασης 
εξαρτάται κύρια από την τελικά επιθυµητή θέση,  σχήµα και χρώµα δοντιών µε κριτήριο πάντα την 
ελάχιστη αποκοπή οδοντικών ουσιών και µε συνυπολογισµό της συµµετοχής των ούλων στην 
αισθητική του χαµόγελου. Αυτό το πρωτόκολλο βελτίωσης του χαµόγελου µε όψεις και στεφάνες θα 
παρουσιαστεί µέσα από κλινικά περιστατικά.

  [CV]  Καθ. ∆ρ. Άρης - Πέτρος Τριποδάκης

Ο Άρης Πέτρος Τριποδάκης, γεννημένος στην Αθήνα, αποφοίτησε το 1973 από την Οδοντιατρική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε Certificate στην Προσθετική 
το 1977 από το Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης, ΗΠΑ και Master of Science το 1981 από το ίδιο 
Πανεπιστήμιο. Αναγορεύτηκε ∆ιδάκτωρ του ΕΚΠΑ το 1986 όπου και επί του παρόντος υπηρετεί ως 
Αναπληρωτής Καθηγητής. Το 1994 διετέλεσε Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Albert-Ludwigs του Freibourg Γερμανίας και το 2011 Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης, ΗΠΑ όπου και συνεχίζει να υπηρετεί ως Επισκέπτης Καθηγητής. Η 
γενικότερη αναγνώριση της κλινικής και ερευνητικής επιστημονικής συνεισφοράς του, πέρα από το 
εκτεταμένο έργο του ως συγγραφέα, ομιλητή και ως επιστημονικού εκδότη δύο διεθνών περιοδικών, 
έχει επισφραγιστεί με δύο βραβεύσεις από το Academy of Osseointegration (1995 και 1998) και 
διεθνείς Προεδρίες του Eastern Mediteranean Association of Osseointegration (1999-2000), του 
American Dental Society of Europe (2002-2003), του International College of Prosthodontists 
(2003-2005), του International College of Dentists - European Section (2007-2008) και του 
European Academy of Esthetic Dentistry (2012-2014).

[25.03.15 (10:40)] Η αισθητική των περιεμφυτευματικών ιστών: Είναι τα κεραμικά στηρίγματα 
μονόδρομος στην αισθητική των περιεμφυτευματικών ιστών;

H αισθητική της επιεµφυτευµατικής αποκατάστασης εξασφαλίζεται από την µορφολογία της σε 
συνδυασµό µε υγιείς και αρµονικούς περιεµφυτευµατικούς ιστούς. Η αισθητική της διαβλεννογόνιας 
περιοχής επηρεάζεται ιδιαίτερα, κατά κύριο λόγο, από τη µορφολογία και την οπτική συµπεριφορά του 
διαβλεννογονιό υ στηριγ́ µατος και επηρεάζει το χρώµα και τον εσωτερικό φωτισµό της ηµιδιαφανούς 
παρυφης́  των µαλακών ιστών. Ενώ τα ολοκεραµικά εξατοµικευµένα διαβλεννογον́ ια στηρίγµατα 
εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό τα απαραίτητα αυτά χαρακτηριστικά και θεωρούνται ως τα πλέον 
ενδεδειγµένα, η κλινική τους εφαρµογή εµφανίζει κάποιες αδυναµίες και περιορισµούς: 1. ∆εν 
υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση της µακροχρόνιας µηχανικής επιβίωσής τους. 2. Η οπτική τους 
συµπεριφορά χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια και απουσία φθορισµού που εµποδίζει τον επαρκή 
εσωτερικό φωτισµό της ηµιδιαφανούς παρυφής των µαλακών ιστών. 3. Μεγάλες αποκλίσεις µεταξύ 
της φοράς ενθέσεως της υπερκατασκευής και της κλίσης του εµφυτεύµατος δυσκολεύουν έως και 
αποκλείουν εντελώς την εφαρµογή των κεραµικών στηριγµάτων. Η εισήγηση αφού καλύψει την 
ιστορική πορεία της εξέλιξης των διαβλεννογονίων στηριγµάτων, που είχε αφετηρία στη δεκαετία του 
80, θα καταλήξει στην παρουσίαση της κλινικής εφαρµογής και της κριτικής αξιολόγησης της 
εναλλακτικής λύσης που προσφέρεται από το µεταλλοκεραµικό διαβλεννογόπιο στήριγµα.
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 [CV] Prof. Dr. Antonio Cerutti M.D., D.D.S. 

Ο Dr. Antonio Cerutti  είναι Καθηγητής της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο της 
Μπρέσια (Ιταλία) και στο Πανεπιστήμιο Vita e Salute - San Raffaele του Μιλάνο (Ιταλία) και 
∆ιευθυντής του Τμήματος Επανορθωτικής Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Μπρέσια (Ιταλία). 
Είναι τακτικό μέλος της Ιταλικής Ενδοδοντικής Εταιρίας (SIE), της Ιταλικής Εταιρίας Επανορθωτικής 
Οδοντιατρικής και μέλος του ∆.Σ. (SIDOC) και της International Association for Dental Research 
(IADR). Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ∆.Σ. της Ιταλικής Ακαδημίας Αισθητικής 
Οδοντιατρικής (IAED). Έχει διατελέσει εκδότης του περιοδικού Italian Journal of Endodontics από το 
2008 μέχρι και το 2012. Έχει συγγράψει αρκετές δημοσιεύσεις σε ιταλικά και διεθνή περιοδικά σχετικά 
με την Επανορθωτική Οδοντιατρική και την Ενδοδοντία καθώς και δύο βιβλία. Είναι προσκεκλημένος 
ομιλητής σε πολλά συνέδρια παγκοσμίως. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Μιλάνο.

  [CV] Ανδρέας Κροκίδης, MSc. 

Ο Ανδρέας Κροκίδης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1982 και αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Brescia (Ιταλίας) το 2004. Το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην 
Ενδοδοντία (MSc.) της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Verona (Ιταλίας). Το 
επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στο εξωτερικό, συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά 
συνέδρια, συμμετοχή σε επιστημονικά συγγράμματα καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα 
προπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Οδοντικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Brescia και του Τμήματος Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2009 είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας 
καθώς και της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντικής Εταιρίας. Αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος διδάκτορας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

[25.04.15. (12:00)] Νέες προοπτικές και άριστη απόδοση στις Αισθητικές Αποκαταστάσεις με 
Σύνθετες Ρητίνες σε Ζωντανά και Ενδοδοντικά Θεραπευμένα Δόντια

Οι βασικοί στόχοι της µοντέρνας επανορθωτικής οδοντιατρικής είναι, αποκαταστάσεις χωρίς 
χρωµατική διαφορά πραγµατοποιηµένες σύµφωνα µε τα ορθά πρωτόκολλα συγκόλλησης. Ειδικά η 
άµεση αντιµετώπιση της πρόσθιας περιοχής είναι µία καθηµερινή πρόκληση. Από την απλούστερη 
κοιλότητα δύο επιφανειών µέχρι µια εκτεταµένη 4ης οµάδας, η σωστή εκτέλεση για ένα αισθητικό 
αλλά και µακροχρόνιο αποτέλεσµα απαιτεί µεθοδική αντιµετώπιση µε προκαθορισµένα πρωτόκολλα 
συγκόλλησης και άρτια τοποθετηµένα υλικά στη σωστή θέση. Οι βασικές αρχές που ελέγχουν την 
επιτυχία και την προβλεψιµότητα τέτοιων πράξεων, είναι η κατανόηση του χρώµατος και πώς θα 
µεταφραστεί σε µάζες ρητίνης καθώς και η διαστρωµάτωση τους σε περιορισµένους χώρους όπως 
είναι οι πρόσθιες περιοχές.

 [CV]  Prof. Dr. Camillo D'Arcangelo  

Καθηγητής της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 
Κιέτι Ιταλίας. ∆ιευθυντής του Τμήματος  of της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου του Κιέτι Ιταλίας. Καθηγητής της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής της 
Ορθοδοντικής Σχολής του του Πανεπιστημίου του Κιέτι Ιταλίας. ∆ιευθυντής του Μεταπτυχιακού 
Τμήματος Master of Aesthetic Minimal Invasive Dentistry του Πανεπιστημίου του Κιέτι Ιταλίας.

Μέλος των  editorial boards των περιοδικών Italian Journal of Endodontic (Ιταλία), Stomatologia 
(Πολωνία), Reviewer των περιοδικών Jounal of Adhesive Dentistry, International Endodontic 
Journal, Indian Journal of Dental Research, Journal of Applied Oral Science, International Journal 
of Oral Science και Dental Materials. Μέλος ∆.Σ. και Γραμματέας Italian Society of Conservative 
Dentistry, Ενεργό μέλος Italian Endodontic Society, Επίτιμος Καθηγητής Ukrainian Medical and 
Dental Academy, προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Έχει δημοσιεύσει 
περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους.

[25.03.15. (13:00)] Νέες εξελίξεις στην Συγκολλητική Οδοντιατρική: από την Αισθητική στη 
Σύγκλειση.

Οι συγκολλητικές τεχνικές  έχουν αλλάξει ριζικά την κλινική προσέγγιση και τις διαδικασίες στην 
Οδοντιατρική. Τα υλικά και οι τεχνικές συγκόλλησης έχουν απλοποιήσει την επίτευξη εξαιρετικών 
αισθητικών αποτελεσµάτων µε την χρήση ελάχιστα επεµβατικών µεθόδων. Σήµερα είναι εύκολο να 
επιτευχθούν παρόµοια αποτελέσµατα όσον αφορά επίσης στην αποκατάσταση της σύγκλεισης µε την 
χρήση των ίδιων συγκολλητικών υλικών. Στο πλαίσιο της οµιλίας θα παρουσιασθούν οι διαδικασίες 
που απαιτούνται για την ορθή αξιολόγηση της σύγκλεισης του ασθενούς µε την κλινική και 
ακτινολογική διάγνωση καθώς και µε την διάγνωση της θέσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η άριστη 
ισορροπία ανάµεσα στην σύγκλειση και την αισθητική. Επίσης θα συζητηθούν οι µηχανικές και οπτικές 
ιδιότητες των διαφόρων συγκολλητικών υλικών, εξηγώντας τα κριτήρια µε τα οποία έγινε η επιλογή 
του ορθότερου για κάθε κλινική περίπτωση ξεχωριστά. Θα παρουσιασθούν, επίσης, συνολικές 
αποκαταστάσεις ασθενών µε παραλειτουργικές διαταραχές και προβλήµατα σύγκλεισης.

 [CV] Dr. Wael Att  

O Dr. Wael Att, γεννήθηκε το 1975 στη ∆αμασκό της Συρίας, σπούδασε Οδοντιατρική στη Συρία και 
έλαβε το πτυχίο του (DDS) το 1997. Από το 1988 έως το 2000 παρακολούθησε το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Tishreen Hospital στη 
∆αμασκό. Από το έτος 2000 παρακολούθησε το μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Τμήμα 
Προσθετικής του Πανεπιστημίου του University Hospital of Freiburg (Γερμανίας) και έλαβε το τίτλο Dr. 
Med. Dent. degree το 2003 μετά την ολοκλήρωση της διατριβής του. Το 2003, υπήρξε Επίκουρος 
Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα και ανακηρύχτηκε ∆ιπλωματούχος Προσθετολόγος το 2004 [German 
Society for Prosthodontics and Dental Materials (DGPro)]. Υπήρξε Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής 
από το 2005 έως το 2007 στο The Jane and Jerry Weintraub Center for Reconstructive 
Biotechnology, Division of Advanced Prosthodontics, Biomaterials, and Hospital Dentistry, UCLA 
School of Dentistry, Los Angeles (USA). Από το 2007, ο Dr. Att είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο 
Τμήμα Προσθετικής του University Hospital of Freiburg στη Γερμανία (∆ιευθυντής: Prof. Dr. Dr. h.c. J. 
R. Strub) και ∆ιευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το 2008 έως το 2011, ο Dr. Att διετέλεσε 
∆ιευθυντής του IADR Prosthodontics Research Group (2008). Το 2010, ο Dr. Att έγινε Υφηγητής (Dr 
Med Dent Habil, αντ. PhD) του Πανεπιστημίου του Freiburg.

[25.04.2015 (15:00)] Σύγχρονες τάσεις στη Ψηφιακή Οδοντιατρική 

Στις µέρες µας, το φάσµα εφαρµογής των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών καλύπτει πλήρως τους  
οδοντιατρικούς κλάδους  και ποικίλει ανάµεσα στο βαθµό απόκτησης των ψηφιακών δεδοµένων, την 
κατάστρωση του σχεδίου θεραπείας καθώς και την ακολουθούµενη τεχνική µέσω των συστηµάτων 
CAD/CAM. Στην επανορθωτική Οδοντιατρική ο τελικός στόχος αυτών των τεχνολογιών είναι να 
βελτιώνει την ποιότητα και τις δυνατότητες στην εξέταση, διάγνωση και θεραπεία του οδοντιατρικού 
ασθενούς. Συγκρινόµενες µε τις συµβατικές µεθόδους, η υλοποίηση της ψηφιακής ροής εργασιών στο 
οδοντιατρείο οφείλει γενικά να διευκολύνει την βελτιωµένη ακρίβεια εφαρµογής και εκτίµησης των 
ψηφιακών δεδοµένων, την αυξηµένη αποτελεσµατικότητα κατά το σχέδιο θεραπείας και την 
περισσότερο ελεγχόµενη και γρηγορότερη διαδικασία κατασκευής. Σε αντιστάθµισµα όλων των 
παραπάνω θα έχουµε ως αποτέλεσµα ένα υψηλότερο επίπεδο οδοντιατρικής περίθαλψης. Σύµφωνα 
µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα status, οι παρούσες τεχνολογίες που υλοποιούνται σε στην ψηφιακή 
ροή των εργασιών µπορούν να θεωρηθούν ως πρότυπα για τις µελλοντικές εξελίξεις οι οποίες θα 
εστιαστούν στη διεύρυνση του φάσµατος των εφαρµογών και στην µείωση του κατασκευαστικού 
κόστους. Η παρουσίαση αυτή θα περιλαµβάνει µια επισκόπηση της ψηφιακής ροής των εργασιών στην 
επανορθωτική Οδοντιατρική, θα συζητήσει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα και θα παρέχει ιδέες 
για µελλοντικές εξελίξεις.  
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[Curriculum vitae and abstracts] 

 [CV] Prof. Dr. Antonio Cerutti M.D., D.D.S. 

Ο Dr. Antonio Cerutti  είναι Καθηγητής της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο της 
Μπρέσια (Ιταλία) και στο Πανεπιστήμιο Vita e Salute - San Raffaele του Μιλάνο (Ιταλία) και 
∆ιευθυντής του Τμήματος Επανορθωτικής Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Μπρέσια (Ιταλία). 
Είναι τακτικό μέλος της Ιταλικής Ενδοδοντικής Εταιρίας (SIE), της Ιταλικής Εταιρίας Επανορθωτικής 
Οδοντιατρικής και μέλος του ∆.Σ. (SIDOC) και της International Association for Dental Research 
(IADR). Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ∆.Σ. της Ιταλικής Ακαδημίας Αισθητικής 
Οδοντιατρικής (IAED). Έχει διατελέσει εκδότης του περιοδικού Italian Journal of Endodontics από το 
2008 μέχρι και το 2012. Έχει συγγράψει αρκετές δημοσιεύσεις σε ιταλικά και διεθνή περιοδικά σχετικά 
με την Επανορθωτική Οδοντιατρική και την Ενδοδοντία καθώς και δύο βιβλία. Είναι προσκεκλημένος 
ομιλητής σε πολλά συνέδρια παγκοσμίως. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Μιλάνο.

  [CV] Ανδρέας Κροκίδης, MSc. 

Ο Ανδρέας Κροκίδης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1982 και αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Brescia (Ιταλίας) το 2004. Το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην 
Ενδοδοντία (MSc.) της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Verona (Ιταλίας). Το 
επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στο εξωτερικό, συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά 
συνέδρια, συμμετοχή σε επιστημονικά συγγράμματα καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα 
προπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Οδοντικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Brescia και του Τμήματος Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2009 είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας 
καθώς και της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντικής Εταιρίας. Αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος διδάκτορας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

[25.04.15. (12:00)] Νέες προοπτικές και άριστη απόδοση στις Αισθητικές Αποκαταστάσεις με 
Σύνθετες Ρητίνες σε Ζωντανά και Ενδοδοντικά Θεραπευμένα Δόντια

Οι βασικοί στόχοι της µοντέρνας επανορθωτικής οδοντιατρικής είναι, αποκαταστάσεις χωρίς 
χρωµατική διαφορά πραγµατοποιηµένες σύµφωνα µε τα ορθά πρωτόκολλα συγκόλλησης. Ειδικά η 
άµεση αντιµετώπιση της πρόσθιας περιοχής είναι µία καθηµερινή πρόκληση. Από την απλούστερη 
κοιλότητα δύο επιφανειών µέχρι µια εκτεταµένη 4ης οµάδας, η σωστή εκτέλεση για ένα αισθητικό 
αλλά και µακροχρόνιο αποτέλεσµα απαιτεί µεθοδική αντιµετώπιση µε προκαθορισµένα πρωτόκολλα 
συγκόλλησης και άρτια τοποθετηµένα υλικά στη σωστή θέση. Οι βασικές αρχές που ελέγχουν την 
επιτυχία και την προβλεψιµότητα τέτοιων πράξεων, είναι η κατανόηση του χρώµατος και πώς θα 
µεταφραστεί σε µάζες ρητίνης καθώς και η διαστρωµάτωση τους σε περιορισµένους χώρους όπως 
είναι οι πρόσθιες περιοχές.

 [CV]  Prof. Dr. Camillo D'Arcangelo  

Καθηγητής της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 
Κιέτι Ιταλίας. ∆ιευθυντής του Τμήματος  of της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου του Κιέτι Ιταλίας. Καθηγητής της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής της 
Ορθοδοντικής Σχολής του του Πανεπιστημίου του Κιέτι Ιταλίας. ∆ιευθυντής του Μεταπτυχιακού 
Τμήματος Master of Aesthetic Minimal Invasive Dentistry του Πανεπιστημίου του Κιέτι Ιταλίας.

Μέλος των  editorial boards των περιοδικών Italian Journal of Endodontic (Ιταλία), Stomatologia 
(Πολωνία), Reviewer των περιοδικών Jounal of Adhesive Dentistry, International Endodontic 
Journal, Indian Journal of Dental Research, Journal of Applied Oral Science, International Journal 
of Oral Science και Dental Materials. Μέλος ∆.Σ. και Γραμματέας Italian Society of Conservative 
Dentistry, Ενεργό μέλος Italian Endodontic Society, Επίτιμος Καθηγητής Ukrainian Medical and 
Dental Academy, προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Έχει δημοσιεύσει 
περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους.

[25.03.15. (13:00)] Νέες εξελίξεις στην Συγκολλητική Οδοντιατρική: από την Αισθητική στη 
Σύγκλειση.

Οι συγκολλητικές τεχνικές  έχουν αλλάξει ριζικά την κλινική προσέγγιση και τις διαδικασίες στην 
Οδοντιατρική. Τα υλικά και οι τεχνικές συγκόλλησης έχουν απλοποιήσει την επίτευξη εξαιρετικών 
αισθητικών αποτελεσµάτων µε την χρήση ελάχιστα επεµβατικών µεθόδων. Σήµερα είναι εύκολο να 
επιτευχθούν παρόµοια αποτελέσµατα όσον αφορά επίσης στην αποκατάσταση της σύγκλεισης µε την 
χρήση των ίδιων συγκολλητικών υλικών. Στο πλαίσιο της οµιλίας θα παρουσιασθούν οι διαδικασίες 
που απαιτούνται για την ορθή αξιολόγηση της σύγκλεισης του ασθενούς µε την κλινική και 
ακτινολογική διάγνωση καθώς και µε την διάγνωση της θέσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η άριστη 
ισορροπία ανάµεσα στην σύγκλειση και την αισθητική. Επίσης θα συζητηθούν οι µηχανικές και οπτικές 
ιδιότητες των διαφόρων συγκολλητικών υλικών, εξηγώντας τα κριτήρια µε τα οποία έγινε η επιλογή 
του ορθότερου για κάθε κλινική περίπτωση ξεχωριστά. Θα παρουσιασθούν, επίσης, συνολικές 
αποκαταστάσεις ασθενών µε παραλειτουργικές διαταραχές και προβλήµατα σύγκλεισης.

 [CV] Dr. Wael Att  

O Dr. Wael Att, γεννήθηκε το 1975 στη ∆αμασκό της Συρίας, σπούδασε Οδοντιατρική στη Συρία και 
έλαβε το πτυχίο του (DDS) το 1997. Από το 1988 έως το 2000 παρακολούθησε το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Tishreen Hospital στη 
∆αμασκό. Από το έτος 2000 παρακολούθησε το μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Τμήμα 
Προσθετικής του Πανεπιστημίου του University Hospital of Freiburg (Γερμανίας) και έλαβε το τίτλο Dr. 
Med. Dent. degree το 2003 μετά την ολοκλήρωση της διατριβής του. Το 2003, υπήρξε Επίκουρος 
Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα και ανακηρύχτηκε ∆ιπλωματούχος Προσθετολόγος το 2004 [German 
Society for Prosthodontics and Dental Materials (DGPro)]. Υπήρξε Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής 
από το 2005 έως το 2007 στο The Jane and Jerry Weintraub Center for Reconstructive 
Biotechnology, Division of Advanced Prosthodontics, Biomaterials, and Hospital Dentistry, UCLA 
School of Dentistry, Los Angeles (USA). Από το 2007, ο Dr. Att είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο 
Τμήμα Προσθετικής του University Hospital of Freiburg στη Γερμανία (∆ιευθυντής: Prof. Dr. Dr. h.c. J. 
R. Strub) και ∆ιευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το 2008 έως το 2011, ο Dr. Att διετέλεσε 
∆ιευθυντής του IADR Prosthodontics Research Group (2008). Το 2010, ο Dr. Att έγινε Υφηγητής (Dr 
Med Dent Habil, αντ. PhD) του Πανεπιστημίου του Freiburg.

[25.04.2015 (15:00)] Σύγχρονες τάσεις στη Ψηφιακή Οδοντιατρική 

Στις µέρες µας, το φάσµα εφαρµογής των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών καλύπτει πλήρως τους  
οδοντιατρικούς κλάδους  και ποικίλει ανάµεσα στο βαθµό απόκτησης των ψηφιακών δεδοµένων, την 
κατάστρωση του σχεδίου θεραπείας καθώς και την ακολουθούµενη τεχνική µέσω των συστηµάτων 
CAD/CAM. Στην επανορθωτική Οδοντιατρική ο τελικός στόχος αυτών των τεχνολογιών είναι να 
βελτιώνει την ποιότητα και τις δυνατότητες στην εξέταση, διάγνωση και θεραπεία του οδοντιατρικού 
ασθενούς. Συγκρινόµενες µε τις συµβατικές µεθόδους, η υλοποίηση της ψηφιακής ροής εργασιών στο 
οδοντιατρείο οφείλει γενικά να διευκολύνει την βελτιωµένη ακρίβεια εφαρµογής και εκτίµησης των 
ψηφιακών δεδοµένων, την αυξηµένη αποτελεσµατικότητα κατά το σχέδιο θεραπείας και την 
περισσότερο ελεγχόµενη και γρηγορότερη διαδικασία κατασκευής. Σε αντιστάθµισµα όλων των 
παραπάνω θα έχουµε ως αποτέλεσµα ένα υψηλότερο επίπεδο οδοντιατρικής περίθαλψης. Σύµφωνα 
µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα status, οι παρούσες τεχνολογίες που υλοποιούνται σε στην ψηφιακή 
ροή των εργασιών µπορούν να θεωρηθούν ως πρότυπα για τις µελλοντικές εξελίξεις οι οποίες θα 
εστιαστούν στη διεύρυνση του φάσµατος των εφαρµογών και στην µείωση του κατασκευαστικού 
κόστους. Η παρουσίαση αυτή θα περιλαµβάνει µια επισκόπηση της ψηφιακής ροής των εργασιών στην 
επανορθωτική Οδοντιατρική, θα συζητήσει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα και θα παρέχει ιδέες 
για µελλοντικές εξελίξεις.  
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ  (Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με κεφαλαία γράμματα):   
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Η Εγγραφή Περιλαμβάνει
Παρακολούθηση του Συνεδρίου, Καφέ, Ελαφρύ Γεύμα σύμφωνα με το πρόγραμμα, Ταυτόχρονη διερμηνεία, 
Συνεδριακό Υλικό και το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Διαδικασία Εγγραφής

Συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής και κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στον ακόλουθο λογαριασμό τραπέζης: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Δικαιούχος: Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής, Iban Code: GR 32 0172 
2330 0052 3302 0362 645. (Οποιεσδήποτε τραπεζικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους συμμετέχοντες. 
Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές). Σε κάθε κατάθεση να αναφέρεται το όνομα του Συνεδρου.  Το συμπληρωμένο 
Έντυπο Εγγραφής μαζί με ένα αντίγραφο του καταθετηρίου τραπέζης, να αποστέλλεται με email στο mtsami@otenet.gr

Ακυρώσεις Εγγραφών
Δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές αντικαταστάσεις ονομάτων

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 80 € 100 € 120 €

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 60 € 80 € 100 €

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 40 € 50 € 60 €

* Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ιδιότητα τους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
DIASKEPSIS – MATINA TSAMI 

www.diaskepsis.gr
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα παραδίδει το συνεδριακό υλικό στον εγγεγραμμένο Σύνεδρο με την 

προσέλευση του στο Συνέδριο.

ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι Σύνεδροι παρακαλούνται να επιδεικνύουν την κάρτα εισόδου του Συνεδρίου 

στο αρμόδιο προσωπικό στην είσοδο των συνεδριακών χώρων. Η εν λόγω διαδικασία επιβάλλεται από 

την σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚѲΕΣΗ

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Εμπορική Έκθεση με οδοντιατρικά προϊόντα και 

τεχνολογικό εξοπλισμό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Matina Tsami Diaskepsis, E-mail mtsami@otenet.gr Μητροπόλεως 28, Ѳεσσαλονίκη, : 

ΔΙΕѲΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Κυριακή 26.04.2015 (10:00)

Πρακτικό Σεμινάριο 1 [Hands-on course 1]    

Πρακτικό Σεμινάριο 2 [Hands-on course 2]    

150 €

100 €

Σάββατο 25.04.2015 (17:00) 

Σάββατο 25.04.2015 (17:00) 

Πρακτικό Σεμινάριο 3 [Hands-on course 3]    100 €

** Η εγγραφή στα Πρακτικά Σεμινάρια προϋποθέτει εγγραφή στο Συνέδριο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ OΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥѲΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΗ

ΤΗΛ FAX EMAIL
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Παρακαλούμε επιλέξτε: ✓ ΜΕΧΡΙ 
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΠΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΜΕΧΡΙ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Η Εγγραφή Περιλαμβάνει
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Διαδικασία Εγγραφής

Συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής και κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στον ακόλουθο λογαριασμό τραπέζης: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Δικαιούχος: Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής, Iban Code: GR 32 0172 
2330 0052 3302 0362 645. (Οποιεσδήποτε τραπεζικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους συμμετέχοντες. 
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 80 € 100 € 120 €

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 60 € 80 € 100 €

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 40 € 50 € 60 €

* Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ιδιότητα τους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
DIASKEPSIS – MATINA TSAMI 

www.diaskepsis.gr

Τηλ.: 2310 230459, e-mail : mtsami@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ


