




Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι γεγονός ότι σε εποχές δύσκολες όπως η σηµερινή, όπου

γίνεται ένας επαναπροσδιορισµός των αξιών και των πλαισίων στα
οποία κινούµαστε, ένας σταθερός φάρος πλεύσης στην οδοντια-
τρική µας πορεία παραµένει η έγκριτη και έγκυρη επιµόρφωση
από καταξιωµένους συναδέλφους και ακαδηµαϊκούς. Έχοντας αυτό
ως οδηγό, η Στοµατολογική Εταιρεία Κρήτης διοργανώνει την
18η Παγκρήτια Στοµατολογική Σύνοδο στο Ξενοδοχείο “Knossos
Royal Village” από 7 έως 9 Μαΐου 2010 φιλοδοξώντας να προ-
σφέρει για µια ακόµα χρονιά ένα Συνέδριο αντάξιο των προσδο-
κιών σας. 

Το Κατευθυνόµενο Πρόγραµµα της Συνόδου µε διεθνή συµµε-
τοχή περιλαµβάνει εισηγήσεις που σκοπό έχουν να απαντήσουν σε
πολλούς κλινικούς προβληµατισµούς του σηµερινού οδοντιάτρου
καθώς και να παρουσιάσουν νεότερες εξελίξεις στον τοµέα της
έρευνας και τεκµηρίωσης στην Οδοντιατρική. Στο Ελεύθερο Πρό-
γραµµα έχουµε την χαρά να φιλοξενούµε πληθώρα ανακοινώσεων
υψηλού ποιοτικού επιπέδου από συναδέλφους Κρήτες και µη, ενώ
προσυνεδριακά, τα πάντα δηµοφιλή πρακτικά σεµινάρια  έχουν ως
στόχο την εξοικείωση του συναδέλφου µε τις σύγχρονες αισθητι-
κές όψεις πορσελάνης.

Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Οργανωτικής Επι-
τροπής και ιδιαίτερα στη Συντονίστρια κα Παλιουδάκη Ευγενία για
την ανεκτίµητη προσφορά τους στην πραγµατοποίηση αυτής της
Συνόδου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιµους οµι-
λητές που αφιλοκερδώς δέχτηκαν την πρόσκλησή µας για συµµε-
τοχή στο Κατευθυνόµενο Πρόγραµµα της Συνόδου, τους χορηγούς
και εκθέτες που η οικονοµική τους υποστήριξη βοηθάει στην δια-
τήρηση του κόστους συµµετοχής σταθερού τα τελευταία χρόνια
και τέλος, όλους εσάς, που η συµµετοχή σας αποτελεί το σκοπό
και το κριτήριο επιτυχίας της Συνόδου.

Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σας περιµένουµε στη φιλόξενη
Χερσόνησο, στις εργασίες της 18ης Παγκρήτιας Στοµατολογικής
Συνόδου.

Tζωρµπατζάκης Aντώνης 
Πρόεδρος Στοµατολογικής 

Εταιρείας Κρήτης



ΚΟΪ∆ΗΣ Π. 

Ο Πέτρος Κοΐδης γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1957.

Είναι Καθηγητής και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου της

Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εµφυτευµατολο-

γίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανε-

πιστηµίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε επισκέπτης Καθηγητής

στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Harvard

των ΗΠΑ, ενώ είναι επισκέπτης Καθηγητής στις Οδο-

ντιατρικές Σχολές του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου

και του Ιασίου. Είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πα-

νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου πραγµατοποίησε τη

διδακτορική του διατριβή, στις Κροταφογναθικές ∆ιατα-

ραχές. Απόκτησε Μεταπτυχιακούς τίτλους Σπουδών στο

Πανεπιστήµιο του Οχάιο των ΗΠΑ, όπου εκπαιδεύτηκε

στην Προχωρηµένη Ακίνητη και Κινητή Προσθετική. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν τις

προσθετικές αποκαταστάσεις, τα βιοϋλικά και την εµ-

βιοµηχανική των ιστών και τις κροταφογναθικές διατα-

ραχές. Είναι διεθνώς αναγνωρισµένος για το επιστηµονι-

κό του έργο, έχοντας δηµοσιεύσει πάνω από 110 επι-

στηµονικά άρθρα, παρουσιάζοντας τα σε πάνω από 180

συνέδρια, στα οποία έχει τιµηθεί µε διάφορα βραβεία

και διακρίσεις.  

ΠΑΝΗΣ Β.

Ο Βασίλης Πανής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Περιο-

δοντολογίας Ε.Κ.Π.Α. Oλοκλήρωσε τις γυµνασιακές του

σπουδές το 1972. Το 1973 εισήχθη στην Οδοντιατρική

Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου

Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) από όπου αποφοίτησε το 1979 µε το

βαθµό «Λίαν Καλώς». Από 1979-1988 υπηρέτησε ως ά-

µισθος επιστηµονικός συνεργάτης συµµετέχοντας ενερ-

γά στις επιστηµονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

του Εργαστηρίου της Οδοντικής Παθολογίας και Θερα-

πευτικής και µετέπειτα Περιοδοντολογίας, της Οδοντια-

τρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1986 ανα-

γορεύθηκε ∆ιδάκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής του

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1988 διορίσθηκε σε θέση



Λέκτορα στο γνωστικό αντικείµενο της Περιοδοντολο-

γίας, το 1993 εξελέγη στη βαθµίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή και το 2002 στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Κα-

θηγητή. Μετεκπαιδεύθηκε στην Ελβετία (Πανεπιστήµιο

Βέρνης) και στην Αµερική (Πανεπιστήµιο Tufts Βοστώ-

νη). Συµµετείχε ως οµιλητής σε 150 συνέδρια, συµπό-

σια και σεµινάρια. Το συγγραφικό του έργο αποτελείται

από 70 δηµοσιευµένες εργασίες σε ελληνικά και ξενό-

γλωσσα περιοδικά, συγγραφή κεφαλαίων σε συγγράµµα-

τα, δύο εργαστηριακούς οδηγούς («Η χρήση των περιο-

δοντικών εργαλείων» έχει µεταφραστεί στα Γερµανικά

και στα Λιθουανικά) και δύο βιβλίων («Πρόληψη λοιµώ-

ξεων στην Οδοντιατρική», «Παθολογία περιοδοντικών

ασθενών µε συστηµατικά νοσήµατα») τα οποία δίδονται

ως διδακτικά βιβλία στους φοιτητές της Οδοντιατρικής

Σχολής Αθηνών. Είναι µέλος σε πολλές επιστηµονικές ε-

ταιρείες. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το 1979 και µε

αποκλειστική απασχόληση στην Περιοδοντολογία από το

1994. 

ΤΖΟΥΤΖΑΣ Ι.

Ο Ιωάννης Τζούτζας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οδο-

ντικής Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α.

Υπηρετεί επί 29 χρόνια στο Εργαστήριο Οδοντικής Χει-

ρουργικής  του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει µετεκ-

παιδευθεί στις Η.Π.Α, στο Πανεπιστήµιο της Νότιας Κα-

λιφόρνια (U.S.C.).  Έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από

100 εργασίες σε Ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιο-

δικά. Έχει συµµετάσχει σε µεγάλο αριθµό Ελληνικών &

∆ιεθνών συνεδρίων, ηµερίδων και µετεκπαιδευτικών

µαθηµάτων, µε περισσότερες από 360 παρουσιάσεις και

είναι µέλος πολλών Επιστηµονικών Εταιρειών.

Είναι  Αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττι-

κής, µέλος του ∆Σ της Ελληνικής Οδοντιατρικής  Οµο-

σπονδίας και Υπεύθυνος Σύνταξης του επιστηµονικού

περιοδικού της Ε.O.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ».



ΑΝΤΩΝΙA∆ΟΥ Μ.
Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, και

συνέχισε τις µεταπτυχιακές της σπουδές µε ∆ίπλωµα

Ειδίκευσης στα Οδοντιατρικά Βιοϋλικά, µε εξειδίκευση

στην Οδοντική Χειρουργική, το 1997. Ακολούθησε µο-

νοετής εξειδίκευση στο τµήµα Περιο-προσθετικής του

πανεπιστηµίου Alberts-Ludwigs του Freiburg, Γερµα-

νίας. Τη διδακτορική της διατριβή την ολοκλήρωσε στο

Εργαστήριο Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής Αθη-

νών το 2006 πάνω στην εργαστηριακή συµπεριφορά των

πολυµερών υλικών κάλυψης οπών και σχισµών. Από το

Μάιο του 2009 έχει εκλεγεί στη θέση του Λέκτορα στο

εργαστήριο της Οδοντικής Χειρουργικής της Οδοντιατρι-

κής Σχολής Αθηνών. Έχει µεταδιδακτορική ειδίκευση

στη «∆ιασφάλιση ποιότητας»  από το ΕΚΠΑ και ειδίκευ-

ση στην Ιατρική µετάφραση και διερµηνεία. Είναι µέλος

του Academy of Operative Dentistry και άλλων επιστη-

µονικών εταιρειών του χώρου και εξασκεί το επάγγελµα

στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής. 

ΛΥΓΙ∆ΑΚΗΣ Ν.
Ο παιδοδοντίατρος Νίκος Α. Λυγιδάκης, αποφοίτησε από

την Οδοντιατρική Σχολή του Παν/µίου Αθηνών και είναι

κάτοχος MScD Παιδοδοντιατρικής του Παν/µίου Λονδί-

νου, MScM Γενετικής του Παν/µίου Οξφόρδης, ∆ιδάκτωρ

του Παν/µίου Αθηνών και Υφηγητής Παιδοδοντιατρικής

του Παν/µίου Leeds, UK, όπου διδάσκει σαν Επισκέπτης

Καθηγητής στο µεταπτυχιακό τµήµα από το 1995. Είναι

Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας και

µέλος του ∆.Σ. του ΟΣΑ, Υπεύθυνος των προγραµµάτων

Πρόληψης και Αγωγής Στοµατικής Υγείας. Το 2006 εξε-

λέγη Πρόεδρος της European Academy of Paediatric

Dentistry που είναι το ανώτατο σώµα της ειδικότητας

του στην Ευρώπη και έχει περίπου 600 µέλη από 26  Ευ-

ρωπαϊκές χώρες.

Το επιστηµονικό του έργο περιλαµβάνει περισσότερες

από 50 δηµοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά πε-

ριοδικά, 5 κεφάλαια σε βιβλία και µεγάλο αριθµό ειση-

γήσεων και ανακοινώσεων σε Ελληνικά και ∆ιεθνή Συνέ-



δρια, ενώ έχει προσκληθεί περισσότερες από 140 φορές

από Επιστηµονικές Εταιρείες, Πανεπιστήµια και επαγ-

γελµατικές οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην

Ευρώπη για εισηγήσεις σε θέµατα κλινικής Παιδοδοντια-

τρικής, Γναθοπροσωπικής Γενετικής και οργάνωσης υπη-

ρεσιών Στοµατικής Υγείας για παιδιά. Έχει τιµηθεί πολ-

λές φορές µε διεθνείς διακρίσεις για το επιστηµονικό

του έργο στους τοµείς αυτούς. Σαν αποτέλεσµα της

διαρκούς ενασχόλησης του µε τον τοµέα της πρωτοβάθ-

µιας οδοντιατρικής περίθαλψης στα παιδιά έχει υπάρξει

µέλος και επικεφαλής πολλών επιτροπών τόσο στην

Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, σε θέµατα οργάνωσης υ-

πηρεσιών υγείας.

BOKSMAN L.
Ο Dr Leendert Boksman, D.D.S., B.Sc., F.A.D.I., F.I.C.D.,

αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπι-

στηµίου του ∆υτικού Οντάριο το 1972. Εργάστηκε στον

ιδιωτικό τοµέα για επτά χρόνια. Το 1979 δίδαξε σαν Επί-

κουρος Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής στο Παν/µιο

του ∆υτ. Οντάριο και ακολούθως πήρε θέση Αναπληρωτή

Καθηγητή καθώς και υποτροφία της Ακαδηµίας ∆ιεθνούς

Οδοντιατρικής. Το 1986 κέρδισε το βραβείο διδάσκοντα,

που έχει θεσπιστεί και απονέµεται από τους φοιτητές.

Ως µέλος του διδακτικού προσωπικού είχε έντονη ερευ-

νητική δράση. ∆ηµοσίευσε περισσότερα από 100 άρθρα

και κεφάλαια συγγραµµάτων. Το 1987 επέστρεψε στον ι-

διωτικό τοµέα. Ήταν ο πρώτος υπεύθυνος έκδοσης του

Reality Magazine και σύµβουλος των 3M/Espe και

Caulk/Dentsply για περισσότερα από 20 χρόνια. Υπήρξε

σύµβουλος της οδοντιατρικής ένωσης του Οντάριο, η ο-

ποία του απένειµε το Βραβείο Ήθους το 2005.

Ο Dr Boksman είναι Adjunct Clinical Professor στην

Οδοντιατρική Σχολή του Schulich. Είναι Πρόεδρος του

τµήµατος Κλινικών Υποθέσεων, στο Clinical Research

Dental Inc. and Clinician’s Choice. ∆ίνει διαλέξεις διε-

θνώς και τα τελευταία πέντε χρόνια έχει δηµοσιεύσει

περισσότερα από 50 άρθρα σε διάφορα οδοντιατρικά

περιοδικά.



Οργανωτική Επιτροπή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Παλιουδάκη Ευγενία

ΜΕΛΗ: Βασιλάκης Γιώργος

Βλασιάδης Κώστας 

Καλογεράκη Λήδα

Πετράς Nίκος 

Τζανάκη Ελευθερία

Φωτάκης Βασίλης

∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΠPOE∆POΣ: Τζωρµπατζάκης Αντώνης 

A’ ANTIΠPOE∆POΣ: Πετράς Nίκος 

B’ ANTIΠPOE∆POΣ: Βλασιάδης Κώστας 

ΓEN. ΓPAMMATEAΣ: Βεριγάκης Γιώργος 

EI∆. ΓPAMMATEAΣ: Βασιλάκης Γιώργος 

TAMIAΣ: Μπιλανάκη Μαρία 

MEΛH: Ξαγοράρης Μάρκος 

Παλιουδάκη Ευγενία 

Σφακιανάκης Ανδρέας



Πρόγραµµα

��Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

18:00-20:00 Προσυνεδριακό Πρακτικό σεµινάριο

Θέµα: Aισθητικές Όψεις

∆ιδάσκων: BOKSMAN L.
Το πρακτικό θα ξεκινήσει µε µία εισαγωγή στις 

παρασκευές για όψεις και την κατασκευή προσωρινών 

όψεων. Θα παρουσιαστούν τρεις διαφορετικοί τρόποι 

κατασκευής προσωρινών όψεων και στην συνέχεια 

οι συµµετέχοντες θα παρασκευάσουν έξι πρόσθια 

δόντια σε εκµαγείο για όψεις πορσελάνης. 

Θα ακολουθήσει κατασκευή έξι προσωρινών όψεων 

σε παρασκευασµένα δόντια χρησιµοποιώντας 

διάφανο αποτυπωτικό υλικό µε φωτοπολυµεριζόµενο 

προσωρινό υλικό σε γύψινο εκµαγείο. 

Kόστος συµµετοχής: 60 €  -  ‘Ατοµα: 20

��Σάββατο 8 Μαΐου 2010

8:30-9:00 Eγγραφές συνέδρων

9:00-10:15 Α΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Πρόεδροι: Κουράκης Γ., Φιλίππου Ν. 

9:00-9:08 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Λ.

Αναγέννηση περιοδοντίου: µε τι τρόπο και κάτω από 

ποιες προϋποθέσεις επιτυγχάνεται.

9:08-9:16 ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ ∆.

Εµφυτεύµατα σε διαβητικούς ασθενείς.

9:16-9:24 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ Μ.

Αύξηση κάθετης διάστασης σύγκλεισης: Σύγχρονες 

απόψεις-Αντιµετώπιση κλινικών περιστατικών.

9:24-9:32 ΚΟΦΙΝΙ∆ΑΚΗΣ ∆.*, ΡΩΜΑΝΟΣ Γ., ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ Ε., 

∆ΑΤΣΕΡΗΣ Γ., ΜΟΡΦΙΑ∆ΑΚΗΣ Ε., ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Π.

Αιµαγγειοπερικύτωµα εδάφους στόµατος. Περιγραφή 

µιας εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης.



9:32-9:40 ΒΟΥΡΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ.*, ΡΩΜΑΝΟΣ Γ., ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ Ε., 

ΧΑΜΑΛΑΚΗ Ε., ΚΑΚΟΥ∆ΑΚΗ Ε., ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Π.

Κερατινοκυστικός οδοντογενής όγκος των γνάθων. 

Περιγραφή δύο περιπτώσεων.

9:40-9:48 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.

Αποκατάσταση µε εµφυτεύµατα σε περιοχές µε 

απώλεια σκληρών και µαλακών ιστών.

9:48-9:56 ΜΑΪΣΗ ΕΜΜ.*, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μ., ΑΛΕΞΑΚΗ Μ.

Συντηρητική αντιµετώπιση αρχόµενης τερηδόνας 

µε τη µέθοδο ICON.

9:56-10:04 ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗ Μ.*, ΒΛΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ.

Το σύνδροµο του κακοποιηµένου παιδιού. 

Οδοντιατρική παρέµβαση.

10:05-10:15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

10:15-10:45 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45-12:15 Β’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Πρόεδροι: Μακράκη Φ., Ρωµάνος Γ. 

10:45-11:30 ΤΖΟΥΤΖΑΣ Ι.

Τα συγκολλητικά υλικά σήµερα. Εφαρµογές, 

πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, περιορισµοί.

11:30-12:15 ΛΥΓΙ∆ΑΚΗΣ Ν.

Αιτιολογία και θεραπευτική προσέγγιση των µόνιµων 

δοντιών µε υπενασβεστίωση της αδαµαντίνης.

12:15-12:45 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:45-13:30 Γ’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Πρόεδροι: Σίσκος Ι. Γ., Σµπώκος Γ.

12:45-13:30 ΛΥΓΙ∆ΑΚΗΣ Ν.

Σύγχρονες απόψεις για τη θεραπεία του πολφού στα 

νεογιλά δόντια (κάλυψη, πολφοτοµή, πολφεκτοµή).



13:30-14:30 ΕΠIΣΗΜΗ EΝΑΡΞΗ 18ης ΠΑΓΚΡHΤΙΑΣ 
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ
- Χαιρετισµοί

- Ανακήρυξη Τζούτζα Ι., Αν. Καθηγητή 

Οδ. Χειρουργικής ΕΚΠΑ σε επίτιµο µέλος 

της Στοµατολογικής Εταιρείας Κρήτης

- Κήρυξη έναρξης εργασιών της Συνόδου

- Οµιλία του Γ. ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ οµότιµου καθηγητή

Αστροφυσικής Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: 

«Ο άνθρωπος στο Σύµπαν».

14:30-16:00 ΓΕΥΜΑ

16:00-18:00 ∆’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Πρόεδροι: Μετοχιανάκης ∆., Χατζάκης Σ.

16:00-16:08 ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗ Μ.*, ΒΛΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ.

Ανατοµική µελέτη του προσώπου. Η εξέλιξη του 

ιδανικού ανθρώπινου προσώπου.

16:08-16:16 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ∆.

Η οδοντιατρική υπολογιστική τοµογραφία στην 

υπηρεσία της εµφυτευµατολογίας.

16:16-16:24 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ∆.

Οδοντιατρική υπολογιστική τοµογραφία: πέρα από τα 

εµφυτεύµατα.

16:24-16:32 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Α.*, ΡΩΜΑΝΟΣ Γ., ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ Ε., 

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ Λ., ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ Ι., ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Π.

Χειρουργική αντιµετώπιση ευµεγέθους πλειόµορφου 

αδενώµατος παρωτίδας. Αναφορά περίπτωσης.

16:32-16:40 ΧΑΜΑΛΑΚΗ Ε.*, ΡΩΜΑΝΟΣ Γ., ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ Ε., 

ΣΑΡΡΗ Σ., ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Π.

Ασυνήθης υποτροπή περιφερικού αδαµαντινοβλαστώ-

µατος της κάτω γνάθου. Περιγραφή περίπτωσης.

16:40-16:48 ΦΟΥΝΤΑ Κ.*, ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Μ. Μ., ΜΑΝΤΑΣ Θ., ΣΙΣΚΟΣ Ι. Γ.

∆εύτερος κάτω γοµφίος σχήµατος C: ενδοδοντική 

πρόσεγγιση.



16:48-16:56 ΜΑΝΤΑΣ Θ.*, ΤΑΝΙΩΝΟΥ Β., ΦΟΥΝΤΑ Κ., ΣΙΣΚΟΣ Ι. Γ.
Θραύση ενδοδοντικών µικροεργαλείων. 
Αντιµετώπιση – Πρόγνωση.

16:56-17:04 ΑΛΕΞΑΚΗ Μ.*, ΜΑΪΣΗ ΕΜΜ., ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μ.
Ζιρκονία: το υλικό που έφερε την επανάσταση 
στην οδοντιατρική. Ποιοι είναι οι περιορισµοί 
στη χρήση του;

17:05-17:15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ EΛEYΘEPΩN ANAKOINΩΣEΩN

17:15-18:00 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ Μ. (Eισήγηση)

“Μου είπαν πως τα µαύρα σφραγίσµατα κάνουν κακό”.

18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:30-20:00 E’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Πρόεδροι: Μιχελινάκης Γ., Τρούλη Κ.

18:30-20:00 BOKSMAN L.

Οι λύσεις στην κλινική πολυπλοκότητα των

θεραπευτικών σχηµάτων στην Ακίνητη Προσθετική:  

Υλικά και τεχνικές για την αναβάθµιση των 

προσθετικών εργασιών. 
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9:00-11:15 ΣΤ΄ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Πρόεδροι: Μακράκης Ν., Μετοχιανάκης ∆.

9:00-9:08 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.
Εφαρµογές των προσωρινών εµφυτευµάτων.

9:08-9:16 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Μ. Μ.*, ΜΑΝΤΑΣ Θ., ΤΑΝΙΩΝΟΥ Θ., 
ΣΙΣΚΟΣ Ι. Γ.
Παλίνδροµες περιοδοντικές βλάβες: 
διάγνωση – αντιµετώπιση.

9:16-9:24 ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ Κ.*, ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι., ΛΙΓΟΞΥΓΚΑΚΗΣ Η., 
ΑΣΗΜΗΣ Ε., ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Γ.
Πορογενές καρκίνωµα της επικουρικής καρωτίδας. 
Αναφορά σε µια περίπτωση.

9:24-9:32 ΚΟΦΙΝΙ∆ΑΚΗΣ ∆.
Αποκατάσταση νώδης άνω γνάθου µε ακίνητη 
επιεµφυτεµατική γέφυρα. Παρουσίαση περιστατικού.

9:32-9:40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥ.
Το πάντρεµα των εµφυτευµάτων µε την κλασική 
προσθετική σε εκτεταµένες στοµατικές 
αποκαταστάσεις. Ωφέλειες και πιθανές επιπλοκές.



9:40-9:48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥ.

Ολική στοµατική αποκατάσταση µε συνδυασµό 

εµφυτευµάτων και κλασικής ακίνητης προσθετικής. 

Παρουσίαση περιστατικού.

9:48-9:56 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μ.*, ΜΑΪΣΗ ΕΜΜ., ΑΛΕΞΑΚΗ Μ.

Αποκαταστάσεις οπίσθιων δοντιών µε κεραµικά 

ένθετα και επένθετα.

9:56-10:04 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Λ.

Κλινική επιµήκυνση µύλης: Βασικές αρχές και τεχνικές.

10:04-10:12 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Λ.

Κλινικοί προβληµατισµοί πάνω σε σύνθετο 

περιοδοντολογικό περιστατικό.

10:12-10:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ EΛEYΘEPΩN ANAKOINΩΣEΩN

10:30-11:15 ΤΖΟΥΤΖΑΣ Ι. (Eισήγηση)

Σύγχρονα σκευάσµατα απολυµαντικών διαλυµάτων 

και οι επιδράσεις τους στο περιβάλλον.

11:15-11:45 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:45-13:15 Z΄ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
Πρόεδροι: Γρεβετζάκης Ι., Κωνσταντουλάκης Ευ.

11:45-12:30 ΚΟΪ∆ΗΣ Π.

∆ιαχείριση σύνθετων προσθετικών αποκαταστάσεων.

12:30-13:15 ΠΑΝΗΣ Β.

Ενδοπεριοδοντικές βλάβες. Περιοδοντολογική 

προσέγγιση ενός δύσκολου διαγνωστικού και 

θεραπευτικού προβλήµατος.

13:15-13:45 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:45-15:15  Η΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Πρόεδροι: Αλεξάκη Μ., Λογοθέτης Ι., 

13:45-14:30 ΚΟΪ∆ΗΣ Π.

Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην Προσθετική.

14:30-15:15 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ Μ.

“Θέλω µόνο λευκά σφραγίσµατα στα δόντια µου”.

15:15 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΗΣ 18ης ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ 
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ



��Γενικές πληροφορίες

Τόπος: Ξενοδοχείο “Knossos Royal Village”, 

Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης.

Συµµετοχή: Μέλη της Εταιρείας (ταµειακώς εντάξει): 70€

Μη µέλη της Εταιρείας οδοντίατροι: 100€

Ιατροί, νοσηλευτές, οδοντοτεχνίτες: 50€

Φοιτητές: δωρεάν.

Συµµετοχή στο πρακτικό σεµινάριο: 60€

(Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή

στο σεµινάριο είναι η συµµετοχή στη Σύνοδο).

Στο ποσό συµµετοχής περιλαµβάνονται:

• Φάκελοι µε έντυπο υλικό.

• Το τελικό πρόγραµµα µε τις περιλήψεις 

των εργασιών.

• ∆ίπλωµα συµµετοχής.

• Καφές & αναψυκτικά 

κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

• Γεύµα.

∆ιαµονή: Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε 

για τους συνέδρους τις παρακάτω 

τιµές µε πρωινό ανά διανυκτέρευση:

Μονόκλινο: 110 € 

∆ίκλινο:    140 € 

Για κρατήσεις δωµατίων οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να επικοινωνήσουν µε τη 

γραµµατεία συνεδρίου. 

Εγγραφές: Γραµµατεία συνεδρίου: SBOKOS s.a 

Tηλ. 2810 229712 ext 53 ή 54, 

Fax 2810 225431 

e-mail: book@conference.gr, 

www.conference.gr 

Πληροφορίες: Τζωρµπατζάκης Αντώνης, Τηλ./Fax: 2810 288138
Παλιουδάκη Ευγενία, Τηλ./Fax: 2810 221536
E-mail: mail@stomatologikikritis.gr
www.stomatologikikritis.gr






