
Φώφη Καμποσιώρα,
DDS, MSc, PhD, FICD
Επίκουρη Καθηγήτρια Προσθετικής, ΕΚΠΑ

Η Φώφη Καμποσιώρα έχει ειδικευθεί στην 
Προσθετική και σήμερα κατέχει τη θέση της
Επίκουρης Καθηγήτριας στην Προσθετική
στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έλαβε πτυχίο Οδοντιατρικής από το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Έλαβε Ειδικότητα Προσθετι-
κής και Master of Science από το University of
North Carolina at Chapel Hill, ΗΠΑ όπου και
δίδαξε για ένα χρόνο. Στη συνέχεια έλαβε το
διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. 
Τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκει Ακίνητη και
Κινητή Προσθετική σε Προπτυχιακό και Μετα-
πτυχιακό επίπεδο και παράλληλα διεξάγει
έρευνα στην Προσθετική σε τομείς που 
αφορούν την κλινική έρευνα, τα βιοϋλικά και
την αισθητική οδοντιατρική. 
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικές
εργασίες και έχει λάβει σημαντικά βραβεία.
Έχει δώσει διαλέξεις και επιστημονικές παρου-
σιάσεις σε πάνω από 40 χώρες σε όλο τον
κόσμο και έχει οριστεί ως κριτής για πολλά 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι Certified
Prosthodontist από την Ευρωπαϊκή Προσθετική
Εταιρεία (EPA). Είναι Opinion Leader για 
εταιρείες οδοντιατρικών υλικών και εμφυτευμά-
των. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το 1995 
αποκλειστικά για προσθετική, αισθητική 
οδοντιατρική και εμφυτεύματα. 
Είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Προσθετικής
Εταιρείας (European Prosthodontic Association)
και κατέχει την θέση του Ταμία στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Προσθετικής 
Εταιρείας.

Γιώργος Παπαβασιλείου,
DDS, MSc, PhD, FICD
Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής, ΕΚΠΑ

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου έχει ειδικευθεί στην 
Προσθετική και σήμερα κατέχει τη θέση του Μόνιμου
Επίκουρου Καθηγητή στην Προσθετική στην Οδοντια-
τρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο Οδοντιατρικής από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1989. Το 1992 έλαβε
Ειδικότητα Προσθετικής και Master of Science από το
University of North Carolina at ChapelHill, ΗΠΑ όπου
και δίδαξε για τέσσερα χρόνια. Το 1999 έλαβε το
διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το 2000 έγινε Λέκτορας Προσθετικής στο
ίδιο Πανεπιστήμιο. Εξελέγη στην θέση του Επίκουρου
Καθηγητή το 2005. Κατέχει τον τίτλο του European
Prosthodontic Association Certified Prosthodontist.
Τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκει Ακίνητη και Κινητή
Προσθετική σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό
επίπεδο και παράλληλα διεξάγει έρευνα στην 
Προσθετική σε τομείς που αφορούν την κλινική έρευ-
να, τα βιοϋλικά και τα εμφυτεύματα. 
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικές
εργασίες και έχει λάβει σημαντικά βραβεία. Επί 
έντεκα χρόνια διετέλεσε Συντονιστής του Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος Προσθετικής του ΕΚΠΑ, 
το οποίο οδήγησε στο να βρίσκεται μεταξύ των έξι
προγραμμάτων πανευρωπαϊκά που αναγνωρίζονται
από την European Prosthodontic Association.
Έχει δώσει διαλέξεις και επιστημονικές παρουσιά-
σεις σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο και έχει
οριστεί ως κριτής για πολλά διεθνή επιστημονικά
περιοδικά. Είναι Οpinion Leader για εταιρείες 
εμφυτευμάτων και οδοντιατρικών υλικών (Dentsply,
3M, Ivoclar, 3i). Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το
1995 αποκλειστικά για προσθετική και εμφυτεύματα.
Είναι Honorary Treasurer και μέλος του Certification
Committee της Ευρωπαϊκής Προσθετικής Εταιρείας
(EPA) και Προέδρος της Ελληνικής Προσθετικής 
Εταιρείας.
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Πρόγραμμα
9.00-9.30 Προσέλευση-εγγραφές

ΘεΩρητικO ΣκελοΣ

9.30-11.00 ακίνητες αποκαταστάσεις: 
τεχνική ή τέχνη; 
Παπαβασιλείου Γιώργος

11.00-11.15 Συζήτηση

11.15-11.45 διάλειμμα καφέ

11.45-13.15 λύνοντας το Puzzle του Σχεδίου Θεραπείας: 
Ένα Παιδικό Παιχνίδι για  ενήλικους.
Καμποσιώρα Φώφη

13.15-13.30 Συζήτηση

13.30-14.00 διάλειμμα καφέ

Πρακτικο ΣκελοΣ

14.00-17.00 Πρακτικό σεμινάριο Γ. Παπαβασιλείου: 
αποτύπωση και συγκόλληση: 
τελικά υπάρχουν μυστικά;

χορηγός Ivoclar

17.00 ληξη ηΜεριδΑΣ

μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στο πρακτικό σεμινάριο 
20 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

η συμμετοχή στο Θεωρητικό σκέλος είναι δωρεάν για 

τα ταμειακώς εντάξει (2020) μέλη της Σεκ και της ελλΠε. 

Συμμετοχή για τα μη μέλη 20. 

η συμμετοχή στο Πρακτικό σεμινάριο είναι 20 για τα ταμειακώς

εντάξει (2020) μέλη Σεκ και ελλΠε και 40 για τα μη μέλη.

η ημερίδα χορηγεί μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Θεωρητικό μέρος: 3 μόρια, Πρακτικό μέρος 4,5 μόρια. 

απαραίτητη για τη μοριοδότηση η προσκόμιση του αμ 

του οικείου οδοντιατρικού Συλλόγου

ΠληροφορIEΣ / δηλΩΣειΣ ΣυμμετοχηΣ
Στο Πρακτικο Σεμιναριο: 

ΜιχελινΑκηΣ ΓιΩρΓοΣ
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