
 
 
 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

 
Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος και η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία διοργανώνουν 
ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη της συναδέλφου Ιωάννας Οικονόμου, με θέμα: «Διάγνωση 
και θεραπεία των περιακρορριζικών αλλοιώσεων» το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 από τις  
9:00 – 15:00, στο Επιστημονικό Κέντρο της ΣΕΕ, Καλλιρρόης 17, Αθήνα.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
09:00 - 09:30 Εγγραφή και παραλαβή υλικού 
09:30 – 10:15 Ακτινολογική εικόνα και διαφορική διάγνωση των περιακρορριζικών βλαβών 
10:15 -  11:00 Ενδοδοντική προσέγγιση των περιακρορριζικών βλαβών  
11:00 – 11:45 Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας περιακρορριζικών βλαβών πολφικής 

αιτιολογίας 
11:45 - 12:15 Διάλειμμα – καφές 
12:15 – 13:00 Αντιμετώπιση περιακρορριζικών βλαβών μη πολφικής αιτιολογίας 
13:00 – 14:30    Ποιος αναλαμβάνει την χειρουργική θεραπεία των περιακρορριζικών 

βλαβών πολφικής αιτιολογίας; 
14:30 – 15: 00  Συζήτηση  
 
Συντονιστές:     Μ. Γεωργοπούλου – Π. Χριστόπουλος  
Ομιλητές:  Α. Ζερβάκη 
  Γ. Νταγιάντης 
  Χ. Παπαδοπούλου 
  Α. Προύντζος 
  Κ. Τσιχλάκης 
  Α. Χλιαουτάκης 
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
 
Χορηγοί 
 
 
Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή σας απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
ενώ καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί και self ή rapid τεστ μία ημέρα πριν. 

Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής 
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 9214325 (9.30 – 13.00) 
E-Mail: stomsoc@otenet.gr  -  www.stomatologia.gr 

 

Χορηγούνται 
5,5 ΜΕΕΟ 

mailto:stomsoc@otenet.gr
http://www.stomatologia.gr/


 
 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ  
πως διευκολύνουν τη λειτουργία και αναβαθμίζουν το σύγχρονο 

οδοντιατρείο 
 
Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος διοργανώνει το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 
2022 και ώρα 09:00 – 16:00 σεμινάριο με θέμα: Ψηφιακή αποτύπωση και 3D 
Εκτύπωση στο Επιστημονικό της Κέντρο, Καλλιρρόης 17, Αθήνα. 

 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες: 
 να γνωρίσουν την ψηφιακή ροή εργασίας, τον σημαντικό ρόλο του ψηφιακού 

ενδοστοματικού σαρωτή και του 3D εκτυπωτή 
 να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου ενδοστοματικού 

σαρωτή i700 της MEDIT, καθώς και για τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα 
λογισμικά, τα οποία συνοδεύουν τον συγκεκριμένο σαρωτή 

 να δοκιμάσουν τον MEDIT i700 σαρώνοντας εκμαγεία 
 

Συντονιστής 
Π. Λαμπρόπουλος: Διδάκτωρ Προσθετολογίας Παν. Freiburg,  

Επιστ. συνεργάτης ΕΚΠΑ 
Διδάσκων 
Δ. Τασάκος:  Οδοντίατρος, Master DSD 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
8.30 – 9.00 Εγγραφές 
9.00 – 9.30 Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία, Π. Λαμπρόπουλος 
9.30 – 10.45 Δ. Τασάκος 
Η ψηφιακή ροή εργασίας, ποια είναι τα βασικά της στάδια και ποιους τομείς της  
Οδοντιατρικής αφορά 
Τι είναι και πως λειτουργεί ο ενδοστοματικός σαρωτής 
Ποια χαρακτηριστικά του θα πρέπει να προσέξουμε, ιδιαίτερα προκειμένου να 
επιλέξουμε τον σαρωτή που ταιριάζει στις ανάγκες μας 
Πως η ψηφιακή αποτύπωση έρχεται να καλύψει τα κενά της αναλογικής αποτύπωσης 
Σε ποιες κλινικές περιπτώσεις αποτελεί την μοναδική επιλογή; 
10.45 – 11.00  Διάλειμμα 
11.00 – 12.30 Δ. Τασάκος 
Τι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε σωστή και ποιοτική ενδοστοματική σάρωση 
(στρατηγικές σάρωσης, ροή σάρωσης, πεδίο εργασίας, βοηθητικά μέσα) 
Ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του MEDIT i700 και πως αυτά μας βοηθούν 
στο να επιτύχουμε μια σωστή σάρωση 



12.45 – 14.30 Δ. Τασάκος 
Τι προσφέρει η ενδοστοματική αποτύπωση στο ιατρείο μας, εκτός από την σάρωση 
Η σημασία των λογισμικών τα οποία συνοδεύουν τον σαρωτή, η δυνατότητα 
συνεργασίας με άλλα λογισμικά καθώς και με τον εκτυπωτή 
14:30 –15:30:  

• Hands on / Εξοικείωση με το ενδοστοματικό scanner Medit i700 
• Μετατροπή των σαρώσεων σε ψηφιακά εκμαγεία, τα οποία βρίσκονται σε 

σταθερή άρθρωση και είναι έτοιμα για εκτύπωση, εύκολα και γρήγορα (Medit 
Model Builder) 

• Σύγκριση, ευθυγράμμιση και υπέρθεση ψηφιακών αρχείων 
(Medit Compare) 

15:30 –15:45 : Συζήτηση  - Π. Λαμπρόπουλος, Δ. Τασάκος  
 

Δικαίωμα συμμετοχής: 80,00 € - Μέλη της ΣΕΕ 50,00 € 
Η καταβολή του δικαιώματος μπορεί να γίνει με κατάθεση έως 18/02/2022 στην 
τράπεζα EUROBANK αριθμός λογαριασμού: 0026 0207 6002 00024639  - IBAN 300 
260 207 0000 600 2000 24639 και αναγραφή του ονόματος στο αποδεικτικό 
κατάθεσης. 
Επειδή η άσκηση των συναδέλφων θα γίνει σε ολιγομελείς ομάδες και ο συνολικός 
τους αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά 
προτεραιότητας.  

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο απαιτείται πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, ενώ καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί και self ή rapid τεστ μία 
ημέρα πριν. 

Χορηγούνται 7,5 ΜΕΕΟ 
 

Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής 
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 9214325 (9.30 – 13.00) 
E-Mail: stomsoc@otenet.gr  -  www.stomatologia.gr 

 
Χορηγός 

 
Email: info@dentalcore.gr 
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ΗΜΕΡΙΔΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
 

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες κλινικές 
εφαρμογές Κινητής Προσθετικής» το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 και ώρα 9:00 – 15:00, στο 
Επιστημονικό Κέντρο της, Καλλιρρόης 17, Αθήνα.  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
09:00 - 09:30 Εγγραφή και παραλαβή υλικού 
09:30 – 10:30 Τεχνικές αποτύπωσης στην Κινητή Προσθετική 
10:30 -  11:30 Σύγχρονα υλικά και τρόποι κατασκευής ολικών οδοντοστοιχιών  
11:30 – 12:00 Συζήτηση 
12:00 - 12:30 Διάλειμμα – καφές 
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
12:30 – 13:30 Επένθετες κινητές προσθέσεις 
13:30 – 14:30    Διαγνωστική χρησιμότητα των ολικών οδοντοστοιχιών στα σχέδια     

θεραπείας με εμφυτεύματα 
14:30 – 15: 00  Συζήτηση  
 
Συντονιστής:     Ν. Συκαράς   
Διδάσκοντες:  Ν. Πολυχρονάκης, αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ 

Ν. Συκαράς, επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑ 
 

 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.  
 
Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο απαιτείται προεγγραφή.  

Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ καλό 
θα ήταν να πραγματοποιηθεί και self ή rapid τεστ μία ημέρα πριν. 

 
Χορηγούνται 5,5 ΜΕΕΟ 

 
Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής 

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 9214325 (9.30 – 13.00) 

E-Mail: stomsoc@otenet.gr  -  www.stomatologia.gr 

mailto:stomsoc@otenet.gr
http://www.stomatologia.gr/


 

 

 

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος διοργανώνει στις 1 και 2 Απριλίου 2022 διήμερο 
πρακτικό σεμινάριο με θέμα: «Οδοντική σύγκλειση: λειτουργία – βρυγμός – δυσλειτουργία 
- αποκατάσταση» στο Επιστημονικό της Κέντρο, Καλλιρρόης 17, Αθήνα.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: να οδηγήσει επαγωγικά τον συμμετέχοντα στην κατανόηση 
και κλινική εφαρμογή της λειτουργείας, της παθολογίας και της αποκατάστασης της 
σύγκλεισης, με οδηγό τις τρεις θεμελιακές παραμέτρους του Στοματογναθικού συστήματος: 
τα δόντια, τον νευρομυϊκό μηχανισμό και τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις.  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
 
08:30 - 09:00 Εγγραφή και παραλαβή υλικού 
09:00 - 09:30 Ιστορική αναδρομή και βασικές αρχές 
09:30 - 10:15 Νευροφυσιολογία της γναθικής κίνησης 
10:15 -  11:15 Σύγκλειση, κροταφογναθική διάρθρωση – κονδυλογραφία 
11:15 – 11:30 Συζήτηση 
11:30 - 12:00 Διάλειμμα - καφές 
12:00 – 12:30 Εξέταση, διάγνωση, πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση 
12:30 – 13:15 Σύγκλειση και βρυγμός 
13:15 –13:45      Παθολογία και κρανιογναθικές διαταραχές 
13:45 - 14:00  Συζήτηση  
14:00 – 15:00     Ελαφρύ γεύμα  
15:00 – 17:00 Πρακτικές επιδείξεις: προσωπικό τόξο, κονδυλογραφίας, κινησιογραφίας 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
09:00 – 09:30 Καθορισμός γναθικής θέσης αναφοράς κατά την Ορθοδοντική αποκατάσταση 
09:30 – 10:00 Η Ορθοδοντική και οι κρανιογναθικές διαταραχές 
10:00 – 10:30 Η σύγκλειση στην Προσθετική αποκατάσταση 
10:30 -  11:00 Ο συνδυασμός Ορθοδοντικής και Προσθετικής αποκατάστασης 
11:00 – 11:15 Συζήτηση 
11:15 – 11:45 Διάλειμμα - καφές 
11:45 -  12:15  Η Προσθετική αποκατάσταση και η κάθετη διάσταση 
12:15 – 12:45 Σύγκλειση στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις 
12:45 – 13:00 Συζήτηση 
13:00 – 14:00  Ελαφρύ γεύμα 
14:00 – 15:00  Πρακτικές επιδείξεις: συγκλεισιακές καταγραφές, ανάρτηση σε αρθρωτήρα 

και κατασκευή ναρθήκων 
15:00 – 16:00 Πρακτικές επιδείξεις: νάρθηκας Controlled Mandibular Repositioner (CMR) 

και ανάρτηση στον αρθρωτήρα “Variator”.  
 



Συντονιστής:  Άρης Πέτρος Τριποδάκης, τ. καθηγητής Προσθετικής. 
Διδάσκοντες:  Νικόλαος Νικήτας Γιαννακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής  Προσθετικής 

Πέτρος Κόκκινος, οδοντίατρος – ορθοδοντικός 
Πελοπίδας Λομβαρδάς, οδοντίατρος – προσθετολόγος 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: 80,00 € - Μέλη της ΣΕΕ 40,00 € 

Η καταβολή του δικαιώματος μπορεί να γίνει με κατάθεση έως 25/03/2022 στην 
τράπεζα EUROBANK αριθμός λογαριασμού: 0026 0207 6002 00024639  - IBAN 300 
260 207 0000 600 2000 24639 και αναγραφή του ονόματος στο αποδεικτικό 
κατάθεσης. 

 

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο απαιτείται προεγγραφή.  

Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ καλό 
θα ήταν να πραγματοποιηθεί και self ή rapid τεστ μία ημέρα πριν. 

 

Χορηγός 

 
 

 
 

Χορηγούνται 17 ΜΕΕΟ 
 

Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής 
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 9214325 (9.30 – 13.00) 
E-Mail: stomsoc@otenet.gr  -  www.stomatologia.gr 
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Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος διοργανώνει Master Class με θέμα: «Σύγχρονη 
συνολική αναγεννητική Προσθετική» το Σάββατο 7 Μαΐου 2022 και ώρα 9:00 – 16:00 στο 
Επιστημονικό Κέντρο της, Καλλιρρόης 17, Αθήνα.  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

08:30 - 09:00 Εγγραφή και παραλαβή υλικού 
09:00 – 11:00 Κατανόηση των στόχων και δυσκολιών της ολικής στοματικής      
αποκατάστασης: επιλογή ασθενών, αισθητικές δομικές και συγκλεισιακές αποφάσεις για 
επιτυχημένη άσκηση ολοκληρωμένης οδοντιατρικής υψηλής ποιότητας.  
11:00 -  11:30 Διάλειμμα-Καφές 
11:30 – 13:00 Αποκατάσταση της κατεστραμμένης φυσικής οδοντοφυΐας: αύξηση  
κάθετης διάστασης, δοκιμαστική θεραπεία, παρασκευές, αποτυπώματα, μεταβατικές 
αποκαταστάσεις, συγκόλληση, νάρθηκες σταθεροποίησης. 
13:00 - 13:30 Ελαφρύ γεύμα 
13:30 – 15:30  Αποκατάσταση πολύπλοκων περιπτώσεων με ανάγκες εμφυτευμάτων και 
οστικής ανάπλασης: σύγχρονες προσεγγίσεις διαχείρισης της άμεσης φόρτισης. 
15:30 – 16:00    Συζήτηση 
 
Διδάσκων: Νίκος Κρόμπας , Οδοντίατρος  
Μετεκπαίδευση:  
• Στην Οστεοενσωμάτωση το 1991 στην κλινική Branemark  στο Πανεπιστήμιο του 
Gothenburg. 
•Στην Σύγκλειση στο Seattle Institute for Advanced Education   με τον Dr. Spear το 1998 και 
στο University of Kentucky με τον Dr. Okeson το 2005. 
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: 350 € - Μέλη της ΣΕΕ 300 € 
Η καταβολή του δικαιώματος μπορεί να γίνει με κατάθεση έως 29/4/2022 στην τράπεζα 
EUROBANK αριθμός λογαριασμού: 0026 0207 6002 00024639  - IBAN 300 260 207 0000 600 
2000 24639 και αναγραφή του ονόματος στο αποδεικτικό κατάθεσης. Επειδή η άσκηση των 
συναδέλφων θα γίνει σε ολιγομελείς ομάδες και ο συνολικός τους αριθμός δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους 20, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.  
 

Χορηγούνται 10,5 ΜΕΕΟ 
 

Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής 

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 9214325 (9.30 – 13.00) 

E-Mail: stomsoc@otenet.gr  -  www.stomatologia.gr 
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