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Αγαπεηοί ζσλάδειθοη 

 

  Ο Οδνληηαηξηθόο Σύιινγνο Γξάκαο ζαο πξνζθαιεί ζην 

ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώλεη κε ελδηαθέξνληα ζέκαηα 

πξνζζεηηθήο, πνπ ζα παξνπζηάζνπλ εθιεθηνί θαζεγεηέο ηεο 

Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 

  Δπραξηζηνύκε ηνπο ρνξεγνύο καο, Αλδξεάδε Γηάλλε θαη ηελ 

εηαηξεία Voco γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο.  

  Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό 

παξαθνινύζεζεο θαη ηα αληίζηνηρα κόξηα (4) ζα πηζησζνύλ 

ζηνπο κεηέρνληεο, ζηα πιαίζηα ηεο Σ.Δ.Δ. 

  Σαο πεξηκέλνπκε ινηπόλ ζηηο 3-2-18 ζην ζαπκάζην Πλεπκαηηθό 

Ίδξπκα Αηκίιηνο Θενράξε Καιατηδίδεο, ιίγν έμσ από ηε Γξάκα, 

ζηελ Καιιίθπην. 

 

                                           Γηα ηο Γ.. 
 

             Ο Πρόεδρος                                 Ζ Γ. Γρακκαηέας 
   Γεκήηξεο Γαιαλόπνπινο                           Σνθία Κάππα 
 

                                                                                                                                                

           
 



                                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

9.00 – 9.30       Προζέιεσζε – εγγραθές 

9.30 – 10.30     Δθπιήρωζε ηωλ αηζζεηηθώλ απαηηήζεωλ ηες  

πρόζζηας περηοτής: Μία κεγάιε πρόθιεζε γηα ηολ 

αποθαηαζηαηηθό οδοληίαηρο. ( Κ.Μηταιάθες )  

10.30 – 11.30    Κιαζηθές ηετληθές – ζύγτρολες εθαρκογές 

ζηελ θαηαζθεσή ηωλ οιηθώλ οδοληοζηοητηώλ.  

( Δ.Κωηζηοκύηε ) 

11.30 – 12.00     Δρωηήζεης – ζσδήηεζε 

 

12.00 – 12.30     Γηάιεηκκα – θαθές 

 
12.30 – 13.30     Μερηθές οδοληοζηοητίες :τεδηαζηηθοί 

προβιεκαηηζκοί θαη θαηαζθεσαζηηθές επηιογές . 

( Η.Δκκαλοσήι ) 

13.30 – 14.30     Παηδηά θαη Προζζεηηθή: Γηατείρηζε ηες 

ποιιαπιής οδοληηθής αγελεζίας. ( Δ.Κωηζηοκύηε ) 

14.30 – 15.00     Δρωηήζεης - ζσδήηεζε 

                                   

                                        ΟΜΗΛΖΣΔ 
 

Ο Ηωάλλες Δκκαλοσήι απνθνίηεζε από ηελ Οδνληηαηξηθή Σρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο ην 1976. Τν 1980 δηνξίζηεθε σο Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην ηεο 

Οδνληηθήο θαη Αλσηέξαο Πξνζζεηηθήο θαη έθηνηε ππεξεηεί ζε απηό. Σήκεξα είλαη Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο ζηνλ Τνκέα Πξνζζεηηθήο ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. Γηδάζθεη από ην 

1976 κε ζεσξεηηθέο παξαδόζεηο, εξγαζηεξηαθή θαη θιηληθή άζθεζε ηνπο πξνπηπρηαθνύο θαη 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο Οδνληηαηξηθήο ζηα αληηθείκελα ησλ Οιηθώλ θαη Μεξηθώλ Οδνληνζηνηρηώλ 

θαη ησλ Οδνληηαηξηθώλ Υιηθώλ Πξνζζεηηθήο. Δίλαη ζπλ-ζπγγξαθέαο ζε έλα ειεθηξνληθό 

επηζηεκνληθό ζύγγξακκα. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε δηαιέμεηο, εηζεγήζεηο θαη αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό θαη έρεη δεκνζηεύζεη εξγαζίεο ζε έγθξηηα ειιεληθά θαη δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζε ζέκαηα Πξνζζεηηθήο, Οιηθώλ θαη Μεξηθώλ Οδνληνζηνηρηώλ θαη 

Οδνληηαηξηθώλ Υιηθώλ Πξνζζεηηθήο. Δίλαη κέινο Διιεληθώλ θαη επξσπατθώλ επηζηεκνληθώλ 

εηαηξεηώλ θαη θξηηήο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

 

 
 



 

 

 

Ζ Διέλε Κωηζηοκύηε νινθιήξσζε ηηο πξνπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο ζην Τκήκα Οδνληηαηξηθήο ηνπ 

Α.Π.Θ. ην 1984. Τν 1985 κεηά από εμεηάζεηο έγηλε δεθηή σο Δηδηθόο Μεηαπηπρηαθόο Υπόηξνθνο ζην 

Δξγαζηήξην ηεο Οδνληηθήο θαη Αλσηέξαο Πξνζζεηηθήο ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. Τν 

1988 αλαγνξεύηεθε δηδάθηνξαο θαη ην 1989 δηνξίζηεθε ζε ζέζε Λέθηνξα ζην Τκήκα Οδνληηαηξηθήο. 

Τν 1992-1993 πξαγκαηνπνίεζε κεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηελ Αγγιία, ζηελ Οδνληηαηξηθή Σρνιή 

ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηνπ Newcastle-upon-Tyne. Έρεη ππεξεηήζεη ζηηο ζέζεηο ηνπ ιέθηνξα, επίθνπξνπ 

θαζεγεηή θαη αλαπιεξσηή θαζεγεηή θαη ζήκεξα ππεξεηεί σο θαζεγεηήο πξώηεο βαζκίδαο. Γηδάζθεη 

από ην 1985 κέρξη ζήκεξα, ζε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο Οδνληηαηξηθήο, ηα 

αληηθείκελα ηεο Κηλεηήο Πξνζζεηηθήο, ησλ νδνληηαηξηθώλ πιηθώλ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

νδνληηθήο αγελεζίαο. Δίλαη ζπγγξαθέαο ελόο ειεθηξνληθνύ επηζηεκνληθνύ ζπγγξάκκαηνο, κηαο 

θιηληθήο κνλνγξαθίαο θαη 4 δηδαθηηθώλ βνεζεκάησλ. Έρεη δεκνζηεύζεη πεξηζζόηεξεο από 60 

δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Έρεη ζπκκεηνρή κε νκηιίεο, 

εηζεγήζεηο θαη αλαθνηλώζεηο ζε πεξηζζόηεξα από 70 Διιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Δίλαη ηδξπηήο 

θαη ζπληνληζηήο ηεο Μνλάδαο Απνθαηάζηαζεο Αηόκσλ Παηδηθήο ή Δθεβηθήο Ηιηθίαο κε Σπγγελή ή 

Δπίθηεηε Έιιεηςε Γνληηώλ ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ., ζπληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο θαη αλαπιεξσηήο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Α.Π.Θ. Δίλαη Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

θαη ππεύζπλε Δθπαίδεπζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Σηνκαηνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ 

Διιάδνο, θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο Σύληαμεο ζην πεξηνδηθό «Σηόκα». Έρεη δηαηειέζεη κέινο ζε 

νξγαλσηηθέο ή ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο 10 ζπλεδξίσλ, είλαη κέινο ζε 5 επηζηεκνληθέο εηαηξίεο θαη 

θξηηήο ζε 12 δηεζλή θαη 1 ειιεληθό επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

 

Ο Κωλζηαληίλος Μηταιάθες απνθνίηεζε από ηελ Οδνληηαηξηθή Σρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ην 1989. Τν 1990 μεθίλεζε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Πξνζζεηηθήο ζηελ 

Οδνληηαηξηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ TUFTS ζηε Βνζηώλε ησλ Η.Π.Α., απ’ όπνπ θαη 

απνθνίηεζε ην 1993. Τν 1994 μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζην ηδησηηθό ηνπ ηαηξείν, αζρνινύκελνο 

απνθιεηζηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ. Τν 2001 αλαγνξεύζεθε δηδάθηνξαο ηεο 

Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Τν 2004 ηνπ απελεκήζε, 

κεηά από γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, ην δίπισκα ηεο Ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Πξνζζεηηθήο, 

πνπ θαηέρνπλ πνιύ ιίγνη Πξνζζεηνιόγνη Οδνληίαηξνη παγθνζκίσο. Τν 2008 έιαβε ηνλ ηίηιν Master 

of Science ζε Δθεξκνζκέλε Δκβηνκεραληθή από ην Πνιπηερλείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Strathclyde, 

ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Τν 2016 νινθιήξσζε ην πξόγξακκα Γηνίθεζεο Οξγαληζκώλ Υγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Cornell, ησλ Η.Π.Α. Έρεη δώζεη πνιιέο δηαιέμεηο ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθό, ελώ έρεη γξάςεη πνιιά άξζξα ηόζν ζε ειιεληθά όζν θαη μέλα έγθπξα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, πάλσ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ. Σήκεξα είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θαη 

ζπληνληζηήο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Πξνζζεηηθήο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο θαη επηζθέπηεο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην TUFTS. Δίλαη κέινο ηνπ 

American College of Prosthodontists, ηνπ International College of Prosthodontists, ηεο American 

Academy of Fixed Prosthodontics, ηεο Academy of Prosthodontics, ηεο European Association for 
Osseointegration, ηνπ European Society of Biomechanics θαη άιισλ επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ 

 

 



                                        

                                      ΥΟΡΖΓΟΗ 

 

 

              

 

 

 

            

 

 

 

 



 

                                    

 

 

 

                                       

 

 

.  

 

 

 
 

 

 

 

               

 

         
 

 

 

 

 

 

 

                   

                                    

 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


