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Το Συνέδριο τελεί Υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Λακωνίας

H αισθητική ζώνη.
Προβληματισμοί και σύγχρονες λύσεις
σΠΑΡΤΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λακωνίας έχει την τιμή να διοργανώσει το 13ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο στην πρωτεύουσά του, την όμορφη και ιστορική Σπάρτη.
Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή κατήρτησε ένα πρόγραμμα ιδιαίτερου κλινικού ενδιαφέροντος που αφορά στην εξέλιξη του επαγγέλματός μας τόσο σε επιστημονικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Προσκεκλημένοι είναι διακεκριμένοι επιστήμονες του κλάδου μας αλλά και νέοι συνάδελφοι που θα αναπτύξουν θέματα ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος σχετικά με τα νεότερα δεδομένα της επιστήμης μας.
Εκ βάθους καρδίας εγώ προσωπικά όπως και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
και τα μέλη του Δ.Σ. Οδοντιατρικού Συλλόγου Λακωνίας εκφράζουμε την ειλικρινή εκτίμηση και τις ευχαριστίες μας προς την Επιστημονική Επιτροπή και ιδιαίτερα προς τον
Πρόεδρό της, καθηγητή Ιωάννη Ιατρού για την κατάρτιση του προγράμματος αλλά και
για τη γενικότερη συμβολή του στην προσπάθεια μας.
Θα ήθελα επίσης να τονίσω, ότι ο επιστημονικός χαρακτήρας του Συνεδρίου δεν
πρέπει να επισκιάσει τον κοινωνικό ρόλο που οφείλει να έχει, ιδιαίτερα στην εποχή που
ζούμε.
Η επαφή με παλιούς φίλους, η γνωριμία με καινούργιους συναδέλφους αλλά και
η φιλοξενία που σας επιφυλάσσουμε πιστεύω ότι θα είναι μια καλή αφορμή για ένα ευχάριστο τριήμερο, μακριά από τα καθημερινά μας προβλήματα.
Σας προσκαλούμε και ελπίζουμε στη στήριξή σας σ΄ αυτήν μας την προσπάθεια.
Η ενεργή συμμετοχή σας είναι ο τρόπος για να γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι και έτσι
να εδραιώνεται όλο και περισσότερο ο θεσμός του Παμπελοποννησιακού Συνεδρίου.

Ο Πρόεδρος
Ηλίας Αποστολάκος

2

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το τριήμερο που θα βρεθούμε στην καρδιά της Λακωνίας, για την καθιερωμένη ετήσια
Οδοντιατρική συνάντηση σε μια πόλη της Πελοποννήσου, ευελπιστούμε να είναι πολύ
ενδιαφέρον και εποικοδομητικό. Σε έναν τόπο με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
η μακραίωνη Ιστορία θα συναντηθεί με την σύγχρονη επιστημονική γνώση στο πεδίο
της Οδοντιατρικής Επιστήμης.
Ως κύριο θέμα του Συνεδρίου διαλέξαμε την επικέντρωση στην περισσότερο
προβεβλημένη αλλά και πιο απαιτητική για τον Οδοντίατρο «αισθητική ζώνη».
Θα πραγματοποιηθεί τόσο η ανάδειξη των δυσκολιών όσο και των σύγχρονων
θεραπευτικών επιλογών για την αντιμετώπισή τους. Η ολοκληρωμένη και σε βάθος ανάλυση του βασικού θέματος θα γίνει από επίλεκτους και διακεκριμένους
συναδέλφους με διεθνή αναγνώριση.
Στα προβλεπόμενα στρογγυλά τραπέζια θα αναπτυχθεί «η αισθητική ζώνη»
με σύνθεση των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων. Έτσι λοιπόν θα φωτισθεί
το θέμα από όλες τις εμπλεκόμενες Οδοντιατρικές Ειδικότητες. Οι σύνεδροι
θα νοιώσουν πλουσιότεροι σε γνώσεις και εμπειρίες και θα μπορέσουν αμέσως
να τις μεταφέρουν και να τις εφαρμόσουν στο χώρο δουλειάς τους.
Παράλληλα με το κυρίως θέμα, θα υπάρξουν βέβαια εισηγήσεις και ελεύθερες
επιστημονικές ανακοινώσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σύγχρονα Οδοντιατρικά πεδία. Έχουν ακόμη προγραμματισθεί πρακτικά σεμινάρια σύνθετων ρητινών
και εμφυτευμάτων με περιορισμένη συμμετοχή αλλά μεγάλο ενδιαφέρον.
Εκτός από τα καθαρά Οδοντιατρικά δρώμενα, είναι γνωστό ότι η Σπάρτη και η γύρω
περιοχή έχει πολύ όμορφη Φύση και είναι γεμάτη από Ιστορία. Θα μας δοθεί λοιπόν
μια μοναδική ευκαιρία να περπατήσουμε εκεί που γαλουχήθηκαν οι σκληροί
μαχητές των Θερμοπυλών και του Λεωνίδα, ή εκεί που έζησαν και άφησαν τα ίχνη
τους οι δεσπότες και οι δέσποινες του Μυστρά, οι Βιλεαρδουίνοι, οι Καντακουζηνοί και
οι Παλαιολόγοι και ... να τα ιχνηλατήσουμε.
Με την πεποίθηση ότι μαζί θα περάσουμε ένα αξέχαστο τριήμερο, σας καλούμε
στην Σπάρτη στις 22 Ιουνίου 2012.
Γιάννης Α. Ιατρού
Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου
3

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Μέλη

Ηλίας Αποστολάκος
Πρόεδρος Ο.Σ. Λακωνίας
Παναγιώτης Γιαλαμάς
Πρόεδρος Ο.Σ. Αρκαδίας
Επαμεινώνδας Κατσούλας
Πρόεδρος Ο.Σ. Κορινθίας
Κωνσταντίνος Κωταντούλας
Πρόεδρος Ο.Σ. Αιτωλοακαρνανίας
- Συλλόγου Μεσολογγίου

Γεώργιος Μουτούσης
Πρόεδρος Ο.Σ. Αχαΐας
Δημήτρης Παπαδημόπουλος
Πρόεδρος Ο.Σ. Αργολίδος
Κωνσταντίνος Σπίνος
Πρόεδρος Ο.Σ. Ηλείας
Νικόλαος Χρονόπουλος
Πρόεδρος Ο.Σ. Μεσσηνίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Καθηγητής Ι. Ιατρού
Μέλη
Επίκουρος Καθηγητής Φ. Τζέρμπος
Λέκτορας Ν. Θεολόγη - Λυγιδάκη

Επίτιμα Μέλη
Καθηγητής Αθ. Αθανασίου
Καθηγητής Κ. Αλεξανδρίδης
Καθηγητής Ι. Δημητρακόπουλος
Καθηγητής Φ. Μαδιανός
Καθηγητής Κ. Τσιχλάκης
Καθηγήτρια Λ. Παπαγιαννούλη
Καθηγήτρια Α. Σκλαβούνου

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

Ηλίας Αποστολάκος
Νικόλαος Φουντάς
Παναγιώτης Κοκκίνης
Πέτρος Ξανθάκος
Κωσταντίνος Φερδιανάκης
Πέτρος Γκιοτζαλίτης
Iωάννα Βαλιώτη

Γραμματεία
THEMA team CONGRESS & EXHIBITION ORGANIZER L.T.D.
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124
t: 210 6107213 - f: 210 6107864,
e: kmili@themateam.gr, w: www.themateam.gr
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Σεμινάριο Εμφυτευμάτων hands - on
Υπεύθυνος: Χ. Αποστολίδης - Σπ. Καρατζάς
11:00 - 13:00
Θεωρητικό μέρος Σεμιναρίου
13:00 - 13:30
Διάλειμmα
13:30 - 15:00
Πρακτικό μέρος / hands - on
15:00 - 16:30
Ελεύθερες Ανακοινώσεις
	Σύγχρονες απόψεις για τη συγκόλληση αποκαταστάσεων
με τεχνολογία αιχμής
Ι. Τζούτζας
16:30 - 17:00
Διάλειμmα
17:00 - 18:30
Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Αιτιολογία και αισθητική αποκατάσταση ατελούς ενασβεστίωσης
αδαμαντίνης προσθίων μονίμων δοντιών
Ν. Λυγιδάκης
	Προβληματισμοί στη λειτουργική αισθητική και αποκαταστατική
οδοντιατρική
Λ. Ζουλούμης
18:30 - 19:00
Διάλλειμα
19:00 - 21:00
Στρογγυλό Τραπέζι Ι
Η αισθητική ζώνη στα παιδιά και στους εφήβους
Συντονίστρια Καθηγήτρια: Λ. Παπαγιαννούλη
Νεογιλός και μικτός φραγμός - Αισθητικές αποκαταστάσεις
Σ. Γκιζάνη
Το τραύμα στην τομική περιοχή
Γ. Βαδιάκας
Το τραύμα της άνω γνάθου
Ν. Θεολόγη - Λυγιδάκη
Διαταραχές θέσης προσθίων, συνωστισμός, ορθοδοντικές
μετακινήσεις
Δ. Κωνσταντώνης
Διαταραχές ανατολής, μικρές χειρουργικές επεμβάσεις
Φ. Τζέρμπος
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Ιουνίου 2012

10:00 - 11:30

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Συγκρατητικές των οδοντοστοιχιών ουσίες:
Η θέση τους στην σύγχρονη Κινητή Προσθετική
Γρ. Πολυζώης
	Σύγχρονη Ορθοδοντική θεραπεία χωρίς ακίνητους μηχανισμούς
αλλά με ψηφιοποίηση της σύγκλεισης και του σχεδίου θεραπείας
Α. Αθανασίου
11:30 - 12:00
Διάλειμmα
12:00 - 14:30
Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙ
Η αισθητική ζώνη στους Ενήλικες
Συντονιστής: Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
Αισθητικές αποκαταστάσεις - Λεύκανση
Μ. Σταυριδάκης
Ενδοδοντία, επείγουσες και χρόνιες καταστάσεις
Δ. Τσάτσας
Προβλήματα περιοδοντίου στην αισθητική ζώνη
Φ. Μαδιανός
Η συμβολή της ΣΓΠΧ στην διατήρηση των πρόσθιων δοντιών
Ι. Ιατρού - Ν. Κολόμβος
Η σύγχρονη θεώρηση των προσθετικών λύσεων
Γ. Παπαβασιλείου
14:30 - 16:00
Διακοπή
16:00 - 17:30
Ελεύθερες Ανακοινώσεις
	Οι εφαρμογές του υαλουρονικού οξέος και της βουτουλινικής
τοξίνης (Botox®) στην αισθητική της περιστοματικής περιοχής
Δ. Παπαδάκης
17:30 - 18:00
Διάλειμμα
18:00 - 20:00
Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙΙ
	Οστικά ελλείμματα στην αισθητική ζώνη - Αξιόπιστες λύσεις
- Εμφυτεύματα
Συντονιστής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
Η Ακτινολογική διερεύνηση
Κ. Τσιχλάκης
Η αύξηση των διαστάσεων της γνάθου
Ι. Ιατρού
	Αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων με οστικά μοσχεύματα
και εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
Κ. Αλεξανδρίδης
Η προσθετική επί εμφυτευμάτων
Ν. Πέτρου
20:00
Tελετή Συνεδρίου
Κυριακή 24 Ιουνίου 2012

08:30 - 10:30

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Η συμβολή της γναθοπροσωπικής χειρουργικής στη λειτουργία
του ΓΝ Τρίπολης, ως κεντρικό νοσοκομείο της περιφέρειας
Πελοποννήσου. Παρόν και μέλλον.
Γ. Τζώρτζης
	Η συμβολή του οδοντιάτρου στη διάγνωση συστηματικών νόσων
από τις στοματικές εκδηλώσεις
Α. Σκλαβούνου
10:30 - 11:00
Διάλειμμα
11:00 - 13:30
Στρογγυλό Τραπέζι ΙV
Λοιμώξεις στοματικής περιοχής
Συντονιστής: Καθηγητής Ιωάννης Δημητρακόπουλος
Η ενδοδοντική αντιμετώπιση
Ν. Κερεζούδης
Περιοδοντική Λοίμωξη: Αιτιοπαθογένεια και θεραπευτική αντιμετώπιση
Σ. Βασιλόπουλος
Παυσίπονα, αναλγητικά και αντιβιοτικά
Β. Πετσίνης
Eιδικές λοιμώξεις (οστεομυελίτιδες-διφωσφονικά)
Σ. Δαλαμπίρας
Λοιμώξεις οδοντικής αιτιολογίας, χειρουργική θεραπεία
Ι. Δημητρακόπουλος

09:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00

Αίθουσα Σεμιναρίων
Σεμινάριο αισθητικής Οδοντιατρικής hands - on
M. Σταυριδάκης - Ε. Κασωτάκης
Θεωρητικό μέρος Σεμιναρίου
Διάλειμmα
Πρακτικό μέρος
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ΕYΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
• Αθανάσιος Ε. Αθανασίου
Καθηγητής & Διευθυντής,
Εργαστήριο Ορθοδοντικής,
Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

• Νικόλαος Κολόμβος, Λέκτορας
Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
• Δημήτριος Κωνσταντώνης, Ορθοδοντικός
• Νικόλαος Λυγιδάκης, Reader,
Leeds University, Παιδοδοντίατρος
• Φοίβος Μαδιανός, Καθηγητής,
Εργαστήριο Περιοδοντολογίας Ε.Κ.Π.Α
• Γιώργος Παπαβασιλείου, Επίκουρος
Καθηγητής, Τομέας Προσθετολογίας,
Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
• Λίζα Παπαγιαννούλη - Λασκαρίδη,
Καθηγήτρια & Διευθύντρια Εργαστηρίου
Παιδοδοντιατρικής Οδοντιατρικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α
• Δημήτριος Παπαδάκης, Στοματικός
& Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
• Βασίλειος Πετσίνης, Λέκτορας
Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
• Νικόλαος Πέτρου, Προσθετολόγος
• Γρηγόριος Πολυζώης, Γναθοπροσωπικός
Προσθετολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κινητής Προσθετικής, Οδοντιατρικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α
• Αλεξάνδρα Σκλαβούνου, Καθηγήτρια
& Διευθύντρια, Εργαστήριο Στοματολογίας,
Τμήμα Οδοντιατρικής Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Δρ. Μίνως Σταυριδάκης, Προσθετολόγος
• Φώτης Τζέρμπος, Επίκουρος Καθηγητής
Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
• Ιωάννης Τζούτζας, Αναπληρωτής
Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής
• Τζώρτζης Ι., ΣΓΠΧ, Επιμ Α’ ΕΣΥ,
MSc. Υπεύθυνος Τμήματος Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝ Τρίπολης
• Δημήτριος Τσάτσας,
Ενδοδοντολόγος Boston University U.S.A
• Κωνσταντίνος Τσιχλάκης,
Καθηγητής & Διευθυντής Εργαστηρίου
Ακτινοδιαγνωστικής του στόματος,
Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α

• Κωνσταντινος Αλεξανδρίδης,
Καθηγητής & Διεθυντής,
Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Ε.Κ.Π.Α.
• Χάρης Αποστολίδης,
Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
• Γεώργιος Βαδιάκας,
Λέκτορας Παιδοδοντιατρικής,
Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
• Σπύρος Βασιλόπουλος,
Λέκτορας Περιοδοντολογίας,
Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
• Σωτηρία Γκιζάνη, Λέκτορας,
Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής
Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
• Στυλιανός Δαλαμπίρας, Αναπληρωτής
Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
• Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Καθηγητής
Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
• Λάμπρος Ζουλούμης, Αναπληρωτής
Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
• Νάντια Θεολόγη - Λυγιδάκη, Λέκτορας
Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α
• Ιωάννης Ιατρού, Καθηγητής,
Στοματικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Τμήμα Οδοντιατρικής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Σπύρος Καρατζάς,
Οδοντίατρος - Περιοδοντολόγος
• Εμμανουήλ Κασωτάκης,
Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην αισθητική
• Νικόλαος Κερεζούδης,
Επίκουρος Καθηγητής Ενδοδοντίας,
Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ε.Κ.Π.Α.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οργάνωση
Οδοντιατρικός Σύλλογος Λακωνίας
Τόπος & ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου
Το 13ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Ιουνίου
2012 στο Διοικητήριο Σπάρτης (2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη)
Έκθεση
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση οδοντιατρικού εξοπλισμού
υλικού, φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών βιβλίων.
Γλώσσα Συνεδρίου
H επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική
Γραμματεία
THEMA team CONGRESS & EXHIBITION ORGANIZER L.T.D.
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124
(Εμπορικό Κέντρο «ΑΙΘΡΙΟ» 1ος Όροφος - Γραφείο Α31)
t: 210 6107213 - f: 210 6107864, e: kmili@themateam.gr, w: www.themateam.gr
Δικαίωμα Συμμετοχής
Έως 15/04/12 Από 16/04/12 και επιτόπου
Οδοντίατροι
70,00 €
90,00 €
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
60,00 €
70,00 €
Οδοντοτεχνίτες / Βοηθοί Οδοντιατρείου
60,00 €
70,00 €
Φοιτητές
30,00 €
30,00 €
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, οδοντοτεχνίτες, και βοηθοί οδοντιατρείου θα πρέπει να βεβαιώσουν την ιδιότητά με αποδεικτικό έγγραφο.
Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο • Συνεδριακό Υλικό
• Εναρκτήρια Τελετή • Βεβαίωση συμμετοχής
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την προεγγραφή είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Δελτίου Εγγραφής και η αποστολή του στην Γραμματεία THEMA team, έως 15 Ιουνίου 2012. Μετά από αυτή την ημερομηνία
οι εγγραφές θα γίνονται μόνο στην Γραμματεία του Συνεδρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του
Leonidas Palace, η οποία θα λειτουργεί τις κάτωθι ώρες:
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας Συνεδρίου
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012
08:15-20:00
Σάββατο 23 Ιουνίου 2012
08:00-19:00
Κυριακή 24 Ιουνίου 2012
08:00-13:30
Οι εγγραφές που δεν θα έχουν εξοφληθεί έως 15 Ιουνίου 2012 δεν θεωρούνται έγκυρες.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Όλες οι ακυρώσεις για να θεωρούνται έγκυρες πρέπει να γίνονται γραπτώς.
Ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι 15 Μαϊου 2012, μετά από αυτή την ημερομηνία
καμία ακύρωση δεν γίνεται και κανένα ποσό δεν επιστρέφεται.
Β. ΔΙΑΜΟΝΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 	ΚΑΤ/ΡΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ
MANIATΗΣ HOTEL
A
Μονόκλινο
55,00 €
		
Δίκλινο
75,00 €
ΜΕΝΕΛΑΙΟΝ
Α
Μονόκλινο
57,00 €
		
Δίκλινο
76,00 €
Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά τύπο δωματίου, ανά διανυκτέρευση, με πρωινό καθημερινά
και όλους τους φόρους.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ: 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το Δελτίο Κράτησης Ξενοδοχείου και επιλέξτε ξενοδοχείο,
τύπο δωματίου ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης και να το αποστείλετε στην Γραμματεία
THEMA team έως 15 Απριλίου 2012.
Βασική προϋπόθεση για την κράτηση δωματίων είναι η καταβολή της αξίας μιας διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο.
Εξόφληση του συνολικού ποσού της κράτησης ξενοδοχείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
έως 31 Μαΐου 2012.
Κρατήσεις που δεν θα έχουν εξοφληθεί έως τις 31 Μαΐου 2012 δεν θα θεωρούνται έγκυρες.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αποστείλατε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmili@
themateam.gr ακολουθώντας τα βήματα συμπλήρωσης της φόρμας περιλήψεων, ως συνημμένο αρχείο Microsoft Word, αναφέροντας τα προσωπικά στοιχεία του κύριου συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) καθώς και τον επιθυμητό
τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή αναρτημένη).
Περιλήψεις εργασιών που θα αποστέλλονται με φαξ, δεν θα γίνονται δεκτές.
Βασική προϋπόθεση τελικής αποδοχής της εργασίας είναι η εγγραφή στο Συνέδριο μέχρι
15 Απριλίου 2012, τουλάχιστον του συγγραφέα που αναφέρεται ως ομιλητής. Κάθε συγγραφέας - ομιλητής έχει το δικαίωμα παρουσίασης μίας μόνο εργασίας, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας από την Εταιρεία Οργάνωσης του
Συνεδρίου θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν έχετε την σχετική
επιβεβαίωση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής, παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με την Γραμματεία.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε περίπτωση μη αποδοχής εργασίας, ενώ έχει καταβληθεί το ποσό της εγγραφής, η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή, μόνο εάν ο σύνεδρος δεν επιθυμεί να συμμετέχει στο Συνέδριο και το δηλώσει εγγράφως στη Γραμματεία του Συνεδρίου εντός 15 ημερών από την
ειδοποίηση της μη αποδοχής της εργασίας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το ελεύθερο σκέλος του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.) και
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters) (Α.Α). Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές εργασίες
με περιεχόμενο βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η περίληψη των εργασιών που θα αποσταλεί, για Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Αναρτημένες Ανακοινώσεις, θα πρέπει να είναι μέχρι
300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12 και 1,5 διάστιχο και να μην
περιλαμβάνει διαγράμματα ή πίνακες. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και
δεν θα γίνονται δεκτές διατυπώσεις όπως π.χ. «τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο συνέδριο» ή «τα συμπεράσματα θα αντληθούν μετά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων» και άλλα παρόμοια.
Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
Ο τίτλος της εργασίας, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 χαρακτήρες, να γραφεί με
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Τα ονόματα των συγγραφέων και ο φορέας να γραφούν κάτω από τον τίτλο. Σε κάθε εργασία
μπορούν να αναφέρονται έως 5 συγγραφείς. Τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων να γραφούν πρώτα. Υπογραμμίστε τον κύριο συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. Να μην αναγραφούν οι επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων. Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς και χώρο προέλευσης των συγγραφέων.
Αφήστε μια σειρά κενή πριν αρχίσετε το κείμενο της περίληψης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως. Μην συμπεριλάβετε γραφικά στο κείμενο της περίληψης. Στο κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να
αναφέρεται ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν
αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
• Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά συζήτηση)
• Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου. Η παρουσίαση των εργασιών θα αφορά στην περίληψη,
όπως αυτή θα έχει αποσταλεί στην Γραμματεία.
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ΠροσυνεδριακA ΣεμινάριA
– Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012
Θέμα: “Διαχείριση σκληρών και μαλακών ιστών πριν και μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων’’
Εισηγητές: Χάρης Αποστολίδης, Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Σπύρος Καρατζάς, Περιοδοντολόγος
Χορηγός:
Impladend 3i
Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη το θεωρητικό και το πρακτικό.
Στο θεωρητικό μέρος θα αναλυθούν τεχνικές οστικής ανάπλασης της ελλειμματικής ακρολοφίας (κατακόρυφη και οριζόντια) πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και θα γίνει
σύντομη αναφορά σε τεχνικές ανύψωσης του ιγμορείου και στο βιολογικό υπόβαθρο των
οστικών μοσχευμάτων.
Επίσης θα παρουσιαστούν τεχνικές διαχείρισης των μαλακών ιστών γύρω από εμφυτεύματα
στην αισθητική ζώνη. Θα γίνει ανάλυση όλων των χειρουργικών μεθόδων οι οποίες καθορίζουν το αισθητικό αποτέλεσμα και θα συζητηθούν οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
τη θέση και το σχήμα των μαλακών ιστών γύρω από εμφυτεύματα και φυσικά δόντια.
Στο πρακτικό μέρος θα πραγματοποιηθεί από τους συμμετέχοντες τοποθέτηση εμφυτεύματος του συστήματος της Biomet 3i σε γνάθους χοίρων.
Η πρακτική εξάσκηση περιλαμβάνει: Χειρουργικές τομές, τοποθέτηση εμφυτεύματος, βιδών
επούλωσης, λήψη και τοποθέτηση μοσχεύματος συνδετικού ιστού για την αύξηση του όγκου
των μαλακών ιστών γύρω από τον αυχένα του εμφυτεύματος,τεχνικές συρραφής.
Απαραίτητη προυπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι η εγγραφή τους
στο 13ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο.
Κόστος Συμμετοχής ▲
Θεωρητικό μέρος: Δωρεάν για όλους τους σύνεδρους
Πρακτικό μέρος:	50€ (Το πρακτικό μέρος είναι σχεδιασμένο για 20 συμμετέχοντες
και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)
Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρακτικό μέρος του σεμιναρίου θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα
χειρουργικά εργαλεία: Λαβή νυστεριού, Ανατομική λαβίδα ιστών, Αποκολλητήρα, Οδοντάγρα Προσθίων,
Βελονοκάτοχο, Ψαλιδάκι

– ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Ιουνίου 2012
Θέμα: “Σεμινάριο αισθητικής αποκατάστασης προσθίων’’
Εισηγητές: Μίνως Σταυριδάκης, Προσθετολόγος
Εμμανουήλ Κασωτάκης, Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην αισθητική
Χορηγός:
Ultradent
Απαραίτητη προυπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι η εγγραφή τους
στο 13ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο.
Κόστος Συμμετοχής ▲
Θεωρητικό μέρος: Δωρεάν για όλους τους σύνεδρους
Πρακτικό μέρος:	50€ (Το πρακτικό μέρος είναι σχεδιασμένο για 20 συμμετέχοντες
και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)
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Παμπελοποννησιακό
22.23.24 Ioυνίου 2012
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δελτίο Εγγραφής και Κράτησης Ξενοδοχείου
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με κεφαλαία γράμματα το παρόν Δελτίο Εγγραφής και να το αποστείλετε στη
Γραμματεία του Συνεδρίου: THEMA team CONGRESS & EXHIBITION ORGANIZER L.T.D. Αγ. Κωνσταντίνου 40
(Εμπορικό Κέντρο “ΑΙΘΡΙΟ”, 1ος γρ. Α50 -52 ) Μαρούσι 15124,
Τ. 210 6107213, F. 210 6107864, E. kmili@themateam.gr
Επώνυμο	Όνομα
Ιδιότητα	

Οδοντίατρος ❏

Διεύθυνση	
Τηλ.

Φοιτητής ❏

Βοηθός /Οδοντοτεχνίτης ❏

Πόλη	
Κιν.

Τ.Κ
Fax

E-mail
Α. ΕΓΓΡΑΦΗ
Κατηγορίες Συμμετεχόντων
Έως 15/04/12
Από 16/04/12 και επί τόπου
Οδοντίατροι
70,00 € ❏
90,00 € ❏
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
60,00 € ❏
70,00 € ❏
Οδοντοτεχνίτες & Βοηθοί Οδοντιατρείου
60,00 € ❏
70,00 € ❏
Φοιτητές
30,00 € ❏
30,00 € ❏
Σεμινάριο Εμφυτευμάτων Hands-on
50,00 € ❏
Σεμινάριο Αισθητικής Οδοντιατρικής Hands-on
50,00 € ❏
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, οδοντοτεχνίτες, και βοηθοί οδοντιατρείου θα πρέπει να βεβαιώσουν
την ιδιότητά με αποδεικτικό έγγραφο.
Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο • Συνεδριακό Υλικό • Εναρκτήρια Τελετή
• Βεβαίωση συμμετοχής
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την προεγγραφή είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του παρόντος Δελτίου Εγγραφής και η αποστολή του στην
Γραμματεία THEMA team, έως 15 Ιουνίου 2012. Μετά από αυτή την ημερομηνία οι εγγραφές θα γίνονται μόνο στην
Γραμματεία του Συνεδρίου στο Διοικητήριο Σπάρτης.
Οι εγγραφές που δεν θα έχουν εξοφληθεί έως 15 Ιουνίου 2012 δεν θεωρούνται έγκυρες.
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Όλες οι ακυρώσεις για να θεωρούνται έγκυρες πρέπει να γίνονται γραπτώς.
Aκυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι 15 Μαϊου 2012, μετά από αυτή την ημερομηνία καμία ακύρωση δεν γίνεται και
κανένα ποσό δεν επιστρέφεται.
Β. ΔΙΑΜΟΝΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
MANIATΗΣ HOTEL
A

✃

		
ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ
Α
		

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ
Μονόκλινο
55,00 € ❏
Δίκλινο για χρήση μονοκλίνου
60,00 € ❏
Δίκλινο
75,00 € ❏
Μονόκλινο
57,00 € ❏
Δίκλινο για χρήση μονοκλίνου
63,00 € ❏
Δίκλινο
76,00 € ❏

Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά τύπο δωματίου, ανά διανυκτέρευση, με πρωινό καθημερινά και όλους τους φόρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν Δελτίο Κράτησης Ξενοδοχείου και επιλέξτε ξενοδοχείο, τύπο δωματίου
ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης και να το αποστείλετε στην Γραμματεία THEMA team έως 15 Απριλίου 2012.
Βασική προϋπόθεση για την κράτηση δωματίων είναι η καταβολή της αξίας μιας διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο.
Εξόφληση του συνολικού ποσού της κράτησης ξενοδοχείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 31 Μαϊου 2012.
Κρατήσεις που δεν θα έχουν εξοφληθεί έως τις 31 Μαΐου 2012 δεν θα θεωρούνται έγκυρες.
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Όλες οι ακυρώσεις για να θεωρούνται έγκυρες πρέπει να γίνονται γραπτώς.
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης ξενοδοχείου έως 23 Μαρτίου 2012, το ποσό της προκαταβολής επιστρέφεται
με παρακράτηση του 10%.
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης ξενοδοχείου από 26 Μαρτίου 2012 έως 15 Μαϊου 2012,
παρακρατείται το 50% της συνολικής χρέωσης.
Μετά από αυτή την ημερομηνία καμία ακύρωση δεν γίνεται δεκτή και χρήματα δεν επιστρέφονται.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α. Μέσω Κατάθεσης ❏□		
Τράπεζα: ALPHA Bank		
Αριθμός Λογαριασμού: 146 002320011917
Δικαιούχος: THEMA team Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
IBAN: GR63 0140 1460 1460 0232 0011917		
		
Β. Ταχυδρομική Επιταγή ❏
Με ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή THEMA team Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αναφέροντας το όνομα του Συνεδρίου
και του Συμμετέχοντα.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης ή της ταχυδρομικής επιταγής μαζί με το Δελτίο Εγγραφής,
με fax στην Γραμματεία THEMA team στο 210 6107864.
Γ. Πιστωτική Κάρτα ❏
Κάρτα

Visa ❏

Mastercard ❏

American Express ❏

Αριθμός Κάρτας

3ψήφιος αριθμός

Παρακαλούμε συμπληρώστε και τον 3ψήφιο αριθμό στην πίσω πλευρά της κάρτας

Ημερομηνία Λήξης
Ονοματεπώνυμο κατόχου
Με το παρών εξουσιοδοτώ την THEMA team Μονοπρόσωπη ΕΠΕ να χρεώσει την πιστωτική μου κάρτα με το ποσό των
€
Υπογραφή κατόχου
Η πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας επιβαρύνεται με 3% Τραπεζικά έξοδα.
Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει πλήρως τους παραπάνω όρους εγγραφών και ακυρώσεων και αποδέχομαι τα παραπάνω
ποσά που έχω δηλώσει, καθώς και την χρέωση της κάρτας μου
Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές

Υπογραφή

✃

Ημερομηνία

Παμπελοποννησιακό
22.23.24 Ioυνίου 2012
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δελτίο Περίληψης Εργασίας
Προθεσμία Υποβολής Περίληψης Εργασιών: 15/4/2012

ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση	

Τηλ.

Fax

E-mail

Να αποσταλεί μέσα στα προθεσμία που προναφέρεται με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kmili@themateam.gr
Τρόπος Παρουσίασης:

❏ Προφορική Ανακοίνωση

❏ Αναρτημένη Ανακοίνωση

Τρόπος Προβολής:

❏ Data Video Projector

❏ Power Point

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
• ΤΙΤΛΟΣ
• ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗ Ονόματα Συγγραφέων, Κλινική, Νοσοκομείο
• ΣΚΟΠΟΣ
• ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

✃

• Όχι περισσότερες από 200 λέξεις
• Ο τίτλος με κεφαλαία γράμματα
• Στην επόμενη γραμμή τα ονόματα των συγγραφέων με υπογραμμισμένο το όνομα του ομιλητή της εργασίας
(προηγείται το επίθετο και μετά το όνομα)
• Στην επόμενη γραμμή να γραφεί η προέλευση της εργασίας (Πανεπιστήμιο, Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας)
• Η γραμματοσειρά να είναι Times New Roman, σε διάστιχο 1,5, μεγέθους 12
• Να μην υπάρχουν διορθώσεις
• Να αποσταλεί με fax η απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος συμμετοχής

Γραμματεία
THEMA team CONGRESS & EXHIBITION ORGANIZER L.T.D.
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124
t: 210 6107213 - f: 210 6107864,
e: kmili@themateam.gr, w: www.themateam.gr

