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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη
Ο Οδνληηαηξηθφο Σχιινγνο Γξάκαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ
Ηκεξίδα Οδνληηθήο Πξνζζεηηθήο ην Σάββαην 16-3-2019.
Μεηά ην πέξαο ηεο εκεξίδαο ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθφ
παξαθνινχζεζεο θαη ηα αληίζηνηρα κφξηα (5,5) θαζψο θαη
(1) γηα ζπλαδέιθνπο απφ άιιν Σχιινγν, ζα πηζησζνχλ
ζηνπο κεηέρνληεο, ζηα πιαίζηα ηεο Σ.Δ.Δ.Ο.
Δπραξηζηνχκε ηνπο ρνξεγνχο καο Μηιηηάδεο
Βηηζαξφπνπινο Α.Δ. MEMODENT θαη Φαηδεησάλλε
Φάξε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο.
Σαο πεξηκέλνπκε ινηπφλ ζηηο 16- 3-2019 ζην Γεκαξρείν
Γξάκαο.

Γηα ην Γ..
Ο Πξόεδξνο
Γεκήηξεο Γαιαλφπνπινο

Η Γ. Γξακκαηέαο
Σνθία Κάππα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.45 – 9.15

Πξνζέιεπζε – εγγξαθέο

9.15 – 10.15 Απνηύπωζε ηνπ νιηθά λωδνύ ζηόκαηνο γηα Οιηθέο
Οδνληνζηνηρίεο.
Πηζηώηεο Α.
10.15 – 11.00 Γηεξεπλώληαο ηελ νιηθή νδνληνζηνηρία ζε
ιεηηνπξγία. Ση ζπκβαίλεη πίζω από ηα ρείιε;
Αλαζηαζηάδνπ Β.
11.00– 11.30 Λεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή απνθαηάζηαζε ηωλ
ελδνδνληηθά ζεξαπεπκέλωλ δνληηώλ κε άμνλεο θαη ζηεθάλεο.
Σνξηνπίδεο Γ.
11.30– 12.00 ύγρξνλα δεδνκέλα ζηηο απνθαηαζηάζεηο δηξθνλίαο
Μπαθνπνύινπ Α.
12.00 – 12.30 Γηάιεηκκα - θαθέο
12.30 – 13.00 Σύγχρονα δεδομένα για τη χρωματική ςταθερότητα
νινθεξακηθώλ ςυςτημάτων/ επιλογή κλινικών περιςτατικών.
Θενραξίδνπ Α.
13.00 – 13.30 Παζεηηθή εθαξκνγή επηεκθπηεπκαηηθώλ
απνθαηαζηάζεωλ: νπηνπία ή αλαγθαηόηεηα;
Νάθα Ο.
13.30 – 14.00 Κνριηνύκελεο έλαληη ζπγθνιινύκελωλ
επηεκθπηεπκαηηθώλ απνθαηαζηάζεωλ.
Μηραιάθεο Κ.
14.00 – 14.45 Κξίζηκα ζεκεία ζην ρέδην Θεξαπείαο ζηελ
Πξνζζεηηθή.
Κνΐδεο Π.

ΟΜΙΛΗΣΔ
Η Βαζηιηθή Αλαζηαζηάδνπ είλαη Καζεγήηξηα ζην Δξγαζηήξην Πξνζζεηηθήο, θαη Γηεπζχληξηα ηνπ
Τνκέα Πξνζζεηηθήο, ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκψλ Υγείαο, Α.Π.Θ. Δίλαη
απφθνηηε ηεο Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο Α.Π.Θ (1981). Με ππνηξνθία εζσηεξηθνχ απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ
Υπνηξνθηψλ (1984) ζπλέρηζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Πξνζζεηηθή επί ηξηεηία, θαη πξαγκαηνπνίεζε
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηα Υιηθά Πξνζζεηηθήο, ιακβάλνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ Γηδάθηνξα Α.Π.Θ (1988).
Οινθιήξσζε Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζην Queen Maryand Westfield’s College,
UniversityofLondon, UK ζηε Γεξηαηξηθή Οδνληηαηξηθή (1996-1998) θαη ηεο απνλεκήζεθε
Μεηαπηπρηαθφο Τίηινο Σπνπδψλ (MasterofScienceinGerodontics) κε δηάθξηζε (1998). Έρεη ζπκκεηάζρεη
ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (UniversityofLondon, UK) θαη ηνπ εζσηεξηθνχ (Α.Π.Θ)
ηφζν σο επηζηεκνληθά ππεχζπλεφζν θαη σο θχξηνο εξεπλεηήο θαη σο ζπλεξγάηεο. Υπήξμε πξφεδξνο θαη
κέινο ηνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ EuropeanCollegeofGerodontology επί ζεηξά εηψλ (20092014).Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο επηηξνπέο θαη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ
Α.Π.Θ. Υπήξμε επηζηεκνληθά ππεχζπλε ζε εξεπλεηηθά έξγα ηνπ Τκήκαηνο, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ
ηδηψηεο, ζην πιαίζην ηεο θιηληθήο άζθεζεο θνηηεηψλ ΠΜΣ Οδνληηαηξηθήο. Δίλαη κέινο ΔΓΔ ζε
Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ Α.Π.Θ. Δίλαη θξηηήο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά (11 reviews/12 pastmonths, reviewtopublicationratio 0.7/1). Τα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα
πεξηιακβάλνπλ ηελ Γεξηαηξηθή Οδνληηαηξηθή, ηελ επηζηήκε ηεο γήξαλζεο/δηα βίνπ εμέιημεο ηνπ
νξγαληζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο βηνινγίαο ηεο γήξαλζεο, ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ θαη ηεο πγείαο. Τν
εξεπλεηηθφ ηεο έξγν έιαβε δηεζλείο δηαθξίζεηο ην 2010 θαη ην 2013 ζηα εηήζηα ζπλέδξηα ηνπ
EuropeanCollegeofGerodontology.Έρεη ζπκκεηάζρεη κε αλαθνηλψζεηο θαη εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Τν ζπγγξαθηθφ ηεο έξγν πεξηιακβάλεη πεξί ηηο 100 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή
θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε ζχζηεκα θξηηψλ. Δίλαη θχξηνο ζπγγξαθέαο θαη ζπλζπγγξαθέαο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά ζπγγξάκκαηα πξνζζεηηθήο θαη γεξηαηξηθήο νδνληηαηξηθήο. Έρεη
αθελφο επηβιέςεη ηξεηο Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο θαη ελλέα Μεηαπηπρηαθέο Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο θαη
αθεηέξνπ έρεη ζπλ-επηβιέςεη ζε ηέζζεξεηοΓηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο

Η Άλλα Θενραξίδνπ είλαη Λέθηνξαο ζην Δξγαζηήξην ηεο Πξνζζεηηθήο, ηνπ Τνκέα Πξνζζεηηθήο, ηνπ
Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο.Τνλ Μάξηην ηνπ 2000 έιαβε
ην πηπρίν ηεο Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., κε δηάθξηζε θαη παξαθνινχζεζε ην Μεηαπηπρηαθφ
Πξφγξακκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αθίλεηεο Πξνζζεηηθήο θαη Πξνζζεηηθήο Δκθπηεπκαηνινγίαο ηεο
Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. (2000-2004).Τνλ Ινχιην ηνπ 2009, αλαθεξχρζεθε Γηδάθησξ ηεο
Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ A.Π.Θ.. Απφ ην 2009 έσο ζήκεξα ζπκκεηείρε ζε ηξία εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα σο εξεπλήηξηα, ελψ απφ ην Σεπηέκβξην ηνπ 2006 κέρξη θαη ζήκεξα ζπκκεηέρεη ζηελ
θιηληθή άζθεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Δξγαζηήξην Πξνζζεηηθήο, ηνπ Τνκέα Πξνζζεηηθήο,
ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ., αληηκεησπίδνληαο πνιχπινθα πξνζζεηηθά πεξηζηαηηθά θαη
πεξηζηαηηθά θξνηαθνγλαζηθψλ δηαηαξαρψλ.Κχξηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα είλαη ε κειέηε ηεο
βηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο νδνληηαηξηθψλ πιηθψλ, ε ζχλζεζε θαη κειέηε βηνθεξακηθψλ, ε κειέηε νπηηθψλ
ηδηνηήησλ νινθεξακηθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ
αηηηνπαζνγέλεηαΚξνηαθνγλαζηθψλ Γηαηαξαρψλ. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 20 νκηιίεο θαη
αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή, ηνπηθά θαη παλειιήληα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Έρεη 5 δηαθξίζεηο / ππνηξνθίεο
γηα ην εξεπλεηηθφ ηεο έξγν θαη έρεη δεκνζηεχζεη 15 επηζηεκνληθά άξζξα ζε δηεζλή μελφγισζζα θαη
ειιεληθά νδνληηαηξηθά πεξηνδηθά. Σπκκεηείρε, σο κέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο δχν παλειιήλησλ
νδνληηαηξηθψλ ζπλεδξίσλ. Δπίζεο, είλαη κέινο ηεο Σηνκαηνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο.

Ο Πέηξνο Κνΐδεο είλαη Καζεγεηήο θαη Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πξνζζεηηθήο ηνπ Τνκέα
Πξνζζεηηθήο ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ.. Υπήξμε επηζθέπηεο Καζεγεηήο ζηελ
Οδνληηαηξηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard ησλ ΗΠΑ θαη επηζθέπηεο Καζεγεηήο ζηηο
Οδνληηαηξηθέο Σρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Βειηγξαδίνπ θαη ηνπ Ιαζίνπ θαη AdjunctSeniorScientist
ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Τέμαο ησλ ΗΠΑ. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Α.Π.Θ. (1980), φπνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη
ηελ Γηδαθηνξηθή ηνπ Γηαηξηβή (1984) ζηηο Κξνηαθνγλαζηθέο Γηαηαξαρέο. Τνπ έρνπλ απνλεκεζεί
κεηαπηπρηαθνί ηίηινη Σπνπδψλ (MasterofScience θαη Certificate) απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Οράτν ησλ
ΗΠΑ (1987), φπνπ εθπαηδεχηεθε επί 3εηία ζηελ Πξνρσξεκέλε Αθίλεηε θαη Κηλεηή Πξνζζεηηθή. Τα
εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνζζεηηθέο απνθαηαζηάζεηο, ηα βηνυιηθά, ηελ

εκβηνκεραληθή ησλ ηζηψλ θαη ηηο Κξνηαθνγλαζηθέο δηαηαξαρέο. Έρσ ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξεο επηηξνπέο
ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ζαλ Δπηζηεκνληθφο
Υπεχζπλνο ή εξεπλεηήο ζε 10 εξεπλεηηθά έξγα. Δίλαη θξηηήο ζε 35 δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη
ππήξμε πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε 14 εθδειψζεηο ή παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε 2 δηεζλή
ζεξηλά ζρνιεία. Έρεη επηβιέςεη 7 Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο θαη 28 Μεηαπηπρηαθέο Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο
θαη έρεη δεκνζηεχζεη πάλσ απφ 170 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε δηεζλή (>120) θαη ειιεληθά πεξηνδηθά θαη
7 θεθάιαηα ζε βηβιία ηνπ εμσηεξηθνχ. Έρεη επηκειεζεί ηεο κεηάθξαζεο ελφο θιαζηθνχ ζπγγξάκκαηνο
Αθίλεηεο Πξνζζεηηθήο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη κε αλαθνηλψζεηο θαη εηζεγήζεηο ζε πάλσ απφ 300 ζπλέδξηα
θαη εκεξίδεο.

Ο Κωλζηαληίλνο Μηραιάθεο απνθνίηεζε απφ ηελ Οδνληηαηξηθή Σρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ην 1989. Τν 1990 μεθίλεζε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Πξνζζεηηθήο ζηελ
Οδνληηαηξηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ TUFTS ζηε Βνζηψλε ησλ Η.Π.Α., απ’ φπνπ θαη απνθνίηεζε ην
1993. Τν 1994 μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζην ηδησηηθφ ηνπ ηαηξείν ζηε Θεζζαινλίθε, αζρνινχκελνο
απνθιεηζηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. Τν 2001 αλαγνξεχζεθε δηδάθηνξαο ηεο
Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Τν 2004 ηνπ απελεκήζε, κεηά
απφ γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, ην δίπισκα ηεο Ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Πξνζζεηηθήο, πνπ
θαηέρνπλ πνιχ ιίγνη Πξνζζεηνιφγνη Οδνληίαηξνη παγθνζκίσο. Τν 2008 έιαβε ηνλ ηίηιν MasterofScience
ζε ΔθεξκνζκέλεΔκβηνκεραληθή απφ ην Πνιπηερλείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Strathclyde, ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ. Τν 2016 νινθιήξσζε ην πξφγξακκα Γηνίθεζεο Οξγαληζκψλ Υγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Cornell,
ησλ
Η.Π.Α.
Τν
2018
μεθίλεζε
ην
πξφγξακκα
MasterofScienceinExperimentalandTranslationalResearchandTherapeutics (εθαξκνγή βαζηθήο έξεπλαο
ζε θιηληθέο κειέηεο) ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.Έρεη δψζεη πνιιέο
δηαιέμεηο ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ελψ έρεη γξάςεη πνιιά άξζξα ηφζν ζε ειιεληθά
φζν θαη μέλα έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πάλσ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. Σήκεξα είλαη
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη δηεπζπληήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Πξνζζεηηθήο ζην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη επηζθέπηεο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην
TUFTS. Δίλαηκέινοηνπ 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
θαηάιισλεπηζηεκνληθψλεηαηξεηψλ.

Η Αζελά Μπαθνπνύινπ είλαη Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζην Δξγαζηήξην Πξνζζεηηθήο ηνπ
Οδνληηαηξηθνχ Τκήκαηνο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκψλ Υγείαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ) θαη Δπηζθέπηξηα Δξεπλήηξηα ζην ΔξγαζηήξηνΑπνθαηαζηαηηθήο Οδνληηαηξηθήο,
Πεξηνδνληνινγίαο& Πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο ηνπ Ιαηξηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αλφβεξνπ ζηε
Γεξκαλία. Απνθνίηεζε ην 2000 κε «Άξηζηα» απφ ηελ Οδνληηαηξηθή Σρνιή ΔΚΠΑ θαη αθνινχζεζε 3-εηή
κεηεθπαίδεπζε ζηελ Πξνζζεηηθή (2001-2004) θαη εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (2004-2007) ζηελ
Οδνληηαηξηθή Α.Π.Θ, θαζψο θαη κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην Ιαηξηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Αλφβεξνπ
(2009-2011). ‘Έρεη πεξηζζφηεξεο απφ 40 εξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε ζχζηεκα θξηηψλ,
έρεη ζπγγξάςεη ζεκαληηθφ αξηζκφ θεθαιαίσλ ζε βηβιία πάλσ ζε ζέκαηα Πξνζζεηηθήο θαη Αλαγελλεηηθήο
Οδνληηαηξηθήο θαη έρεη παξνπζηάζεη ην επηζηεκνληθφ ηεο έξγν ζε πεξηζζφηεξα απφ 100 δηεζλή θαη
ειιεληθά ζπλέδξηα. Απνηειείθξηηήζεδηαθεθξηκέλαδηεζλήπεξηνδηθά, κεηαμχησλνπνίσληαJournal of
Dental Research, Dental Materials, Clinical Oral Investigations, Archives of Oral Biologyθα. Τν
εξεπλεηηθφ ηεο έξγν έιαβε ζεκαληηθέο δηεζλείο δηαθξίζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην πξψην βξαβείν ζην 11ν
(2005) θαη ζην 12ν (2007) δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ InternationalCollegeofProsthodontists (ICP) θαη ην
πξψην SeniorRobertFrankAward ζην 44ν δηεζλέο ζπλέδξην CED-IADR (2009).

Η Όιγα Νάθα είλαη Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ζηνλ Τνκέα Πξνζζεηηθήο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Οινθιήξσζε ηηο πξνπηπρηαθέο ηηο ζπνπδέο ζην ίδην Παλεπηζηήκην, φπνπ θαη ζπλέρηζε ηηο
κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο, ιακβάλνληαο ην ηίηιν ηνπ δηδάθηνξα. Οινθιήξσζε ην κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα MasterofClinicalDentistryinFixedandRemovableProsthodontics ζην King’sCollegeLondon,
φπνπ κεηαμχ άιισλ είρε ηελ ηηκή λα ιάβεη ηελ ππνηξνθία HenryScheinLeadershipScholarship γηα ηε
κέρξη ηψξα ζπκβνιή ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Οδνληηαηξηθήο. Δίλαη Honorary Teacher
ζηακεηαπηπρηαθάπξνγξάκκαηαFixed and Removable Prosthodontics θαη Aesthetic Dentistry ζηνKing’s
College London. Πιένλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ, έρεη νινθιεξψζεη κεηεθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ζηελ Δκθπηεπκαηνινγία ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή εηαηξεία ΙnternationalTeam for
Implantology. Δίλαη ΙΤΙ Fellow θαη ITIRegisteredSpeaker.Τα θχξηα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα

πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνζζεηηθέο απνθαηαζηάζεηο ειάρηζηεο παξέκβαζεο, ηελ παζεηηθή εθαξκνγή ησλ
επηεκθπηεπκαηηθψλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ
Πξνζζεηηθή.Δίλαη ζπγγξαθέαο θαη ζπ-ζπγγξαθέαο ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο, δεκνζηεπκέλεο ζε ειιεληθά
θαη δηεζλή έγθξηηα πεξηνδηθά, ζε θεθάιαηα βηβιίνπ θαη έρεη ιάβεη κέξνο ζε 80 πεξίπνπ αλαθνηλψζεηο θαη
εηζεγήζεηο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Δίλαη Τακίαο ζηε Σηνκαηνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ
Διιάδνο, κέινο ζε ειιεληθέο θαη δηεζλείο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο θαη θξηηήο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά.

Ο Αξγύξεο Λ. Πηζηώηεο είλαη Καζεγεηήο ηεο Οδνληηθήο θαη Αλσηέξαο Πξνζζεηηθήο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Πξνζζεηηθήο ηνπ Οδνληηαηξηθνχ Τκήκαηνο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκψλ Υγείαο ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Έρεη νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ
Πξνζζεηηθή θαη MasterinScience ζην Παλεπηζηήκην Tufts ηεο Βνζηφλεο ησλ Η.Π.Α.. Γηεηέιεζε
Associate Editor ζην πεξηνδηθφ International Journal of Prosthodontics απφ ην 2004 κέρξη θαη ην 2018.
Δίλαη Πξφεδξνοηεο Βαιθαληθήο Σηνκαηνινγηθήο Δηαηξείαο (BaSS) (2017-2019) θαη Πξφεδξνοηνπ
European Section ηνπ International College of Dentists (ICD) (2018-2019). Απφ ην 2013 είλαη κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Αλαγλψξηζεο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Πξνζζεηηθήο ηεο EuropeanProsthodonticAssociation
(EPASC) θαη απφ ην 2015 είλαη Γξακκαηέαο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο. Απφ ην 2016 είλαη Δμσηεξηθφο
Αμηνινγεηήο
ζην
εμ
απνζηάζεσο
Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ
«FixedandRemovableProsthodontics» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ KingsCollege ηνπ Λνλδίλνπ Μεγ. Βξεηαλίαο.
Έρεη δεκνζηεχζεη πάλσ απφ 60 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε Διιεληθά θαη Γηεζλή Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά.
Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Φξηζηίλα Κνζκίδνπ θαη έρνπλ κηα θφξε θαη έλα πηφ.

Ο Γεκήηξηνο Σνξηνπίδεο είλαη Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηεο Πξνζζεηηθήο, ηνπ
Τνκέα Πξνζζεηηθήο, ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαινλίθεο.Σπνχδαζε ζηελ Οδνληηαηξηθή Σρνιή ηνπ Α.Π.Θ., απφ φπνπ θαη απνθνίηεζε ην 1991.
Τελ πεξίνδν 1993-1997 πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Οδνληηθή Πξνζζεηηθή ηεο
Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γιαζθψβεο, Μ. Βξεηαλίαο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθηεζε
Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (Ph.D.). Τνλ Μάην ηνπ 2002 εθιέρηεθε Λέθηνξαο θαη ην 2008 έγηλε
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Δξγαζηήξην Αθίλεηεο Πξνζζεηηθήο θαη Πξνζζεηηθήο Δκθπηεπκαηνινγίαο ηνπ
Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο Α.Π.Θ. Τνλ Οθηψβξην ηνπ 2016 εθιέρζεθε Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην
Δξγαζηήξην Πξνζζεηηθήο ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017 αλέιαβε
θαζήθνληα.Κχξηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα είλαη ε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δπζιεηηνπξγίαο ηνπ
ζηνκαηνγλαζηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο δνκήο ησλ ελδνδνληηθά ζεξαπεπκέλσλ δνληηψλ θαη
ησλ πξνζζεηηθψλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ηεο απνηχπσζεο ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ.Έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη πάλσ απφ 90 νκηιίεο θαη ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή θαη παλειιήληα
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Έρεη δεκνζηεχζεη πάλσ απφ 40 επηζηεκνληθά άξζξα ζε δηεζλή μελφγισζζα θαη
ειιεληθά νδνληηαηξηθά πεξηνδηθά. Σπκκεηείρε, σο κέινο ή σο ζπληνληζηήο, ζηελ νξγάλσζε πνιιψλ
νδνληηαηξηθψλ ζπλεδξίσλ. Δπίζεο, είλαη ελεξγφ κέινο ζε 8 ειιεληθέο θαη δηεζλείο επηζηεκνληθέο
εηαηξείεο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Υγείαο ηνπ Α.Π.Θ θαη Γ. Γξακκαηέαο ηεο Σηνκαηνινγηθήο Δηαηξείαο
Βνξείνπ Διιάδνο.
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