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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

 

  

  Ο Οδνληηαηξηθόο Σύιινγνο Γξάκαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ 

Ηκεξίδα Πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο  ην Σάββαην 

30 - 11- 2019. 

  Μεηά ην πέξαο ηεο εκεξίδαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό 

παξαθνινύζεζεο θαη ηα αληίζηνηρα κόξηα (4,5)  θαζώο θαη (1) 

γηα ζπλαδέιθνπο από άιινπο Σπιιόγνπο, ζα πηζησζνύλ ζηνπο 

κεηέρνληεο ζηα πιαίζηα ηεο Σ.Δ.Δ.Ο. 

  Όπσο ζα δείηε παξαθάησ ζην πξόγξακκα ζα γίλεη 

παξνπζίαζε ελόο παηδηθνύ βηβιίνπ από ηε ζπγγξαθέα ηνπ ηελ 

θ. Αλζή Σακαξηδίδνπ κε ζέκα ζρεηηθό κε ηελ πξόιεςε. 

  Δπραξηζηνύκε ηνπο ρνξεγνύο καο, ηελ εηαηξεία PlacControl 

θαη  ηνλ Σπλεηαηξηζκό Οδνληηάηξσλ Θεζζαινλίθεο,  γηα ηελ 

πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο.  

  Σαο πεξηκέλνπκε  ζηηο 30 - 11- 2019 ζην Γεκαξρείν Γξάκαο. 

 

 

   

                                       Γηα ην Γ.. 
 

         Ο Πξόεδξνο                                 Η Γ. Γξακκαηέαο 
Γεκήηξεο Γαιαλόπνπινο                           Σνθία Κάππα 
 

                               



                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

8.45 – 9.15       Πξνζέιεπζε – εγγξαθέο 

 

9.15 – 10.00  Αλαηνιή λενγηιώλ. Πξόιεψε ηεξεδόλαο ζηελ βξεθηθή 

θαη λεπηαθή ειηθία.  

Κ. Αξαπνζηάζεο 
 

10.00 – 10.45  Πξόιεψε πεξηνδνληηθώλ λνζεκάηωλ - 

θιεξνλνκηθόηεηα.  

 . Κάιθαο 

 

10.45– 11.00  Δξωηήζεηο 

 

11.00– 11.30   Παξνπζίαζε βηβιίνπ « Σν δξαθνύθη »   

 Α.ακαξηδίδνπ 

  

11.30 – 12.00  Γηάιεηκκα 
   

12.00 – 12.30  ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο επαηζζεζίαο ηεο  

 νδνληίλεο. 

 .Κάιθαο 

 

12.30 – 13.00  Η ζεκαζία ηεο δηαηξνθήο ζηελ πξόιεψε ηωλ 

νδνληηθώλ - πεξηνδνληηθώλ λνζεκάηωλ.  

. Γαπϊδνπνύινπ 

 

13.00 – 13.30  Φζόξην  ην αμηόπηζην όπιν ηεο Πξνιεπηηθήο. 

  Β. Σνπίηζνγινπ 

              

13.30 - 14.00 ηνκαηηθή πγηεηλή. Υεηξνθίλεηε ε ειεθηξηθή  

νδνληόβνπξηζα;  

 . Γαπϊδνπνύινπ 

 

14.00 - 14.30 Δξωηήζεηο 

 

 



                                           ΟΜΙΛΗΣΔ 

 
ΒαζηιηθήΣνπίηζνγινπ (DDS, PhD). Απεθνίηεζε ην 1976 από ηελ Οδνληηαηξηθή Σρνιή 

ηνπ ΑΠΘ θαη κεηεθπαηδεύηεθε επί 4εηία ζηελ Οδνληηαηξηθή Σρνιή Σηνθρόικεο (Karolinska 

Institutet) εκβαζύλνληαο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο. Έγηλε 

Γηδάθησξ ηεο Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ην 1990. Δξγάδεηαη επί 39 ρξόληα ζην Δξγαζηήξην 

Πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο, Πεξηνδνληνινγίαο θαη Βηνινγίαο Δκθπηεπκάησλ, θαηέρνληαο ηα 

ηειεπηαία 12 ρξόληα ηελ ζέζε ηεο Αλαπιεξώηξηαο θαζεγήηξηαο. Σην εξεπλεηηθό ηεο ελδηαθέξνλ 

πεξηιακβάλνληαη ηα ππνθαηάζηαηα ηεο δάραξεο (Γηδαθηνξηθό), ε ραξηνγξάθεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο θζνξίνπ ζηα πόζηκα λεξά Διιάδαο & Κύπξνπ (Μνλνγξαθία), ε επηδεκηνινγία ηεο 

ηεξεδόλαο, ηεο θζνξίαζεο, ηα πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα Αγσγήο-πξναγσγήο πγείαο, θ.ά. Έιαβε 

κέξνο σο νκηιήηξηα ζε 230 ζπλέδξηα, ζπκπόζηα ή ζεκηλάξηα θαη έρεη ζπγγξάςεη πεξί ηα 80 

δεκνζηεύκαηα (εξεπλεηηθέο κειέηεο ή θεθάιαηα ζε βηβιία θαη πξνγξάκκαηα) ζε ειιεληθά θαη 

μελόγισζζα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ηεο Δ.Π.Ο.Δ. δηαηειώληαο θαηά 

θαηξνύο Πξόεδξνο ή Αληηπξόεδξνο 

 
ωηήξεο Κάιθαο,DDS,Odont. Dr. (PhD). Δίλαη πηπρηνύρνο θαη Γηδάθησξ ηεο 

Οδνληηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Malmö Σνπεδίαο. Δμειέγε Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζηελ ίδηα Σρνιή 

ην 1991, όπνπ θαη ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη. Τν 1994 αλέιαβε ηε Γηεύζπλζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Κιηληθήο Μηθξνβηνινγίαο Σηόκαηνο ζηελ Οδνλη/θή Σρνιή ηνπ Umeå Σνπεδίαο. Γηεηέιεζε 

πξνζθεθιεκέλνο εξεπλεηήο ηεο Οδνλη/θήο Σρνιήο ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπTohoku ηεο Sendai 

Ιαπσλίαο θαη ππόηξνθνο ηεο Ιαπσληθήο θπβέξλεζεο. Από ην 2000 εξγάδεηαη ζηελ Οδνλη/θή 

Σρνιή ηνπ ΑΠΘ αξρηθά σο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θαη από ην 2005 σο ηαθηηθόο θαζεγεηήο. 

Δίλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο, Πεξηνδνληνινγίαο θαη 

Βηνινγίαο Δκθπηεπκάησλ, ζην Τκήκα Οδνληηαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ. Υπήξμε κέινο ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σηνκαηηθήο Υγείαο ηνπ Υπ. Υγείαο. Γηεηέιεζε θαη είλαη επί ηνπ παξόληνο Πξόεδξνο 

ηνπ ΓΣ ηεο Δηαηξίαο Πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο Διιάδαο θαη κέινο δηάθνξσλ επηζηεκνληθώλ 

εηαηξηώλ. Τν εξεπλεηηθό ηνπ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζε ζέκαηα κηθξνβηνινγίαο ζηόκαηνο 

ζε ζρέζε κε ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο ηεξεδόλαο θαη ησλ πεξηνδνληηθώλ λνζεκάησλ. Έρεη 

δεκνζηεύζεη πεξί ηηο 95 κειέηεο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέγξαςε 

βηβιίν θαη θεθάιαηα ζε βηβιία. Έρεη πινύζηα ζπκκεηνρή σο νκηιεηήο ζε δηεζλή θαη εζληθά 

ζπλέδξηα, ζπκπόζηα, workgroups θαη έηπρε δηαθόξσλ ππνηξνθηώλ θαη δηαθξίζεσλ από 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

Αξαπνζηάζεο Κώζηαο, DDS, MSc, PhD. Απεθνίηεζε από ην Τκήκα Οδνληηαηξηθήο 

ηνπ Α.Π.Θ. ην 1989. Απέθηεζε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Παηδνδνληηαηξηθήο ην 1994 (St. Christopher’s 

Hospital for Children, Φηιαδέιθεηα, Η.Π.Α.), έγηλε Γηδάθηνξαο ηεο Οδνληηαηξηθήο Α.Π.Θ. ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2004 θαη απέθηεζε ην Masters in Laser Dentistry (MSc) ην Ννέκβξην ηνπ 2014 

(Genoa University, Italy). Δίλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Δξγαζηήξην Παηδνδνληηαηξηθήο ηνπ 

Α.Π.Θ. από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014. Αζθεί απνθιεηζηηθά ηελ παηδνδνληηαηξηθή από ην 1995. 

Δίλαη ζπγγξαθέαο ή ζπλ-ζπγγξαθέαο 30 άξζξσλ ζε Διιεληθά θαη μελόγισζζα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε 130 αλαθνηλώζεηο, εηζεγήζεηο ή δηαιέμεηο ζε ζπλέδξηα ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη εκπεηξία ζηελ νδνληηαηξηθή 

απνθαηάζηαζε αηόκσλ κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ), θαζώο επίζεο θαη ζηελ έξεπλα θαη θιηληθή 

αληηκεηώπηζε παηδηώλ θαη εθήβσλ κε νδνληηαηξηθή θνβία, άγρνο θαη πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο 

ζην νδνληηαηξείν. 

 

 



 

                                         
Η Γαπϊδνπνύινπ ωηεξία γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζε από ην Τκήκα 

Οδνληηαηξηθήο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο ηνπ ΑΠΘ ην 2001. Τν 2004 νινθιήξσζε ηξηεηέο 

κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζηελ Πξνιεπηηθή θαη Κνηλσληθή Οδνληηαηξηθή ηνπ Τκήκαηνο  

Οδνληηαηξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. Αλαγνξεύηεθε Γηδάθηνξαο ηνπ Οδνληηαηξηθνύ Τκήκαηνο ΑΠΘ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2013 (Θέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο «Τν αληηκηθξνβηαθό πεπηίδην LL-37 ζηε 

ζηνκαηηθή θνηιόηεηα»). Από ην 2017 είλαη αθαδεκατθή ππόηξνθνο ηνπ Οδνληηαηξηθνύ 

Τκήκαηνο. Δίλαη γεληθή γξακκαηέαο ηεο Δηαηξίαο Πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο Διιάδαο. Έρεη 

δεκνζηεύζεη πεξηζζόηεξεο από 30 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε εζληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά 

ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά. Από ην 2003 δηαηεξεί ηδησηηθό νδνληηαηξείν ζηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη 

κεηέξα δύν αγνξηώλ.  

 

 

                                   ΧΟΡΗΓΟΙ 

                             

 

                           
 

 
 

       

        

         
 

 

 

 



 
 

                  

 

 

 

 


