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Αγαπηηοί ζςνάδελθοι 

 

  

  Ο Οδνληηαηξηθόο ύιινγνο Γξάκαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ 

Ημεπίδα Αποκαηαζηαηικήρ Οδονηιαηπικήρ  ην άββαην 

8 - 2- 2020.     

 Μεηά ην πέξαο ηεο εκεξίδαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό 

παξαθνινύζεζεο θαη ηα αληίζηνηρα κόξηα (3.5) γηα ην ζεσξεηηθό 

θαη (3) γηα ην πξαθηηθό θαζώο θαη (1) γηα ζπλαδέιθνπο από άιιν 

ύιινγν, ζα πηζησζνύλ ζηνπο κεηέρνληεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

.Δ.Δ.Ο.  

Σο ππακηικό ζεμινάπιο είλαη γηα 20 άηνκα θαη πξέπεη λα 

δειώζεηε ζπκκεηνρή ζηε Γξακκαηέα ηνπ πιιόγνπ .Κάππα 

 ( 25210 24477 ) γηα λα ππάξρεη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

  Δπραξηζηνύκε ηνπο ρνξεγνύο καο, Αλδξεάδε Γηάλλε, Μ. 

Βηηζαξόπνπινο Α.Δ. UNICON HELLAS θαη Voco γηα ηελ 

πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο. 

  αο πεξηκέλνπκε  ζηηο 8 - 2- 2020 ζην Γεκαξρείν Γξάκαο. 

 

 

   

                                       Για ηο Γ.. 
 

         Ο Ππόεδπορ                                 Η Γ. Γπαμμαηέαρ 
Γεκήηξεο Γαιαλόπνπινο                           νθία Κάππα 
 

                               

                              

 



                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

8.45 – 9.15       Πποζέλεςζη – εγγπαθέρ 

 

9.15 – 10. Έμμεζερ αποκαηαζηάζειρ-τηθιακή 

αποκαηαζηαηική οδονηιαηπική 

Γπ. Π. Μοςπούζηρ 

 

10.00 – 10.45 Μη ηεπηδονικέρ αλλοιώζειρ ζκληπών οδονηικών 

ιζηών 

Δπ. Καθηγηηήρ Γ. Γιονςζόποςλορ  

 

10.45– 11.15  Γιάλειμμα 

 

11.15– 12.00  Άμεζερ αιζθηηικέρ αποκαηαζηάζειρ – 

ςγκόλληζη 

 Δπ. Καθηγηηήρ Π. Κούπορ 

 

12.00 – 13.15  Άμεζερ αιζθηηικέρ αποκαηαζηάζειρ – Τλικά και 

διαδικαζίερ 

Καθηγηηήρ Κ. Σολίδηρ 

 

13.15 – 13.30 Γιάλειμμα 

 

13.30 – 15.30  Ππακηικό ζεμινάπιο 

Κ. Σολίδηρ 

 

  ςγκόλληζη άξονα και διαζηπυμαηική αναζύζηαζη μύληρ με 

ζύνθεηερ πηηίνερ, σπήζη σπυμάηυν ούλυν. 
  Δπιδιόπθυζη αιζθηηικών αποκαηαζηάζευν. 

 



                                    ΟΜΙΛΗΣΔ 

 
 

 

Κοζμάρ Σολίδηρ 
Παιδοδονηίαηπορ 

Καθηγηηήρ Οδονηικήρ Υειποςπγικήρ Α.Π.Θ. 
 

 
 

Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1964 θαη ηειείσζε ην Κνιιέγην 

«ΑΝΑΣΟΛΙΑ» ην 1982.  Πήξε ην πηπρίν Οδνληηαηξηθήο από ην 

Α.Π.Θ. ην 1989.  Σε δηεηία 1991 – 1993 πξαγκαηνπνίεζε ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Αγγιία θαη πήξε ην MSc ζηελ Παηδνδνληία από ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Bristol.   

Από ην 2017 είλαη Καζεγεηήο ηεο Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ Α.Π.ζ. θαη ην 2018 

εθιέρηεθε Γ/ληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

Αλέπηπμε θαη δηεπζύλεη ηε Μνλάδα Οδνληηαηξηθώλ Laser-Cad/Cam- θιηληθήο 

κηθξνζθνπίαο θαη 3Dεθηππώζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο Α.Π.Θ. 

Έρεη δηαηειέζεη Πξόεδξνο ηνπ Οδνληηαηξηθνύ πιιόγνπ Θεζζαινλίθεο, 

Αληηπξόεδξνο ηνπ Πξώηνπ Ννκαξρηαθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «ΑΓΙΟ 

ΠΑΤΛΟ», κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Οδνληηαηξηθήο Οκνζπνλδίαο θαη 

ζπληνληζηήο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο. 

Δίλαη Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Οδνληηαηξηθώλ Laser ελώ δηεηέιεζε Γελ 

Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Αηζζεηηθήο Οδνληηαηξηθήο θαη είλαη κέινο 

ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο.  . 

Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο νκηιίεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό κε αληηθείκελα 

ηελ Παηδνδνληηαηξηθή θαη ηελ Αηζζεηηθή Οδνληηαηξηθή θαζώο θαη πξαθηηθά 

ζεκηλάξηα (hands’on). 

Έρεη γξάςεη δύν βηβιία Οδνληηαηξηθήο κε ηνπο ηίηινπο: 

« ΑΜΔΔ ΑΙΘΗΣΙΚΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ» 

«ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ 

ΠΑΙΓΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ» 

 

 

 
 

   



                                    
                                             

                                            Γημήηπιορ Γιονςζόποςλορ  
           Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ  

           Οδονηικήρ Υειποςπγικήρ Α.Π.Θ. 

 
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε θαη απνθνίηεζε από ηελ 

Οδνληηαηξηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.). Αθνινύζεζε κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηελ θαηεύζπλζε «Οδνληηθή Υεηξνπξγηθή» ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο Οδνληηαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., όπνπ θαη απόθηεζε ην κεηαπηπρηαθό 

ηνπ δίπισκα (MSc) κε βαζκό «Άξηζηα». ηε ζπλέρεηα νινθιήξσζε ηελ δηδαθηνξηθή 

ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν «πγθξηηηθή κειέηε in vitro ηεο αληηηεξεδνλνγόλνπ δξάζεο 

ζύγρξνλσλ θζνξηνύρσλ πιηθώλ ζπληεξεηηθώλ απνθαηαζηάζεσλ» ζηελ 

Οδνληηαηξηθή ρνιή ηνπ Α.Π.Θ ζην Δξγαζηήξην ηεο Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο κε 

βαζκό «Άξηζηα». Απηή ηελ πεξίνδν είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Δξγαζηήξην 

ηεο Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ Α.Π.Θ. Δίλαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο 32 

δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ θαη θξηηήο ζε 71 δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

ελώ έρεη ζεκαληηθό εξεπλεηηθό έξγν κε πάλσ από 50 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πάλσ από 20 ζε ειιεληθά πεξηνδηθά. Δίλαη κέινο 

πνιιώλ εζληθώλ θαη δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη 

ηδξπηηθό κέινο ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Οδνληηαηξηθώλ Laser. Σν πεδίν ηεο 

έξεπλαο κε ην νπνίν αζρνιείηαη αθνξά ηα Οδνληηαηξηθά Τιηθά, ηεο Δθαξκνγέο laser 

ζηελ Οδνληηαηξηθή, ηελ Πξνιεπηηθή Οδνληηαηξηθή θαη Σεξεδνλνινγία, ηελ 

Απνθαηαζηαηηθή Οδνληηαηξηθή θαη γεληθόηεξα όηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο Οδνληηθήο 

Υεηξνπξγηθήο.  

 

 

 

 

                                           



  Πανηελήρ Κούπορ 
                            Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ DDS, MSc, PhD 

 
Απνθνίηεζε από ηελ Οδνληηαηξηθή ζρνιή ηνπ ΑΠΘ ην 1997. Σν 2001 νινθιήξσζε 

ην -ηόηε άηππν- κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Οδνληηθήο 

Υεηξνπξγηθήο. πλέρηζε ηελ εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ζην εξγαζηήξην ηεο 

Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ ΑΠΘ αδηάθνπα θαη ην 2011 ππνζηήξημε ηε 

δηδαθηνξηθή ηνπ ζέζε πνπ βαζκνινγήζεθε κε άξηζηα. Σν 2018 νινθιήξσζε ην 

κάζηεξ ζηελ Αηζζεηηθή Οδνληηαηξηθή ζην King’s College London θη επηβξαβεύζεθε 

κε δηάθξηζε (distinction).  

Από ην 2012 έσο ην 2019 δηαηεξνύζε ζρέζε έκκηζζνπ ππνηξόθνπ ζηελ 

Οδνληηαηξηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο κε αληηθείκελν ηελ θιηληθή εθπαίδεπζε ζε 

πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Σν επηέκβξην ηνπ 2019 εθιέρζεθε 

ζηε ζέζε ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή. Γηαηεξεί ζέζε supervisor ζην King’s College 

London επηβιέπνληαο δηπισκαηηθέο δηαηξηβέο ππνςεθίσλ γηα ην MSc Aesthetic 

Dentistry.  

Έρεη δεκνζηεύζεη ζεηξά εξγαζηώλ ζηνλ επηζηεκνληθό ηύπν θαη πξαγκαηνπνηεί 

ζεκηλάξηα θαη νκηιίεο κε αληηθείκελν ηελ απνθαηαζηαηηθή ζθιεξώλ ηζηώλ θαη ηελ 

αηζζεηηθή Οδνληηαηξηθή. Δίλαη δεκηνπξγόο ηεο εθαξκνγήο Dental Sha de Navigator 

γηα ηελ επηινγή ησλ ρξσκαηηθά βέιηηζησλ πιηθώλ γηα ηηο άκεζεο απνθαηαζηάζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 



 Πέηπορ Μοςπούζηρ  

Γιδάκηυπ, επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηνπ ηκ. ηεο Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο 

ηνπ Α.Π.Θ. 

 

Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1977. Δίλαη πηπρηνύρνο ηεο Οδονηιαηπικήρ σολήρ 

ηνπ Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ(έηνο 2006). Καηά ηνλ επόκελν 

ρξόλν (2007-2008), ππεξέηεζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό, 

κε θαζήθνληα γεληθνύ νδνληηάηξνπ ζην λαπηηθό λνζνθνκείν ηνπ Πόξνπ θαη ζηε 

ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθώλ σκάησλ ηεο Θεζζαινλίθεο.  

ηε ζπλέρεηα, εηζήρζε θαη νινθιήξσζε κε βαζκό “Άξηζηα” ην ηξηεηέο κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο ηεο Οδονηικήρ Υειποςπγικήρ (2012). Δίλαη Γιδάκηυπ ηεο 

Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ ηελ 

ελδνζηνκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζύλζεησλ ξεηηλώλ. πλερίδεη ηε μεηαδιδακηοπική 

ηνπ έξεπλα ζην αληηθείκελν ηεο νδνληηαηξηθήο ςεθηνπνηεκέλεο ζρεδίαζεο θαη 

κεραλνπνηεκέλεο θνπήο (CAD/CAM),σο επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ Α.Π.Θ. 

Η επηζηεκνληθή ηνπ ελαζρόιεζε πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, ηε 

δεκνζίεπζε εξεπλεηηθώλ κειεηώλ ζε δηεζλή έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 
θαζώο θαη ηελ παξνπζία θαη  ζπκκεηνρή ηνπ, σο νκηιεηήο ή κε ειεύζεξεο 

αλαθνηλώζεηο, ηόζν ζε ειιεληθά όζν θαη δηεζλή νδνληηαηξηθά ζπλέδξηα.  

Δπαγγεικαηηθά, από ην 2008 δηαηεξεί ηδησηηθό ηαηξείν ζηε Θεζζαινλίθε. 

Αζρνιείηαη κε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο γεληθήο νδνληηαηξηθήο κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηηο αηζζεηηθέο πξνζζεηηθέο απνθαηαζηάζεηο όπσο είλαη νη κεπαμικέρ ότειρ, ηα 

κεπαμικά θαη πολςμεπή-κεπαμικά έλζεηα θαη επέλζεηα θαζώο θαη 

εμθςηεςμαηικέρ αποκαηαζηάζειρ CAD/CAM. 

 
 

                                       

 

 

 



                                   ΥΟΡΗΓΟΙ 

         

    

       
 
  
        

                 
 

 

 
                                            

               



 

 

 

            
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


