Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
Volos Palace Hotel, Βόλος

Υπό την αιγίδα της
Συνδιοργάνωση

09:30-10:00

10:00-11:00

Έναρξη—Εγγραφές
Γιαννικάκης
Σταύρος

11:00-11:30

Οδοντίατρος,
Καθηγητής Τμ.
Σύγκλειση της προσθετικής των
Οδοντικής Τεχνολο- εμφυτευμάτων
γίας ΤΕΙ Αθηνών

Διάλλειμα

Καπαγιαννίδης Οδοντίατρος 11:30-12:30
Οδοντοτεχνίτης
Δημήτριος

12:30-13:15

Μαυρομάτης

Πάνος

13:15-13:45

13:45-14:45

Οδοντοτεχνίτης

Αναξιόπιστα αποτυπώματα,
κλινικά κριτήρια αποδοχής ή
απόρριψης

Εκμαγείο στην ακίνητη
προσθετική: η βάση για μια
επιτυχή αποκατάσταση

Διάλλειμα
Γιαννικάκης

Σταύρος

Οδοντίατρος,
Καθηγητής Τμ.
Τα μαλακά επιστρώματα στην
Οδοντικής Τεχνολο- κινητή προσθετική
γίας ΤΕΙ Αθηνών

Είσοδος ΔΩΡΕΑΝ για οδοντίατρους και οδοντοτεχνίτες

Γιαννικάκης Σταύρος
Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας το 1988.
Το 1990 μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο ΙΚΥ λαμβάνει τριετή υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής. Την 30ην Μαρτίου 1998 αναγορεύεται Διδάκτορας. Από το 1990 μέχρι σήμερα,
ασκεί το επάγγελμα του οδοντίατρου. Συμμετέχει ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στις δραστηριότητες του γνωστικού αντικειμένου της Κινητής Προσθετικής Οδοντιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1990 έως 2000. Ειδικά κατά τα ακαδημαϊκά έτη 19951999 συμμετέχει στην κλινική και εργαστηριακή άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών της Προσθετικής. Στις 27-8-2001 διορίζεται Μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας, ΣΕΥΠ,
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, όπου και οργανώνει νέα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος, όπως η Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος, η Συγκλεισιολογία, η Γναθοπροσωπική Προσθετική και η Προσθετική επί Εμφυτευμάτων. Σήμερα είναι Καθηγητής και Προϊστάμενος
του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας.Έχει συγγράψει δύο επιστημονικά συγγράμματα, έχει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ομιλίες τόσο σε Ελληνικά όσο και σε Διεθνή συνέδρια. Επίσης έχει περισσότερες από 200 ομότιμες
αναφορές (citatiοn) στο ερευνητικό του έργο. Είναι μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, της Προσθετικής Εταιρείας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Προσθετικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρίας Βιοϋλικών και της Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης.

Καπαγιαννίδης Δημήτριος
Έτος γέννησης 1956. Εισαγωγή κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στην Οδοντιατρική
σχολή του ΑΠΘ το 1974. Το 1976 εγγραφή στην οδοντοτεχνική σχολή «ΠΑΣΤΕΡ»
Θεσσαλονίκης. Από το 1980 και μετά εξάσκηση γενικής οδοντιατρικής με ιδιαίτερη
ενασχόληση με την προσθετική και κυρίως με το χρώμα των αποκαταστάσεων διατηρώντας εργαστήριο προσθετικής. Το 1996 παρακολούθηση μεταπτυχιακού CDE
προγράμματος σε εμφυτεύματα στο NYU. Tο 1997 παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος στην προσθετική του ΑΠΘ. Το 2005 παρακολούθηση μεταπτυχιακού CDE προγράμματος στην Αισθητική στο NYU. Συγγραφή άρθρων και συμμετοχή σε συνέδρια και διαλέξεις
σε οδοντοτεχνίτες και οδοντογιατρούς με παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την Αισθητική των
προσθετικών αποκαταστάσεων. Συγγραφή του βιβλίου «ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΏΝ: Βασικές Αρχές Χρωματομετρίας» 2006, University Studiο Press. Θεσσαλονίκη.

Μαυρομάτης Πάνος
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το τμήμα Οδοντικής τεχνολογίας του Manchester Metrοpοlitan university το 2008. Κατά την παραμονή του στη Μ.Βρετανία εργάστηκε στο εργαστήριο Phοenix dental castings με αντικείμενα ενασχόλησης την
κινητή και ακίνητη προσθετική. Έχει επισκεφθεί πλήθος εταιρειών παρακολουθώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ενδεικτικά: Sirοna, Begο, Ivοclar, Anaxdent, Phenix,imes-icοre. Το 2011 παρακολούθησε στο Λονδίνο 3ήμερο πρακτικό σεμινάριο
πάνω στην αισθητική διαστρωμάτωση πορσελάνης στην πρόσθια ζώνη υπό την καθοδήγηση του
Willi Geller. Έχει παρευρεθεί σε όλα τα πανελλήνια οδοντοτεχνικά συνέδρια και σε πολλές επιμορφωτικές ημερίδες. Από το 2010 είναι επικεφαλής του εργαστηρίου StudiοDent που εδρεύει στην Αθήνα. Kύριες περιοχές ενδιαφέροντος του αποτελούν οι αισθητικές, οι επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις και η τεχνολογία Cad/Cam.

→ Σε όλη τη διάρκεια της Ημερίδας θα λειτουργήσει
έκθεση οδοντιατρικού & οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος
στο ισόγειο του ξενοδοχείου

