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21η Ετόςια Σύνοδοσ Επτανηςιακόσ 
Οδοντιατρικόσ Εταιρύασ 
(Αργοςτόλι 11 - 17 Μαΐου 2020) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ 

υνεργαςία με τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι του Οδοντιατρικοφ υλλόγου Πειραιϊσ 

(πρόεδροσ: κακθγθτισ Μιχαιλ Γ. Σηάκθσ) 

Αργοςτόλι  15 & 16 Μαΐου 2020 

«Οδοντιατρικι περίκαλψθ του ειδικοφ αςκενι. Σι κάνουμε ςτο οδοντιατρείο» 

Επιςτημονικό μέροσ:   10  Μ..Ε.Ο 

Πρακτικό ςεμινάριο:  επιπλέον 4 Μ..Ε.Ο. 
υμμετέχοντεσ από άλλουσ νομούσ, επιπλέον 1 Μ..Ε.Ο. 
 
 

Το επιςτημονικό μϋροσ τησ Συνόδου θα πραγματοποιηθεύ ςτο Δημοτικό Θϋατρο 
Αργοςτολύου «Ο Κϋφαλοσ». Το κόςτοσ εγγραφόσ εύναι 50€ για τα μϋλη τησ 

Επτανηςιακόσ Οδοντιατρικόσ Εταιρεύασ, 60 € για τα μη μϋλη και επιπλϋον 40€ για το 
Πρακτικό Σεμινϊριο, ςτο οπούο θα μπορούν να ςυμμετϋχουν 20 μόνο ςυνϊδελφοι 

(κατϊ προτεραιότητα εγγραφόσ).  

Οι εργαςύεσ τησ  Συνόδου θα περιλαμβϊνουν επιπλϋον πρόγραμμα αγωγόσ υγεύασ για 
παιδιϊ με την ςυνεργαςύα τησ κινητόσ οδοντιατρικόσ μονϊδασ του «Χαμόγελου του 

Παιδιού» και πολιτιςτικϋσ δρϊςεισ, μεταξύ των οπούων εκδρομό ςτην Κεφαλονιϊ την 
Κυριακό 17/5. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ θα δημοςιευθούν προςεχώσ.  



ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
(Αργοςτόλι 15 & 16 Μαΐου 2020)  

 

«Οδοντιατρικό περύθαλψη του ειδικού αςθενό.  
Τι κϊνουμε ςτο οδοντιατρεύο» 

 

Παραςκευι 15/5/2020  

            14:45  Τποδοχι ςυνζδρων ςτο πρακτικό ςεμινάριο 

15:00-18:00  «Σεχνικζσ υρραφισ»  ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ  
Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ:  Λάμπροσ Γκουτηάνθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
τοματικισ και Γνακοπροςωπικισ Χειρουργικισ ΕΚΠΑ.  

Θεωρθτικό μζροσ :   
15:00-15:30 « Αρχζσ χειρουργικισ τεχνικισ – Βαςικά εργαλεία – Σομζσ – Κρθμνοί»  
1530-16:00 «Αιμόςταςθ – Ράμματα – Βελόνεσ – υρραφι – Είδθ ραφϊν» 

  Πρακτικό μζροσ: 
16:00-18:00 Πρακτικι άςκθςθ διενζργειασ τομϊν, κρθμνϊν και διαφόρων ειδϊν ςυρραφισ 

(απλι, ςυνεχόμενθ, κάκετθ και οριηόντια mattress, κ.ά.) ςε αυτιά χοίρων και 
νωπζσ γουρουνοκεφαλζσ. 

 
19:30-20:00 Εγγραφζσ ςυνζδρων 
 
20:00-21:30       ΕΝΑΡΚΣΘΡΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑ    

(Προεδρείο: Οι πρόεδροι των επτανθςιακϊν Οδοντιατρικϊν υλλόγων: 
Κεφαλλθνίασ Διονφςιοσ Γαρμπισ, Ηακφνκου Θεοφάνθσ Κοτςϊνθσ, Κερκφρασ 
Ευγζνιοσ Ραψομανίκθσ, Λευκάδασ Κωνςταντίνοσ Ροντογιάννθσ). 
 

 Προςφϊνθςθ υποδοχισ των ςυνζδρων από τουσ φορείσ τθσ οργάνωςθσ τθσ  
υνόδου (Ο πρόεδροσ τθσ Επτανθςιακισ Οδοντιατρικισ Εταιρίασ και πρόεδροσ 
τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ τθσ υνόδου κ. Νικόλαοσ Σςιμάρασ, ορκοδοντικόσ, 
Ο πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ  κακθγθτισ κ. Μιχαιλ Σηάκθσ). 

 Χαιρετιςμοί εκ μζρουσ των επτανθςιακϊν Οδοντιατρικϊν υλλόγων 

 Χαιρετιςμοί εκ  μζρουσ των τοπικϊν Αρχϊν  

 Απονομι μεταλλίου από τον πρόεδρο του Οδοντιατρικοφ υλλόγου 
Κεφαλλθνίασ, κ. Διονφςθ Γαρμπι, ςτθν Γενικι Γραμματζα τθσ Ελλθνικισ 
Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ και τ. πρόεδρο του Οδοντιατρικοφ υλλόγου 
Πειραιϊσ κ. Μαρία Μενενάκου, ςτο πλαίςιο τθσ αδελφοποίθςθσ των 
Οδοντιατρικϊν υλλόγων Κεφαλλθνίασ και Πειραιϊσ 

 Διάλεξθ προσ το κοινό:  Διονφςιοσ Βϊροσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ Χειρουργικισ του 
ΕΚΠΑ, «Η ςχζςθ του γιατροφ με τον άρρωςτο ςτθν ςθμερινι πραγματικότθτα».  

 Επίςθμθ ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ υνόδου από τον Πρόεδρο τθσ Ελλθνικισ 
Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ κ. Ακανάςιο Δεβλιϊτθ. 

 
22:00                  Δεξίωςθ υποδοχισ των ςυνζδρων 

 

 



άββατο 16/5/2020  

09:00-09:30 Εγγραφζσ ςυνζδρων 

09:30-12:00         Δεφτερθ υνεδρία 
  (Πρόεδροσ:  Θεοφάνθσ Κοτςϊνθσ, πρόεδροσ Οδοντιατρικοφ υλλόγου  

Ηακφνκου, αντιπρόεδροσ  Επτανθςιακισ Οδοντιατρικισ Εταιρίασ) 

  τρογγυλό τραπζηι:  «Σι κάνουμε ςτο οδοντιατρείο με τον ειδικό αςκενι»  
  υντονιςτισ:  Λάμπροσ Γκουτηάνθσ, επίκουροσ κακθγθτισ τοματικισ και  

Γνακοπροςωπικισ Χειρουργικισ ΕΚΠΑ  

 Σι κάνουμε ςτο οδοντιατρείο για να αντιμετωπίςουμε προβλιματα που βρίςκουμε ςτο 
ςτοματογνακικό ςφςτθμα ειδικϊν ομάδων αςκενϊν, Μιχαιλ Σηάκθσ, Κακθγθτισ 
Γνακολογίασ, Κλινικι Αντιμετϊπιςθσ τοματοπροςωπικοφ Πόνου, ΕΚΠΑ 

 Αντιμετϊπιςθ του οδοντιατρικοφ αςκενοφσ με ςυςτθματικά προβλιματα υγείασ, 
Λάμπροσ Γκουτηάνθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ τοματικισ και Γνακοπροςωπικισ 
Χειρουργικισ ΕΚΠΑ. 

 Βλάβεσ του ςτοματικοφ βλεννογόνου ςτον οδοντιατρικό αςκενι με ςυχνά 
ςυςτθματικά νοςιματα, Κωνςταντίνοσ Σόςιοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ τοματολογίασ, 
ΕΚΠΑ. 

 Η  οδοντιατρικι περίκαλψθ ειδικϊν ομάδων αςκενϊν, Χαρά Χατηθχαλεπλι 
Οδοντίατροσ, MSc, Μεταπτυχιακι Οδοντοφατνιακισ Χειρουργικισ ΕΚΠΑ. 

 υηιτθςθ 

 
12:00-12:30  Διάλειμμα (προςφζρεται καφζσ) 
 
   Σρίτθ ςυνεδρία 
  (Πρόεδροσ:  Ευγζνιοσ Ραψομανίκθσ, πρόεδροσ Οδοντιατρικοφ υλλόγου  

Κερκφρασ) 
 

12:30-13:15  «Τπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτθ ςφγκλειςθ των αςκενϊν μασ ςε περίπτωςθ 
που ζχουν αποκαταςτάςεισ ςε εμφυτεφματα;» Μιχαιλ Σηάκθσ, Κακθγθτισ 
Γνακολογίασ, Κλινικι Αντιμετϊπιςθσ τοματοπροςωπικοφ Πόνου, ΕΚΠΑ 

 
13:15-15:00  Διάλειμμα (ελαφρφ γεφμα) 
 

 Σζταρτθ ςυνεδρία 
(Πρόεδροσ:  Κωνςταντίνοσ Ροντογιάννθσ, πρόεδροσ Οδοντιατρικοφ υλλόγου 
Λευκάδασ) 

 
15:00-16:00 «Βλάβεσ ςτοματικοφ βλεννογόνου ςτον οδοντιατρικό αςκενι. Διαγνωςτικοί 

προβλθματιςμοί», Κωνςταντίνοσ Σόςιοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
τοματολογίασ ΕΚΠΑ, Ελζνθ-Μαρίνα Καλογιρου, MSc, υποψιφια διδάκτωρ, 
Εργαςτιριο τοματολογίασ ΕΚΠΑ 

16:00-17:00 «Η διαχείριςθ φποπτων βλαβϊν του ςτόματοσ-Βιοψία», Λάμπροσ Γκουτηάνθσ», 
Επίκουροσ Κακθγθτισ τοματικισ και Γνακοπροςωπικισ Χειρουργικισ ΕΚΠΑ 

17:00-18:00 «Σι κάνουμε ςτουσ ακλθτζσ για τθν προφφλαξθ τθσ ςτοματοπροςωπικισ 
περιοχισ;»,  Μιλτιάδθσ Παλθόσ, Ορκοδοντικόσ 

 
18:00-19:00  Επαγγελματικά- ςυνδικαλιςτικά κζματα. υηιτθςθ με μζλθ του Δ τθσ ΕΟΟ. 
19:00-20:00         Γενικι υνζλευςθ Επτανθςιακισ Οδοντιατρικισ Εταιρίασ 
20:00-21:00         Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
21:30                     Δεξίωςθ λιξθσ 
 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΘΣΩΝ  
 

 
Διονφςιοσ Βϊροσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ Χειρουργικισ του ΕΚΠΑ 
 
Απόςπαςμα από το βιογραφικό του ςθμείωμα:  
«1987-1996: Επίκουροσ Κακθγθτισ. 
1996-2007:  Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ. 
2007: Κακθγθτισ Χειρουργικισ 
2008:  Δ/ντισ Βϋ Χειρουργικισ Κλινικισ Παν/μίου Ακθνϊν (Αρεταίειο Νοςοκομείο). 
το Πανεπιςτιμιο Tulane τθσ Ν. Ορλεάνθσ εργάςκθκα για 2 χρόνια με τον Κακθγθτι R. Nichols.  
Εκτόσ από τθ ςυμπλιρωςθ τθσ πείρασ μου ςτθ Γενικι Χειρουργικι αςχολικθκα ιδιαίτερα με τθν 
μελζτθ και τθν αντιμετϊπιςθ των Χειρουργικϊν Λοιμϊξεων, τα προβλιματα των 
Πολυτραυματιϊν και των αςκενϊν  με Πυλαία Τπζρταςθ. Επίςθσ παρακολοφκθςα διάφορα 
μετεκπαιδευτικά προγράμματα. Μετά από επιτυχείσ εξετάςεισ απόκτθςα τθν άδεια άςκθςθσ 
ιατρικισ (FLEX) ςτισ ΘΠΑ. Μετά τθν επιςτροφι μου από τισ ΘΠΑ και μζχρι ςιμερα εργάηομαι ςτθ 
Βϋ Χειρουργικι Κλινικι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Αρεταίειο Νοςοκομείο).  
Κλινικό Ζργο 
To κλινικό ζργο μου αφορά το πεδίο τθσ Γενικισ Χειρουργικισ. Ζχω εργαςτεί ιδιαίτερα ςε 
οριςμζνουσ τομείσ όπωσ: α) Θ Πυλαία Τπζρταςθ και ο Αςκίτθσ, β) Οι Χειρουργικζσ Λοιμϊξεισ και 
οι θπτικζσ επιπλοκζσ ςτθ Χειρουργικι, γ) Ο Εχινόκοκκοσ, δ) Θ Εντατικι Θεραπεία των 
χειρουργικϊν αρρϊςτων. ε) Χειρουργικι Ογκολογία(αρκϊματα μαλακϊν μορίων). τουσ τομείσ 
αυτοφσ ζχω κάνει προςπάκειεσ εφαρμογισ εγχειρθτικϊν μεκόδων που ιταν πρωτοποριακζσ για 
τθ χϊρα μασ: Κιρςορραγίεσ -Εγχείρθςθ Sugiura, Εγχειριςεισ για Αςκίτθ, Επεμβάςεισ για 
Νεκρωτικζσ Λοιμϊξεισ μαλακϊν μορίων, Διαδερμικι παροχζτευςθ κοιλιακϊν αποςτθμάτων, 
Εφαρμογι φερμουάρ(zipper) και άλλεσ τεχνικζσ ςτθν «ανοικτι κοιλιά», Ολικι Καψεκτομι 
(Cystopericystectomy) για Εχινόκοκκο ιπατοσ, Αποκατάςταςθ Πυελικοφ εδάφουσ,φνδρομο 
αυξθμζνθσ ενδοκοιλιακισ πίεςθσ, Οπιςκοεριτοναϊκοί όγκοι, Εντερο-ατμοςφαιρικάςυρίγγια. 
Επίςθσ ζχω αςχολθκεί με τα προβλιματα των βαρειά χειρουργικϊν αςκενϊν ςτθ ΜΕΘ. 
Ερευνθτικό Ζργο 
Σο Ερευνθτικό ζργο μου είναι κφρια κλινικό και πολφ λιγότερο πειραματικό λόγω αντικειμενικϊν 
ςυνκθκϊν. τθ Πειραματικι ϋΕρευνα, μετά τθ Διδακτορικι διατριβι μου, επανιλκα το 1992. 
Λεπτομζρειεσ φαίνονται ςτθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν μου. Ζχω ςυμμετάςχει ςε 85 εργαςίεσ 
δθμοςιευμζνεσ ςε ξενόγλωςςα περιοδικά (Pubmed) και 105 ςε Ελλθνικά. ϋΕχω άμεςα 
κακοδθγιςει και κακοδθγϊ περί τισ 25 Διδακτορικζσ διατριβζσ. 
Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ 
Οι πιο ςθμαντικζσ δθμοςιεφςεισ μου είναι αυτζσ που αναφζρονται ςε νεϊτερα δεδομζνα 
(ευριματα) και τεχνικζσ που προζκυψαν από τθν προςωπικι μου εγχειρθτικι εμπειρία: 
1). Role of early and extensive surgery inthe treatment of severe necrotizing soft tissue infection. 
D. Voros, C Pissiotis, D. Georgantas, S. Katsaragakis, S.Antoniou, J. Papadimitriou. Brit J Surg 1993; 
80(9):1190-1191. 
2)  Immediate results of operationsfor esophageal varices. D. Voros, G.Androulakis, I. E. Mallas, C. 
Feretis, J. Papadimitriou. Hell JGastroenterology 1993, 6(3):251-260. 
3) Pelvic floor reconstruction after major cancersurgery. D. Voros, G.Frangulidis, Th. 
Theodosopoulos, C. Mavrantonis, L. Samanidis, C.Papavassiliou, J. Papadimitriou. Dis Colon 
Rectum, 1996; 39: 1232-1234. 



4) Percutaneous drainage of abdominal abscesses. Usinglarge lumen tubes under computed 
tomographic control. D. Voros, A. Gouliamos, G. Kotoulas, D. Kouloheri, G. Saloum, A.Kalovidouris. 
Eur J Surg, 1996; 162(11): 895-898. 
5)  Retroperitoneal Tumors:Do the satellite tumors mean    something? D. Voros, D. Theodorou, K. 
Ventouri, A.Prachalias, N. Danias, A. Gouliamos. J Surg Oncol. 1998;68(1):30-33. 
6)  The  real incidence of extracapsular (satellite)cysts of liver echinococcus. D. Voros,A. 
Kalovidouris, A. Gouliamos, L.Vlachos, N. Danias, J.Papadimitriou. HPB Surgery 1999; 11:249-252. 
7)  Splenomegaly and left sidedportal hypertension. Voros D,Mallas E, Antoniou A, Kafantari E, 
Kokoris SI, Smyrniotis V, Pangalis GA. AnnGastroenterol 2005; 18(3):341-345. 
8)  Lowerretroperitoneal necrosis in necrotising pancreatitis complications arising fromthe colon. 
Voros D, Polymeneas G, Mallas E, Fragulides GP, Kinoglou G,Gouliamos A. Hellenic Journal of  
Surgery2006;78(5):304-307. 
9)  Surgical Techniquesfor the Management of Enteroatmospheric Fistulae. Athanasios Marinis, 
Georgios Gkiokas,Georgios Anastasopoulos, Georgios Fragulidis, Theodosios Theodosopoulos, 
ThomasKotsis, Dimitrios Mastorakos, George Polymeneas, and Dionisios Voros. Surgical 
Infections, v 10,Number 1, 2009. 
10)   Long-termresults with the modified sugiura procedure for the management of 
varicealbleeding: standing the test of time in the treatment of bleeding esophagealvarices. Voros 
D, Polydorou A, PolymeneasG, Vassiliou I, Melemeni A, Chondrogiannis K, Arapoglou V, Fragulidis 
GP. WorldJ Surg 2012; 36:659-666. 
Διδακτικό Ζργο 
Σο διδακτικό ζργο μου είναι ςυνεχζσ ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ζχω 
ςυμμετάςχει ςε διδαςκαλία δφο επιλεγομζνων μακθμάτων: Χειρουργικζσ λοιμϊξεισ και 
Ογκολογία. Για το πρϊτο είμαι υπεφκυνοσ από το 1989.  
Βιβλία για Φοιτθτζσ:Είχα τθν ευκφνθ ζκδοςθσ 4 διδακτικϊν βιβλίων και ςυνυπεφκυνοσ ςε 1 
κακϊσ και τθν ευκφνθ 4 μεταφράςεων ξενόγλωςςων βιβλίων. Διανεμικθκαν όλα διαχρονικά 
ςτουσ Φοιτθτζσ τθσ Ιατρικισ. 
Διοικθτικζσ – Ακαδθμαϊκζσ κζςεισ 
-  Μζλοσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ Ιατρικισ χολισ για 25 χρόνια (και μζλοσ τθσ              
Επιτροπισ για το Πρόγραμμα πουδϊν για 12 χρόνια). 
-  Μζλοσ τθσ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου 1989-1991 και 1999-2001. 
-  Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ τθσ χολισ 1999-2001. 
-  Πρόεδροσ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων Αρεταίειο, Αιγινιτειο 1999-2001 (ωσ          
αντιπρόεδροσ τθσ χολισ) και 2013 (με διοριςμό από τθ φγκλθτο). 
 
 
 

 
 
Λάμπροσ Γκουτηάνθσ, MD, DDS, MSc, PhD(Dent), PhD(Med), Επίκουροσ Κακθγθτισ ΕΚΠΑ 
τοματικόσ και Γνακοπροςωπικόσ Χειρουργόσ 
 
Ο Δρ. Λάμπροσ Γκουτηάνθσ αποφοίτθςε από τθν Οδοντιατρικι και τθν  Ιατρικι χολι του ΑΠΘ.  
Ζλαβε το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα (MSc) το 1996 από τθν Οδοντιατρικι χολι του ΕΚΠΑ. 
Ζγινε κάτοχοσ του τίτλου τθσ Ειδικότθτασ του τοματικοφ και Γνακοπροςωπικοφ Χειρουργοφ 



μετά από πλιρθ εκπαίδευςθ ςτθν Πανεπιςτθμιακι Κλινικι ΓΠΧ ςτο Νοςοκομείο “Ο 
ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ” τον Νοζμβριο του 2000.  
Σο 2006 ζλαβε το πρϊτο Διδακτορικό του Δίπλωμα (PhD) από τθν Οδοντιατρικι χολι του ΕΚΠΑ.  
Σο 2008 εξελζγθ Λζκτορασ ςτθν Κλινικι τοματικισ και Γνακοπροςωπικισ Χειρουργικισ. 
Σο 2013 ζγινε κάτοχοσ δεφτερου Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από τθν Ιατρικι χολι του ΕΚΠΑ.  
Σο 2013 μετεκπαιδεφτθκε ςτουσ ελεφκερουσ κρθμνοφσ και ςτθν Μικροαγγειακι και 
Επανορκωτικι Χειρουργικι επί 6 μινεσ ςτθν Maxillofacial Unit of the University Hospital Klinikum 
rechts der Isar, Munich, Germany. 
Σο 2014 εξελζγθ ςε κζςθ Επίκουρου Κακθγθτι.  
Ο Δρ. Γκουτηάνθσ είναι μζλοσ πολλϊν Ελλθνικϊν και Διεκνϊν Επιςτθμονικϊν Εταιρειϊν και ζχει 
δθμοςιεφςει πάνω από 45 άρκρα. τα επιςτθμονικά του ενδιαφζροντα περιλαμβάνονται θ 
χειρουργικι ογκολογία ςτόματοσ γνάκων και ςιαλογόνων αδζνων και οι χειρουργικζσ 
αναπλαςτικζσ τεχνικζσ. Από το 2016 είναι αντιπρόςωποσ τθσ ΕΕΓΠΧ ςτθν UEMS OMFS Section 
and Board. 
 
 

  
 
Ελζνθ-Μαρίνα Καλογιρου, MSc, υποψιφια διδάκτωρ, Εργαςτιριο τοματολογίασ ΕΚΠΑ 
 
Θ Ελζνθ-Μαρίνα Καλογιρου αποφοίτθςε από τθν Οδοντιατρικι χολι του Εκνικοφ και 
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΕΚΠΑ) το 2012. Σο 2013 ειςιχκει ςτο Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του Εργαςτθρίου τοματολογίασ ΕΚΠΑ και το 2016 ζγινε κάτοχοσ του 
Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτθ τοματολογία, ςτο αντικείμενο τθσ οποίασ εκπονεί 
από το 2017 διδακτορικι διατριβι. Σο 2017 ζλαβε τθν υποτροφία “Georgios Koutlas 
Postgraduate Fellowship”, Division of Oral Pathology, School of Dentistry, University of Minnesota 
και τo 2018 ζλαβε τθν Τποτροφία του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Τποτροφιϊν ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ 
«Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου ερευνθτικοφ δυναμικοφ μζςω τθσ υλοποίθςθσ διδακτορικισ 
ζρευνασ» (MIS-5000432). Είναι ςυγγραφζασ ςε 23 διεκνείσ και ελλθνικζσ δθμοςιεφςεισ και ζχει 
ςυμμετάςχει με 110 ομιλίεσ και ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια και θμερίδεσ ςτθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Είναι μζλοσ τθσ τοματολογικισ Εταιρείασ τθσ Ελλάδοσ από το 2013, τθσ Ελλθνικισ 
Εταιρείασ Πακολογίασ τόματοσ και τθσ European Association of Oral Medicine από το 2016. Σο 
2013 ζγινε μζλοσ του Οδοντιατρικοφ υλλόγου Πειραιά, ςτα πλαίςια των Προλθπτικϊν 
Προγραμμάτων του οποίου ςυμμετζχει εκελοντικά από τθν ίδια χρονιά. 
 

  



 
Μιλτιάδθσ Παλθόσ, Ορκοδοντικόσ 
 
Οδοντιατρικι (1988-1993)  
Ειδικότθτα Ορκοδοντικισ (1993-1996)  
Τπθρζτθςε ωσ οπλίτθσ οδοντίατροσ ςτο 424 Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ  (Γ.Ν.Θ) ςτο τμιμα 
γνακοχειρουργικισ και ςτο 71 Σ.Τ.Π ςτθ Νζα άντα, Κιλκίσ (1996-1997). 
Διατθρεί  ιατρείο από το 1998 μζχρι και ςιμερα. 
2002   υμμετείχε ςε πρόγραμμα προλθπτικοφ  οδοντιατρικοφ και ορκοδοντικοφ  ελζγχου ςτουσ 
μακθτζσ  των Δθμοτικϊν ςχολείων του Διμου Αγίασ Βαρβάρασ. 
Ζχει  παρουςιάςει  τζςςερισ ομιλίεσ και ζνα πόςτερ και ςυμμετζχει ανελλιπϊσ ςτα ςυνζδρια 
ορκοδοντικισ και γνακοχειρουργικισ από το 1996. 
Είναι επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ Ε.Κ.Π.Α.  ςτο τμιμα ορκοδοντικισ και ςυμμετζχει με εργαςίεσ 
και ομιλίεσ ςτα Π.Ο.. και Πανκεςςαλικζσ υνόδουσ. 
Μετζχει ωσ μζλοσ  του  Δ.. τθσ Ορκοδοντικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε)  ωσ ταμίασ του 
Επαγγελματικοφ υλλόγου Ορκοδοντικϊν Ελλάδοσ (Ε..Ο.Ε) και ωσ 
ειδικόσγραμματζαστθσΕπιςτθμονικισΕταιρείασΑκλθτικισΟδοντιατρικισ(Ε.Ε.ΑΘΛ.Ο) . 
Είναι αναπλθρωτισ διευκυντισ ςφνταξθσ του EUROPEAN JOURNAL of DENTAL SCIENCE 
Είναι μζλοσ Ο.Ε.Β.Ε , Ε.Ο.Γ.Μ.Ε και W.F.O . 
Προςζφερε εκελοντικι εργαςία ωσ οδοντίατροσ ςτον αυκεντικό  μαρακϊνιο τθσ  Ακινασ 2017. 

 

 

 

Μιχαιλ Σηάκθσ, Κακθγθτισ Γνακολογίασ, Κλινικι Αντιμετϊπιςθσ τοματοπροςωπικοφ Πόνου, 
ΕΚΠΑ. 
 
Ο Μιχάλθσ Σηάκθσ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτον Πειραιά όπου και τελείωςε τισ γυμναςιακζσ του 
ςπουδζσ ςτο Ηάννειο Σεχνικό Λφκειο Πειραιά.  
Είναι απόφοιτοσ τθσ Οδοντιατρικισ χολισ Ακθνϊν από το 1976 και υπθρζτθςε ςτο Πολεμικό 
Ναυτικό, ωσ  Αξιωματικόσ Τγειονομικοφ, από τον Ιανουάριο του 1977 μζχρι τον Οκτϊμβριο του 
1979.  
Διετζλεςε μζλοσ του Δ του ςυλλόγου ΔΕΠ τθσ Οδοντιατρικισ χολισ του ΕΚΠΑ  και γραμματζασ 
του Δ για ςειρά ετϊν.  Τπιρξε εκλεγμζνο μζλοσ του Δ, ταμίασ και από το 2005 ζωσ το 2016 
Πρόεδροσ του Δ τθσ Ελλθνικισ Προςκετικισ Εταιρείασ. Είναι ιδρυτικό μζλοσ και αντιπρόεδροσ 
τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ τοματοπροςωπικοφ πόνου. Είναι μζλοσ τθσ ζνωςθσ πολυτζκνων και 
μζλοσ του Οδοντιατρικοφ υλλόγου Πειραιϊσ από το 1977 ςτον οποίο κατά καιροφσ ςυμμετείχε 
και ςε πολλζσ επιτροπζσ και δραςτθριότθτεσ (επιςτθμονικι επιτροπι, επιτροπι πλθροφοριακοφ 
δελτίου κ.λπ.) κακϊσ και εκλεγμζνο μζλοσ του Πεικαρχικοφ υμβοφλιου.  
Ο Μιχάλθσ Σηάκθσ είναι διδάκτορασ τθσ Οδοντιατρικισ (Δρ Οδ) του ΕΚΠΑ και διδάκτορασ (Ph.D)   
τθσ Οδοντιατρικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Göteborg ουθδίασ. Ζχει μετεκπαιδευτεί και ζχει 
εργαςτεί ςτθν Οδοντιατρικι χολι του Πανεπιςτθμίου Göteborg τθσ ουθδίασ από το 1985 – 
1992 με  ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ τθ κλινικισ Φυςιολογίασ του τοματογνακικοφ 
υςτιματοσ (Bettfysiologi),  τθσ κλινικισ τθσ Προςκετικισ και  τθσ κλινικισ Brånemark (για 
αποκαταςτάςεισ με  Εμφυτεφματα). 



 Ζχει διδάξει για ςειρά ετϊν Προςκετικι, φγκλειςθ και Φυςιολογία του τοματογνακικοφ 
υςτιματοσ τόςο ςτο προπτυχιακό όςο και ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Σομζα 
Προςκετικισ τθσ Οδοντιατρικισ του ΕΚΠΑ.  
Σα τελευταία χρόνια υπθρετεί ωσ κακθγθτισ Φυςιολογίασ του τοματογνακικοφ υςτιματοσ και 
διευκυντισ τθσ Κλινικισ τοματοπροςωπικοφ Πόνου (ΚΑΠ) ςτον Σομζα Πακολογίασ και 
Θεραπευτικισ τθσ Οδοντιατρικισ χολισ του ΕΚΠΑ. Θ κλινικι ΚΑΠ δραςτθριοποιείται ςτο 
προπτυχιακό με τθ διδαςκαλία των φοιτθτϊν του μακιματοσ «Φυςιολογία του τοματογνακικοφ 
υςτιματοσ και φγκλειςθ», ςτο 5ο ,8ο,9ο και 10ο εξάμθνο ςπουδϊν, ζχει τριετζσ μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα και τζλοσ, ςτα πλαίςια τθσ εκπαίδευςθσ των φοιτθτϊν, βοθκά αςκενείσ με  
Κρανιογνακικζσ Διαταραχζσ, Διαταραχζσ φγκλειςθσ και διαταραχζσ φπνου. 
Ο Μιχάλθσ Σηάκθσ ζχει ςυμμετάςχει ςαν προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ ι διδάςκων ι ειςθγθτισ ςε 
μεγάλο αρικμό ςυνεδρίων, θμερίδων, ςεμιναρίων κ.λπ., ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό και ζχει 
οργανϊςει μεγάλο αρικμό ςυνεδρίων και θμερίδων τόςο αμιγϊσ Ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ όςο 
και πανευρωπαϊκϊν ςυνεδρίων. Είναι τακτικό μζλοσ τθσ Society of Oral Physiology, τθσ European 
Prosthodontic Association, και ςυμμετζχει ςτισ δραςτθριότθτεσ των Ελλθνικϊν Επιςτθμονικϊν 
Εταιρειϊν και τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ. Σζλοσ ζχει διδάξει ςε πολλοφσ 
Οδοντιατρικοφσ ςυλλόγουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΟΠ. Από το 2012 ορίςτθκε από το 
Δ του ΟΠ πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ, ςτθν οποία ςυμμετζχει μζχρι ςιμερα.  
Ο Μιχάλθσ Σηάκθσ διατθρεί ιδιωτικό ιατρείο ςτον Πειραιά, το οποίο λειτουργεί δφο θμζρεσ τθν 
εβδομάδα και ςτο οποίο βοθκά αςκενείσ με προβλιματα Κρανιογνακικϊν διαταραχϊν, 
προβλιματα Οδοντικισ φγκλειςθσ, Προςκετικά προβλιματα, κακϊσ και προβλιματα που 
ςχετίηονται με διαταραχζσ του φπνου (ροχαλθτό, άπνοια φπνου, βρυγμό κ.λπ.). 
Ζχει ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι μεγάλου αρικμοφ επιςτθμονικϊν άρκρων ςτα αγγλικά, ιταλικά 
και ελλθνικά και ζχει εκδϊςει το ςφγγραμμα "Φυςιολογία τοματογνακικοφ υςτιματοσ & 
φγκλειςθ" (Δ ζκδοςθ, εκδόςεισ ΕΚΠΑ 2018). 
 

 
 
Κωνςταντίνοσ Σόςιοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ τοματολογίασ, ΕΚΠΑ. 
 
Ο Κωνςταντίνοσ Ι. Σόςιοσ είναι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ςτο Εργαςτιριο τοματολογίασ τθσ 
Οδοντιατρικισ χολισ του ΕΚΠΑ. Είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ τοματολογικισ 
Εταιρείασ τθσ Ελλάδοσ, ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Πακολογίασ τόματοσ, μζλοσ τθσ 
European Association of Oral Medicine, και άλλων επιςτθμονικϊν εταιρειϊν. Είναι ςυγγραφζασ 
ςε περιςςότερεσ από 170 επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ και ζχει λάβει μζροσ ςε ςυνζδρια και 
ςεμινάρια με 350 ομιλίεσ και ανακοινϊςεισ. 
 



 
 
Χαρά Χατηθχαλεπλι Οδοντίατροσ, MSc Πακοβιολογίασ τόματοσ, Μεταπτυχιακι 
Οδοντοφατνιακισ Χειρουργικισ ΕΚΠΑ. 
 
Θ Δρ Χαρά Χατηθχαλεπλι γεννικθκε και μεγάλωςε ςτον Πειραιά. Σο 2006 αποφοίτθςε από  
το 10ου Ενιαίο Λφκειο Παλαιάσ Κοκκινιάσ με άριςτα και ειςιχκθ ςτθν Οδοντιατρικι χολι 
του EKΠΑ. 
Σο 2012 ειςιχκθ ςτθν Κλινικι Νοςοκομειακισ Οδοντιατρικισ, ΕΚΠΑ και το 2017 ζλαβε το 
Μεταπτυχιακό τθσ Δίπλωμα (MSc) ςτθν Πακοβιολογία τόματοσ.  
Σο 2017 ξεκίνθςε νζεσ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ με ειδίκευςθ ςτθν Οδοντοφατνιακι 
Χειρουργικι ςτθν Κλινικι τοματικισ και Γνακοπροςωπικισ Χειρουργικισ τθσ 
Οδοντιατρικισ χολισ, ΕΚΠΑ.  
Θ Δρ Χατηθχαλεπλι είναι μζλοσ Ελλθνικϊν και Διεκνϊν Επιςτθμονικϊν Εταιρειϊν& ζχει 
παρακολουκιςει και ςυμμετάςχει ωσ προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια ςε Διεκνι και Εγχϊρια 
Oδοντιατρικά και Iατρικά(Ογκολογικά) ςυνζδρια. Ζχει ςυμμετάςχει ςε ερευνθτικά 
πρωτόκολλα για τθν ποιότθτα ηωισ και τθ ςτοματικι υγεία ςε αςκενείσ με καρκίνο 
κεφαλισ &τραχιλου και καρκινικι καχεξία(ΕΟRTC) κακϊσ επίςθσ και ςε Διεκνζσ Μθτρϊο 
για τθν Οςτεονζκρωςθ των γνάκων «ONJ CaseRegistry» 20101102 
(AmgenPharmaceuticals.) 
 τα επιςτθμονικά τθσ ενδιαφζροντα περιλαμβάνονται θ οδοντιατρικι διαχείριςθ και 
αντιμετϊπιςθ επιπλοκϊντου ςτόματοσ ςε ογκολογικοφσαςκενείσ & αςκενείσ με 
ςυςτθματικά νοςιματα κακϊσ και θ χειρουργικι ςτόματοσ. 
Διατθρεί ιδιωτικό ιατρείο ςτθν περιοχι του Κορυδαλλοφ από το 2016 και διατελεί μζλοσ 
του Δ του Οδοντιατρικοφ υλλόγου Πειραιά από το 2017. 
 


