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Χορήγηση 1 Μορίου Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Glaxosmithkline 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SABA MEETING ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ 

http://services.korimvos.gr  ΚΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ). 

Η Σωτηρία Γκιζάνη έλαβε το πτυχίο της Οδοντιατρικής από το ΑΠΘ και στη συνέχεια 

ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στο Τµήµα Παιδοδοντιατρικής και Οδοντιατρικής 

Φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες του Catholic University Leuven (KU Leuven, Βέλγιο), 

συµπεριλαµβανοµένων των "Master in Dental Sciences" και του διδακτορικού της (PhD). Μετά  

την ολοκλήρωση των σπουδών της (1998) επέστρεψε στην Ελλάδα και έκτοτε εργάζεται στο 

Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αρχικά ως Λέκτορας και 

στη συνέχεια ως Επίκουρη Καθηγήτρια. Σήµερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου καθώς και υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού προγράµµατος, το 

οποίο είναι ένα από τα οκτώ πιστοποιηµένα προγράµµατα Παιδοδοντιατρικής στην Ευρώπη. Το 

2018 εξελέγη Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD) µε εξαετή θητεία. Επίσης είναι 

επισκέπτρια καθηγήτρια στο Catholic University Leuven (Βέλγιο) και εξωτερικός εξεταστής του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος της Παιδοδοντιατρικής στο Πανεπιστήµιο Liverpool (Αγγλία). Έχει δώσει περισσότερες από 180 

εισηγήσεις και ανακοινώσεις στον εθνικό και διεθνές χώρο καθώς και έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από 80 εργασίες 

σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές. Είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής 3 διεθνών επιστηµονικών περιοδικών και 

κριτής σε επιστηµονικά διεθνή περιοδικά. Επίσης έχει λάβει 5 διεθνή βραβεία και διακρίσεις από την  IAPD, EAPD και 4 

ελληνικά βραβεία από την Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία καθώς και δύο φορές την υποτροφία Κουλουρίδη. Τέλος  

τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε κλινικές µελέτες σχετικά µε την πρόληψη και τη διαχείριση της 

τερηδόνας σε παιδιά και ορθοδοντικούς ασθενείς, την οδοντιατρική θεραπεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες καθώς και  

την επικοινωνία και διαχείριση συµπεριφοράς του νεαρού οδοντιατρικού ασθενή και οδοντικές ανωµαλίες. 

H Κωνσταντίνα Χατζηδηµητρίου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στην 

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών το 2012 µε βαθµό «Λίαν Καλώς». Μεταξύ 2013-2015, 

µετεκπαιδεύτηκε  ως  υπότροφος  του  Ιδρύµατος  Κρατικών  Υποτροφιών    στο  πρόγραµµα 

Βιολογίας Στόµατος στην Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών και αµέσως µετά έγινε 

δεκτή στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Παιδοδοντιατρικής στην Οδοντιατρική Σχολή 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε το 2019. Πλέον, είναι υποψήφια διδάκτωρ 

στο Εργαστήριο Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής, στην Οδοντιατρική Σχολή 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 80 συνέδρια και σεµινάρια 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης µε πάνω από 60 ελεύθερες, αναρτηµένες ανακοινώσεις και εισηγήσεις στην Ελλάδα και  

στο εξωτερικό. Έχει δηµοσιεύσει 12 εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά, έχει συµµετάσχει στη συγγραφή κεφαλαίου 

ενός βιβλίου και έχει συγγράψει 2 διπλωµατικές εργασίες. Έχει βραβευτεί µε 3 βραβεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

για την παρουσίαση 3 εργασιών. Το ερευνητικό και κλινικό της ενδιαφέρον περιλαµβάνει τις θεραπείες πολφού 

νεογιλών και µονίµων δοντιών, την οδοντική διάβρωση, τους ειδικούς ασθενείς και τις οδοντικές ανωµαλίες. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(10ος Κύκλος, Ιανουάριος-Δεκέµβριος 2022) 

Γκιζάνη Σωτηρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια & Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής 
ΕΚΠΑ, Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Catholic 
University Leuven (KU Leuven, Βέλγιο) 
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