
 
 

 Στόχος της Ημερίδας είναι να δοθούν κατά το δυνατόν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις στα 
σχετιζόμενα με τη προσθετική αποκατάσταση ερωτήματα που απασχολούν τον  οδοντίατρο στη καθημερινή 
πράξη με τη δυναμική εμφάνιση στο προσκήνιο των ψηφιακών τεχνολογιών. 
Η προσπάθεια  επικεντρώνεται σε δυο κατευθύνσεις: 
Α. Να δοθούν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις με ειλικρίνεια, αμεροληψία και σαφήνεια, φωτίζοντας 
το θέμα από πολλές οπτικές γωνίες. 
Β. Αφού εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα να προταθούν λύσεις αξιολογώντας που οδηγεί το 
επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ του καθενός ανάλογα με τις επιλογές του. 
Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος η Ημερίδα θα παρουσιασθεί σε 4 ενότητες ακολουθώντας τα στάδια 
κλινικής και εργαστηριακής διαδικασίας καταθέτοντας σε κάθε στάδιο την επιστημονική τεκμηρίωση αλλά και 
τις εμπειρίες για το βαθμό βοηθείας που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2021 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ 
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 5,5 ΜΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (Μ.Ε.Ε.Ο.) 

Η ημερίδα θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά με live streaming από το 
https://www.projector-web.gr/everest/gr/osp 

09:00-10:00 
Π. Γαρέφης, Α. Μπακοπούλου: «Διάγνωση & σχέδιο θεραπείας. Οι βασικές αρχές 
και η δυνατή βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία» 

10:00-10:45 
Π. Γαρέφης, Α. Μπακοπούλου: «Κλινικές διαδικασίες για τη πραγματοποίηση 
προσθετικής αποκατάστασης και οι δυνατότητες βελτίωσης σε κάθε στάδιο με 
τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας» 

10:45-11:00 Απαντήσεις στα γραπτά ερωτήματα των συμμετεχόντων για τις δύο 
παρουσιάσεις 

11:00-11:30 Διάλειμμα 

11:30-12:15 Π. Γαρέφης, Α. Μπακοπούλου: «Εργαστηριακές διαδικασίες κατασκευής 
προσθετικών αποκαταστάσεων και ψηφιακή τεχνολογία» 

12:15-13:30 Π. Γαρέφης, Α. Μπακοπούλου: «Επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις-Αισθητικές 
αποκαταστάσεις-Στοματική αποκατάσταση» 

13:30-13:45 Απαντήσεις στα γραπτά ερωτήματα των συμμετεχόντων για τις δυο 
παρουσιάσεις 

13:45-14:00 Συμπεράσματα ημερίδας και προτάσεις 

 «Η ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς 

 

https://www.projector-web.gr/everest/gr/osp


Σύντομο βιογραφικό των ομιλητών 
 

Παύλος Γαρέφης, Ομότιμος Καθηγητής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ 

Είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, διδάκτορας της Ακίνητης 
Προσθετικής(1973) και μετεκπαιδεύτηκε στην Οδοντιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης(1977). Το 1982 αναγορεύθηκε Υφηγητής, το 1983 έγινε 
Επίκουρος Καθηγητής, το 1986 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 1990 Καθηγητής 
της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Από το 1986 μέχρι το 2008 ήταν Διευθυντής του 
Εργαστηρίου Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας και από 
το 2003 μέχρι το 2008 διετέλεσε Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος της 
Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Το 1992 διορίσθηκε ως τακτικό μέλος του Εθνικού 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ) του Υπουργείου Έρευνας και 
Τεχνολογίας στον Κλάδο Ιατρικών Επιστημών. Διετέλεσε Πρόεδρος της 

Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (1997-2001), μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ (1989-1992 και 1997-2001), 
Πρόεδρος του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Γενικός Γραμματέας (1974-1977) και στη συνέχεια Πρόεδρος 
της Στοματολογικής εταιρείας Β. Ελλάδος (1996-1999) και από 2008 είναι επίτιμος Πρόεδρος της ΣΕΒΕ. Από 
το 2011 είναι επίτιμο μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας-Κερύνειας της Κύπρου και από το 
2017 επίτιμο μέλος της Επτανησιακής Στοματολογικής Εταιρείας. 

Έχει συγγράψει 6 βιβλία-διδακτικά βοηθήματα εργαστηρίου της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής 
Εμφυτευματολογίας και ένα σύγγραμμα “Κλινικής Φυσιολογίας του Στοματογναθικού συστήματος”(1986). 
Έχει  επιβλέψει την εκπόνηση 20 διδακτορικών  διατριβών που ολοκληρώθηκαν και έχει συγγράψει 135 
εργασίες μόνος και σε συνεργασία που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα Ελληνικά και Ξενόγλωσσα περιοδικά 
του κλάδου. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 300 ανακοινώσεις σε συνέδρια, ομιλίες, διαλέξεις, 
ζωντανές επιδείξεις και σεμινάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ως προσκεκλημένος ομιλητής. 

Ως Ομότιμος Καθηγητής συνεχίζει την ερευνητική (9 δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά του εξωτερικού), 
συγγραφική (το 2013 κυκλοφόρησε το σύγγραμμα του “Ακίνητη Προσθετική”) και εκπαιδευτική του 
δραστηριότητα (ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια και σεμινάρια) μέχρι και σήμερα. 

 

Αθηνά Μπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Προσθετικής Α.Π.Θ. 
 
Η Δρ. Αθηνά Μπακοπούλου είναι Αναπλ. Καθηγήτρια στο Εργαστήριο 
Προσθετικής του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Επισκέπτρια 
Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής, 
Περιοδοντολογίας & Προληπτικής Οδοντιατρικής του Ιατρικού 
Πανεπιστημίου του Ανόβερου στη Γερμανία. Αποφοίτησε το 2000 με 
«Άριστα» από την Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και ακολούθησε 3-ετή 
μετεκπαίδευση στην Προσθετική (2001-2004) και εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής (2004-2007) στην Οδοντιατρική Α.Π.Θ., καθώς και 
μεταδιδακτορική έρευνα στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Ανόβερου (2009-
2011). ‘Έχει περισσότερες από 50 ερευνητικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με 
σύστημα κριτών, έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό κεφαλαίων σε βιβλία 

πάνω σε θέματα Προσθετικής και Αναγεννητικής Οδοντιατρικής και έχει παρουσιάσει το 
επιστημονικό της έργο σε περισσότερα από 120 διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Αποτελεί κριτή σε 
διακεκριμένα διεθνή περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα Journal of Dental Research, Dental Materials, 
Clinical Oral Investigations κα. Το ερευνητικό της έργο έλαβε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ 
των οποίων το πρώτο βραβείο στα 11ο (Κρήτη, 2005) και 12ο (Fukuoka, Ιαπωνία, 2007) διεθνή 
συνέδρια του International College of Prosthodontists (ICP) και το πρώτο Senior Robert Frank 
Award στο 44ο (Μόναχο, Γερμανία 2009) διεθνές συνέδριο CED-IADR και στο 96ο διεθνές συνέδριο 
IADR (Λονδίνο, ΗΒ, 2018). Έχει υπάρξει επιστημονικά υπεύθυνη ή μέλος της κύριας ερευνητικής 
ομάδας σε δώδεκα χρηματοδοτούμενα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, και έχει λάβει ένα 
αξιοσημείωτο αριθμό ερευνητικών υποτροφιών από διακεκριμένα ιδρύματα (Ίδρυμα «Αλέξανδρος 
Σ. Ωνάσης», Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-ΙΚΥ, Γερμανικό Ίδρυμα Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών-
DAAD κα). 

 

 


