Ηµερίδα
Ο.Σ. Τρικάλων µε την
συνεργασία της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Υπό την αιγίδα του
δήµου Τρικκαίων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗΣ &
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΕΡΕΥΝΑΣ

Θέµατα
1. «Η ορθοδοντική ως µέσο αντιµετώπισης
του οδοντιατρικού ασθενή σε συνεργασία µε
τον γενικό οδοντίατρο»
Α. Τσολάκης, Γ. ∆αµανάκης, Β. Σταθόπουλος
2. «Σύγχρονες απόψεις περί
κρανιογναθικών διαταραχών»
Ί. Ρούσσου
3. «Η άσκηση της Οδοντιατρικής σε ένα
συνεχώς πειραµατιζόµενα µεταβαλλόµενο
φορολογικό περιβάλλον»
«Φάκελος Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.»
Β. Σταθόπουλος

Ξενοδοχείο ANANTI CITY RESORT
Τρίκαλα

Βιογραφικά
Η ∆ρ Ίλεια Ρούσσου είναι Λέκτορας
Προσθετικής στο ΕΚΠΑ. Ολοκλήρωσε
τις προπτυχιακές της σπουδές στην
Οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στην συνέχεια πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στην
Προσθετική στο Temple University,
USA και στον Γναθοπροσωπικό Πόνο
στο University of Kentucky, USA. Τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα της σχετίζονται µε την µελέτη και θεραπεία όλων των µορφών στοµατοπροσωπικού πόνου, και ιδιαίτερα
µε την αλληλεπίδραση που µπορεί να έχουν στην ισορροπία του
στοµατογναθικού συστήµατος. Η σύγκλειση αλλά και θεραπεία µε
εκτεταµένες αποκαταστάσεις που επηρεάζουν την τρισδιάστατη
σχέση της κάτω γνάθου, αποτελούν συχνά θέµατα οµιλιών και
σεµιναρίων της. Η Ίλεια Ρούσσου αρθρογραφεί και δίνει οµιλίες
και σεµινάρια στα παραπάνω θέµατα τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, συχνά ως προσκεκληµένη οµιλήτρια. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο που ασχολείται αποκλειστικά µε όλα τα φάσµατα της
οδοντικής προσθετικής καθώς και µε την θεραπεία περιστατικών
γναθοπροσωπικού πόνου.
Ο Βασίλειος Σταθόπουλος αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του
Ε.Κ.Π.Α. (1985) και ολοκλήρωσε τις
µεταπτυχιακές σπουδές (1987) στο
Πανεπιστήµιο Pacific των Η.Π.Α., όπου
απέκτησε το δίπλωµα της ορθοδοντικής ειδικότητας και το Master. Έχει παρουσιάσει ελεύθερες ανακοινώσεις και
επιτοίχιες παρουσιάσεις σε Ελληνικά &
Ευρωπαϊκά συνέδρια, ενώ έχει διατελέσει άµισθος επιστηµονικός
συνεργάτης στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Ε.Κ.Π.Α. (19912003). Είναι µέλος πολλών Ελληνικών & διεθνών επιστηµονικών
εταιρειών, συλλόγων και σωµατείων, µεταξύ των οποίων η Α.Α.Ο.,
η W.F.O.,η E.O.S., ενώ διαχρονικά έχει συµµετάσχει µε διαφόρους
ιδιότητες στην διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων περιλαµβανοµένων των 12 Π.Ο.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Τέλος, έχει διατελέσει
µέλος του ∆.Σ. του Ο.Σ.Α.(1990-1993, 2011- ) & της Ε.Ο.Ο. (2013- ),
εκλέκτορας της Ε.Ο.Ο.(1996-2013), διαµερισµατικός σύµβουλος
του ∆ήµο Αθηναίων και έχει υπηρετήσει σε όλες τις θέσεις του ∆.Σ.
της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. (1992-2013). Στα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνονται η διαχείριση και η προβολή του σύγχρονου οδοντιατρείου,
καθώς και επαγγελµατικά θέµατα.

Ο ∆ρ Απόστολος Τσολάκης είναι
Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Είναι µέλος του διδακτικού προσωπικού των Οδοντιατρικών Σχολών των
Case Western Reserve University, St.
Louis University και Baylor College
of Dentistry. Είναι συνεκδότης του
επιστηµονικού περιοδικού «Οδοντοστοµατολογικά Νέα» της Στοµατολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας. Στα κύρια επιστηµονικά του
ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η κλινική και πειραµατική έρευνα
σχετικά µε την τροποποίηση της αύξησης και ανάπτυξης του
κρανιοπροσωπικού συµπλέγµατος, η διερεύνηση των παραγόντων
που επηρεάζουν την οδοντική µετακίνηση, τα έγκλειστα δόντια
και τα ορθοδοντικά προβλήµατα ΙΙΙης τάξεως. ∆ιατηρεί ιδιωτικό
ορθοδοντικό ιατρείο στη Λάρισα.

O Γεώργιος ∆αµανάκης αποφοίτησε
από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών
το 1991. Το 1994 ξεκίνησε το Master
στην Βιολογία του Στόµατος και έλαβε
το ∆ίπλωµα του το 1996. Εν συνεχεία
εξειδικεύτηκε στην Ορθοδοντική την
περίοδο 1996-1999 και έλαβε τον τίτλο
της ειδικότητας του Ορθοδοντικού
το 2000. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά από το 2007 έως
και σήµερα. Επίσης είναι Εκλέκτορας στην Ελληνική Οδοντιατρική
Οµοσπονδία από 2009 έως και σήµερα και έχει διατελέσει µέλος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ταµίας της Εταιρείας Ορθοδοντικής
και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και ´Ερευνας (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.) από το
2002-2010. Είναι µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ορθοδοντικών (W.F.O.) & της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας (E.O.S.).
Από το 2010 έως και σήµερα είναι Πρόεδρος της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε..
Είναι επιστηµονικός συνεργάτης στην Ορθοδοντική κλινική της
Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών από το 2006
και υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιατηρεί
ιδιωτικό Ορθοδοντικό ιατρείο από το 1999, και έχει παρουσιάσει
αρκετές εργασίες σε Οδοντιατρικά και Ορθοδοντικά Συνέδρια.

Οργανωτική Επιτροπή
Απόστολος Τσολάκης

Επιστηµονικά Υπεύθυνος,
Επικ. Καθ. Ε.Κ.Π.Α.
Κωνσταντίνος Τσίγκας Πρόεδρος Ο.Σ. Τρικάλων
Γιώργος ∆αµανάκης
Πρόεδρος Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Γιώργος Μπάκος
Ταµίας Ο.Σ. Τρικάλων

Ωρολόγιο πρόγραµµα
9.00-10.45

Η ορθοδοντική ως µέσο
αντιµετώπισης του οδοντιατρικού
ασθενή σε συνεργασία µε τον γενικό
οδοντίατρο
Α. Τσολάκης, Γ. ∆αµανάκης,
Β. Σταθόπουλος

10.45-11.00 Χαιρετισµός ∆ηµάρχου Χρ. Λάππα
Χαιρετισµοί προέδρων
11.00-11.30 ∆ιάλλειµα για καφέ
11.30-12.30 Σύγχρονες απόψεις περί
κρανιογναθικών διαταραχών
Ι. Ρούσσου
12.30-13.30 Η άσκηση της Οδοντιατρικής σε
ένα συνεχώς πειραµατιζόµενα
µεταβαλλόµενο φορολογικό
περιβάλλον
Φάκελος Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.
Β. Σταθόπουλος
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