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Θεσσαλονίκη
25-27 Σεπτεμβρίου 2015
Ξενοδοχείο «Macedonia Palace»

Με τη Συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:  A. M. Βιέρρου
Συντονιστής:  Α. Αρχάκης
Μέλη:   Α. Αγουρόπουλος, Σ. Γκέκη,
  Κ. Καλαντίδης , Κ. Κούγιας,
  Ε. Συρράκου 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:  Ν. Κοτσάνος
Μέλη:   Κ. Αραποστάθης, Γ. Βαδιάκας 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος:  Α. Μ. Βιέρρου
Αντιπρόεδρος Α΄:  Γ. Βαδιάκας
Αντιπρόεδρος Β΄:  Η. Μπερδούσης
Γενικός Γραμματέας:  Α. Αγουρόπουλος
Ταμίας:  Σ. Γκέκη
Μέλη:  Α. Αρχάκης, Α. Βλάχου,
 Ν. Λυγιδάκης, Ε. Συρράκου

Επιστημονική Υπεύθυνη  
Περιοδικού "Παιδοδοντία":  Κ. Καββαδία
Διαχειρίστρια Ιστοτόπου:  Ε. Συρράκου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος:  Α. Δεβλιώτης 
Αντιπρόεδρος:  Δ. Παλάσκας 
Γενικός Γραμματέας:  Κ. Καλαντίδης 
Ταμίας: Γ. Τσιόγκας 
Μέλη:  Α. Αϊβατζίδης, Ι. Βαρυτιμιάδης 
 Γ. Βράτζιας, Α. Κομνής,
 Β. Κοντόπουλος, Κ. Κούγιας 
 Ν. Μαρουφίδης, 
 Λ. Μεϊμαρίδου, Β. Μυλωνάς 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Με χαρά σας ανακοινώνω ότι το 42ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο θα διεξαχθεί 
στη Θεσσαλονίκη στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2015. Όπως γνωρίζετε, το Πανελλήνιο 
Συνέδριο αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός της 
Παιδοδοντιατρικής στην Ελλάδα, και γι αυτό θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να 
είναι και αυτή την φορά άριστο.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο "Macedonia Pallas", το οποίο 
εκτός από την μοναδική θέση του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαθέτει και άρτιες 
εγκαταστάσεις για την διοργάνωση των επιστημονικών συνεδριών και για την φιλοξενία 
τον συμμετεχόντων σε αυτό. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, όπως πάντα αποτελείται από 
Κατευθυνόμενο κι Ελεύθερο μέρος και συμπληρώνεται από Προσυνεδριακό 
Σεμινάριο. Το Κατευθυνόμενο μέρος θα πλαισιώσουν εξαίρετοι επιστήμονες από τους 
χώρους της Παιδοδοντιατρικής, της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής. Στο Ελεύθερο 
μέρος θα παρουσιαστούν Eλεύθερες και Aναρτημένες ανακοινώσεις. Το επιστημονικό 
πρόγραμμα του Συνεδρίου στηρίζουν όπως πάντοτε τα Εργαστήρια Παιδοδοντιατρικής 
των Οδοντιατρικών Σχολών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια του επιστημονικού προγράμματος και στο Συνέδριο αυτό, θα απονεμηθεί 
το βραβείο «N. Μπαλτά» αφιερωμένο στον αείμνηστο Πρόεδρο της Εταιρείας μας 
Νικόλαο Μπαλτά. Το βραβείο αυτό που χρηματοδοτεί η κόρη του Κου Μπαλτά, Εβήτα, 
θα απονεμηθεί σε πρωτότυπη ερευνητική εργασία νέου συναδέλφου.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει και πλούσιο κοινωνικό πρόγραμμα. 
Η Θεσσαλονίκη, μια από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας παρέχει εξαιρετικές 
ευκαιρίες για περιηγήσεις σε αξιοθέατα, σε μουσεία και σε βυζαντινές εκκλησίες την 
ημέρα και περιπλανήσεις σε θαυμάσια μέρη τη νύχτα. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό 
γαστριμαγικό προορισμό συνδυάζοντας μοναδικά γεύσεις της ανατολικής και της 
δυτικής κουζίνας.

Θέλω τέλος να επισημάνω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας μας, 
το φετινό Συνέδριο υποστηρίζεται πλήρως ηλεκτρονικά. Στον ιστότοπο του 42ου 
Συνεδρίου www.hspd.gr/42hspd βρίσκονται όχι μόνον όλες οι πληροφορίες σχετικά 
με το Συνέδριο αλλά και απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής των συνέδρων και η 
αποστολή των περιλήψεων των επιστημονικών εργασιών.

Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι το ενδιαφέρον επιστημονικό πρόγραμμα, 
σε συνδυασμό με την όμορφη Θεσσαλονίκη και φυσικά τη συμμετοχή σας, θα 
εξασφαλίσουν ένα πλούσιο και για μία ακόμα φορά επιτυχημένο Συνέδριο.

Σας περιμένουμε όλους εκεί!
 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 Άννα Μαρία Βιέρρου 
 Πρόεδρος ΕΠΕ

Mήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής



Επιστημονικό Πρόγραμμα 
Ομιλητές Κυρίων Θεμάτων  
& Συντονιστές Στρογγυλών Τραπεζιών

Αγουρόπουλος Ανδρέας Δρ. Παιδοδοντίατρος

Αδαμίδου Βικτώρια  Παιδοδοντίατρος

Αραποστάθης Κωσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΑΠΘ

Αρίζος Στέργιος  Παιδοδοντίατρος

Αρχάκης Αριστείδης  Δρ. Παιδοδοντίατρος

Βαδιάκας Γιώργος  Επίκουρος Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Βελώνης Δημήτρης Δρ. Παιδοδοντίατρος

Γκιζάνη Σωτηρία Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Καββαδία Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Κάλφας Σωτήρης Καθηγητής Προληπτικής Οδοντιατρικής,  

 Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων ΑΠΘ

Κανακά-Gantenbein Χριστίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής   

 Ενδοκρινολογίας-Νεανικού διαβήτη ΕΚΠΑ

Καρούσης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ

Κεβρεκίδου Κατερίνα Παιδοδοντίατρος

Κοτσάνος Νικόλαος Καθηγητής και Διευθυντής Παιδοδοντιατρικής ΑΠΘ

Κωδωνάς Κωνσταντίνος  Δρ. Ενδοδοντολόγος

Κωστοπούλου Μαρία  Παιδοδοντίατρος

Λυγιδάκης Νικόλαος Δρ. Υφηγητής Παιδοδοντιατρικής Leeds University

Μπελτές Χάρης  Ενδοδοντολόγος

Ουλής Κωνσταντίνος Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Παπαγιαννούλη Λίζα Καθηγήτρια Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Παπαδόπουλος Μόσχος Καθηγητής Ορθοδοντικής Α.Π.Θ.

Τολίδης Κοσμάς  Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Τοπίτσογλου Βασιλική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προληπτικής Οδοντιατρικής,  

 Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων ΑΠΘ

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Οδοντικό τραύμα σε παιδιά και εφήβους. Σύγχρονες απόψεις και οδηγίες  
για την αντιμετώπιση του.

Συντονιστής: Α. Αρχάκης
Ομιλητές: Β. Αδαμίδου, Α. Αρχάκης, Μ. Κωστοπούλου, Σ. Αρίζος,  
Μ. Παπαδόπουλος, Χ. Μπελτές, Κ. Τολίδης 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1. Θεραπεία πολφού νεογιλών δοντιών. Ρεαλιστικές προσδοκίες από τις νέες τεχνικές
 Γ. Βαδιάκας 

2.  Η τεχνική της διαπότισης με υγρή ρητίνη για την αντιμετώπιση αρχόμενων 
τερηδονικών βλαβών, στην Παιδοδοντιατρική.

 Κ. Καββαδία

3. Ενδείξεις συστηματικών νοσημάτων από τη στοματική κοιλότητα
 Χ. Κανακά-Gantenbein

4.  Νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα για την Υπεναλάτωση Γομφίων-Τομέων (ΥΓΤ ή ΜΙΗ)
 Κ. Κεβρεκίδου

5. Η εξέλιξη της ειδικότητας της Παιδοδοντιατρικής στην Ευρώπη
 Ν. Λυγιδάκης

6. Η σημασία του δείκτη ICDAS I & II  στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση  
της τερηδόνας στα παιδιά

 Κ. Ουλής

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ 
Πλάκα ή βιοϋμένας; Αλλαγές στην αντιμετώπιση των οδοντικών νόσων;
Εισηγητές: Σωτήρης Κάλφας, Βασιλική Τοπίτσογλου  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
1. Η χρήση laser στην Παιδοδοντιατρική 
 Συντονιστής: Κ.  Αραποστάθης
 Εισηγητές: Κ. Αραποστάθης, Δ. Βελώνης, Ι. Καρούσης

2. Μεγάλες-βαθιές τερηδονικές κοιλότητες: Διαγνωστικά και αποκαταστατικά διλήμματα. 
 Συντονιστής: Ν. Κοτσάνος
 Εισηγητές: Γ. Βαδιάκας, Ν. Κοτσάνος, Κ. Κωδωνάς

3. Πρόληψη και αντιμετώπιση λευκών κηλίδων σε ορθοδοντικούς ασθενείς 
 Συντονίστρια: Λ. Παπαγιαννούλη
 Εισηγητές: Α. Αγουρόπουλος, Σ. Γκιζάνη



Το πρόγραμμα με μια ματιά

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 
 08:30-09:30 Προσέλευση - Εγγραφές 

 09:30-11:00 Προσυνεδριακό Σεμινάριο

 11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ

 11:30-13:30 Προσυνεδριακό Σεμινάριο 

 13:30-15:00 Μεσημεριανό διάλειμμα

 15:00-17:00 Έναρξη Επιστημονικού Προγράμματος

 17:00-17:30 Διάλειμμα καφέ & Επίσκεψη στην Έκθεση

 17:30-19:30 Επιστημονικό Πρόγραμμα

 20:00-21:30 Τελετή Έναρξης - Δεξίωση Υποδοχής

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 
 09:00-11:00 Επιστημονικό Πρόγραμμα

 11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ & Επίσκεψη στην Έκθεση

 11:30-13:30 Επιστημονικό Πρόγραμμα

 13:30-16:00 Μεσημεριανό διάλειμμα

 16:00-17:30 Επιστημονικό Πρόγραμμα

 17:30-18:00 Διάλειμμα καφέ & Επίσκεψη στην Έκθεση

 18:00-20:30 Επιστημονικό Πρόγραμμα

 21:30 Surprise Theme Party 

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 
 10:00-11:00 Επιστημονικό Πρόγραμμα

 11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ & Επίσκεψη στην Έκθεση

 11:30-13:30 Επιστημονικό Πρόγραμμα

 13:30-14:00 Λήξη Συνεδρίου – Συμπεράσματα

 14:00-15:00 Γενική Συνέλευση ΕΠΕ – Αποδοχή νέων μελών 



Πληροφορίες Συμμετοχής  
στο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Τόπος & ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου 
Το 42ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο θα διεξαχθεί από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2015  
στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Macedonia Palace (www.makedoniapalace.com)
Έκθεση: 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου  θα λειτουργεί έκθεση οδοντιατρικών ειδών
Γλώσσα Συνεδρίου: 
H επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Σημαντικές Ημερομηνίες 
Ημερομηνίες Συνεδρίου: 25-27/9/2015 
Προθεσμία υποβολής εργασιών: 24/7/2015
Τελευταία προθεσμία μειωμένης εγγραφής: 7/9/2015

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
                                                                   Μέχρι 7/9/2015               Μετά 7/9/2015 
Μέλη ΕΠΕ 80€ □	 100€ □
Μη μέλη ΕΠΕ 100€ □	 120€ □
Φοιτητές / βοηθοί οδοντιάτρων 50€ □  60€ □
Προσυνεδριακό Μέλη ΕΠΕ  20€  □ 30€ □ 

Προσυνεδριακό μη Μέλη ΕΠΕ  30€ □  40€ □
Surprise Theme Party  35 € □    35 €  □
Οι εγγραφές θα γίνονται στην ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου http://www.hspd.gr/42hspd/212

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
•  Παρακολούθηση των Επιστημονικών Συνεδριάσεων του Συνεδρίου

•  Επίσκεψη στην Έκθεση του Συνεδρίου

•  Τσάντα με τα έντυπα του Συνεδρίου

•  Πιστοποιητικό συμμετοχής 

•  Καφέ / αναψυκτικά στα διαλείμματα

•  Τελετή έναρξης και Δεξίωση Υποδοχής 

II. ΔΙΑΜΟΝΗ
Οι κρατήσεις  στο ξενοδοχείο Macedonia Palace θα γίνονται απευθείας, λόγω ειδικής τιμής που 

έχουμε εξασφαλίσει για τους συνέδρους. Πληροφορίες και κρατήσεις  http://www.hspd.gr/42hspd/214.

ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η Επιστημονική Επιτροπή του 42ου Πανελληνίου Παιδοδοντικού Συνεδρίου, καλεί τους συναδέλφους, 
που επιθυμούν να  παρουσιάσουν εργασία σε μορφή Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης, να 
αποστείλουν την περίληψη της εργασίας τους ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 

•  Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι την 24η Ιουλίου 2015.
•  Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.
•  Η αποδοχή των εργασιών έχει σαν προϋπόθεση την προεγγραφή του ομιλητή στο Συνέδριο.
•  Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης της κάθε εργασίας αποτελεί η καταβολή του 

δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον για ένα συγγραφέα ανά εργασία.
•  Εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, η Ελληνική Παιδοδοντική 

Εταιρεία θα αποστείλει με email βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα, 
ο οποίος θα πρέπει, σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, να επικοινωνήσει με την 
Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

•  Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα γνωστοποιηθεί στους συγγραφείς μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2015.
•  Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής (24 Ιουλίου 2015). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, 
δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών και οι περιλήψεις θα δημοσιεύονται ανάλογα με την τελική 
αξιολόγηση τους στα έντυπα ή/και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

•  Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής μέχρι τριών περιλήψεων εκ των οποίων μόνο σε μία μπορεί 
να είναι ομιλητής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Παρακαλούμε δηλώστε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας:
Ελεύθερη ανακοίνωση □     ή Αναρτημένη ανακοίνωση □     ή Χωρίς Προτίμηση □
Η διάρκεια των παρουσιάσεων στο Συνέδριο θα είναι: 
Αναρτημένη Ανακοίνωση: 6 λεπτά και 2 λεπτά συζήτηση.
Ελεύθερη Ανακοίνωση: 10 λεπτά και 2 λεπτά συζήτηση.
Εισήγηση: 20 λεπτά και 10 λεπτά συζήτηση.
Στρογγυλό Τραπέζι: 110 λεπτά και 10 λεπτά συζήτηση.

Ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται  
από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε τη θεματική ενότητα στην οποία κατά την κρίση σας υπάγεται  
η περίληψη της εργασίας που υποβάλλετε:

□ Ακτινολογία         □ Διαγνωστική 

□ Αποκατάσταση Σκληρών Οδοντικών Ιστών  □ Ενδοδοντία 

□ Γναθοχειρουργική        □ Επιδημιολογία 

□ Παθολογία Στόματος        □ Συμπεριφεριολογία 

□ Περιοδοντολογία         □ Οδοντιατρικά Υλικά 

□ Ορθοδοντική          □ Οδοντικό τραύμα     

□ Διάφορα 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στο περιοδικό «Παιδοδοντία» όπως 
ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες 
οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης:

1.  Το κείμενο να μην ξεπερνά τις 200 λέξεις - με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος 
χαρακτήρων 10 cpi - να είναι γραμμένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

2.  Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.

3.  Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να 
αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το πρώτο αρχικό του ονόματος  
π.χ. Παπαδοπούλου Μ. 

4.  Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι γραμμένο με έντονη γραφή 
(bold) π.χ. Παπαδοπούλου Μ.

5.  Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με 
πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες η ιδιότητα του συγγραφέα και το ίδρυμα απ' όπου προέρχεται  
η εργασία. π.χ. Παπάς Κ. 1, Παπαδοπούλου Μ. 2,  
1 Παιδοδοντίατρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2 Ορθοδοντικός, Ηράκλειο Κρήτης

6.  Να παρεμβάλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, ιδιότητα των συγγραφέων  
και το κείμενο της περίληψης.

7.  Η περίληψη να είναι δομημένη ως εξής: 
 Για ερευνητική εργασία: Σκοπός, Υλικό & Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα
 Για παρουσίαση περίπτωσης: Εισαγωγή, Παρουσίαση περιστατικού, Σχόλια

8.  Μετά την παραλαβή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις στο κείμενο,  
ή αντικαταστάσεις ονομάτων δεν θα γίνονται δεκτές.

9.  Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν»  
ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ. δεν θα γίνονται δεκτές.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑ 
Στα πλαίσια του 42ου  Πανελλήνιου Παιδοδοντικού Συνεδρίου, η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία θα 
βραβεύσει την καλύτερη ερευνητική εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο με το βραβείο "Ν. 
Μπαλτά". Η επιλογή της καλύτερης εργασίας θα γίνει μετά την παρουσίαση όλων των  εργασιών, από 
επιτροπή κριτών που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Η απονομή του βραβείου θα γίνει κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου και θα περιλαμβάνει τιμητικό  δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο 1000 ευρώ.
Οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό για το βραβείο βρίσκονται  στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.hspd.gr/42hspd/236.

Πληροφορίες Συμμετοχής  
στο Επιστημονικό Πρόγραμμα



Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη όπου οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί του κόσμου άφησαν τα 
σημάδια τους κατά το πέρασμα των αιώνων. Ένα αιώνιο κέντρο πνευματικών και πολιτικών 

δραστηριοτήτων.Τα ίχνη των πολιτισμών που ήρθαν και έφυγαν είναι ακόμη εδώ: στη χρυσή 
Λάρνακα του Βασιλιά Φίλιππου του Μακεδόνα, στα παλάτια του Αυτοκράτορα Γαλέριου και 
στην οδό Εγνατία, στους τρούλους των εκκλησιών και στα μωσαϊκά και τις τοιχογραφίες τους, 
στις πολύπλοκες οχυρώσεις και τα σπίτια στην παλιά πόλη, τους οθωμανικούς μιναρέδες και 
στην ART DECO των κτιρίων της, τα ίχνη μιας φημισμένης πόλης παραμένουν. Έτσι το 1997 
και για ένα χρόνο η Θεσσαλονίκη ανακηρύχθηκε  Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ενώ 
το 2012 γιόρτασε  τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωσή της και κέρδισε τον τίτλο της 
Πρωτεύουσας Νεολαίας της Ευρώπης για το 2014.

Η ιστορική φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης, που έχει την αρχή της σε μία αδιάσπαστη συνέχεια 
από τα ελληνιστικά χρόνια μέχρι σήμερα, είναι συνδεδεμένη κυρίως με τη βυζαντινή ζωή 
της. Η περιτειχισμένη πόλη με τα μνημεία της, εύλογα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανοιχτό 
Βυζαντινό Μουσείο. Στο σύνολό τους τα μνημεία της πόλης, παλαιοχριστιανικά - βυζαντινά, 
μεταβυζαντινά και οθωμανικά είναι κηρυγμένα ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Δεκαπέντε 
εκ των παλαιοχριστιανικών – βυζαντινών εγγράφηκαν το 1988 στον κατάλογο μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η ιστορία, η γεωγραφική θέση, η παραδοσιακή μουσική, το φυσικό περιβάλλον οι παραλίες 
και φυσικά η γαστρονομία της πόλης αποτελούν τις βασικές αναζητήσεις των επισκεπτών της.
Η γαστρονομία της βασίζεται στους εποχιακούς κύκλους και την γεωγραφική της τοποθεσία. 
Η Θεσσαλονίκη είναι ένα  σταυροδρόμι γεύσεων, μία γαστρονομική μητρόπολη. Πουθενά 
αλλού στην Ελλάδα δεν πρόκειται να βρεθούν τόσες πολλές διαφορετικές γεύσεις 
συνδυασμένες στο ίδιο τραπέζι, με τους κατοίκους της περήφανα να δοκιμάζουν και να 
υιοθετούν ασυνήθιστες, δυνατές γεύσεις και συστατικά.

Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία της πόλης,  
τα μουσεία, τα αξιοθέατα και τα πολιτιστικά  
δρώμενα της πόλης στο www.thessaloniki.gr

Θεσσαλονίκη



KATAΧΩΡΗΣΗ


