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Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής, έχουμε την ιδιαίτερη 
τιμή και χαρά να σας ανακοινώσουμε τη διοργάνωση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Στοματολογίας που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 1 – 2 Μαρτίου 2019, στον 
χώρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 
 

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι: «Στοματολογία: Κόμβος συνάντησης και 
αλληλεπίδρασης ιατρικών & οδοντιατρικών εξειδικεύσεων». Στόχος μας είναι όχι μόνο ο 
εμπλουτισμός  των γνώσεων, αλλά επιπλέον η ανταλλαγή απόψεων και η διάχυση των  
νεότερων επιστημονικών επιτευγμάτων στους τομείς που άπτονται της Στοματολογίας, ανάμεσα 
στις συναφείς οδοντιατρικές και ιατρικές εξειδικεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να 
προσεγγίσουμε από πρακτική σκοπιά τους προβληματισμούς των Οδοντιάτρων και Ιατρών όσο 
αφορά στην Παθολογία Στόματος και να δώσουμε απτές απαντήσεις σε κλινικά θέματα, 
στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση τους. Παράλληλα, θα δώσουμε έμφαση στη 
σπουδαιότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης από τις επιμέρους εξειδικεύσεις προάγοντας τη 
γόνιμη συζήτηση και τη συνεργασία. 
 
Την εκδήλωσή μας αυτή θα πλαισιώσουν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, θα αναλύσουν με τρόπο κατανοητό θέματα 
κλινικού προβληματισμού και θα διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες όλων των 
συμμετεχόντων. Επίσης, θα συμπεριληφθούν διεπιστημονικές συνεδρίες όπου καταξιωμένοι 
επιστήμονες από όμορες της Στοματολογίας οδοντιατρικές και ιατρικές εξειδικεύσεις θα 
ανταλλάξουν και θα συνθέσουν απόψεις και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις με διαδραστική 
συμμετοχή του κοινού. 

Η γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης έχει ανατεθεί στο γραφείο  οργάνωσης συνεδρίων 
ΜΚ Premium (2310226250, Email: info@mk-premium.com, www.mk-premium.com). 

Με τη βεβαιότητα ότι η παρουσία σας θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και των σκοπών 
της εκδήλωσης μας, ευελπιστούμε στην έμπρακτη υποστήριξή σας. 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 
 

Εκ μέρους  
της Οργανωτικής Επιτροπής 

Ο Πρόεδρος 

Α. Πουλόπουλος  
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματολογίας 

Οδοντιατρικού Τμήματος ΑΠΘ 

Εκ μέρους  
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Π.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Ν. Νικητάκης 
Καθηγητής Στοματολογίας  

ΟδοντιατρικούΤμήματος ΕΚΠΑ  
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