




Μήνυμα της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνεί μαζί σας με  

την ευκαιρία της επανέναρξης των διά ζώσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της.  

Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην προκύψουν ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, όπως 

αναγκαστικά έγινε στις αρχές του 2020, λίγο πριν τη συνάντησή μας για την ημερίδα 

«Μηχανοκίνηση 5-0». Από τότε υπήρχε η ιδέα να οργανωθεί μια σειρά πρακτικών 

σεμιναρίων, στα οποία να παρουσιάζονται και να αναλύονται ταυτόχρονα μια σειρά 

μηχανοκίνητων συστημάτων επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων, ούτως ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα κριτικής στάσης και συγκριτικής αξιολόγησης, και έτσι να 

καταστούν σαφή τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και οι περιορισμοί που όλα τα 

συστήματα έχουν. Η ημερίδα εκείνη είχε ανακοινωθεί και είχαμε λάβει τις 

συμμετοχές σας, όμως η υγειονομική κρίση ανάγκασε την ΕΕΕ, για πρώτη φορά στην 

πολυετή πορεία της,  να ματαιώσει την εκδήλωση, καθώς προείχε η προστασία όλων 

μας. Ενάμιση χρόνο μετά, είμαστε επιτέλους σε θέση να επανεκκινήσουμε, με 

αυξημένα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα, αλλά και 

περισσότερη διάθεση και ενέργεια για εκπαίδευση με φυσική παρουσία. 

Η ημερίδα έχει δομηθεί έτσι ώστε να απαρτίζεται από ένα θεωρητικό και ένα 

πρακτικό μέρος. Αρχικά, θα δοθούν οι βασικές αρχές για την εισαγωγή στην 

μηχανοκίνηση, ώστε το σεμινάριο να είναι εύληπτο ακόμα και για όσους έρχονται για 

πρώτη φορά σε επαφή με το θέμα. Στη συνέχεια θα συζητηθούν οι σύγχρονες τάσεις 

για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων. Θα ακολουθήσει αντίστοιχα μια ομιλία 

για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων, με εστίαση στις  θερμές τεχνικές και στη 

χρήση των  σύγχρονων βιοκεραμικών φυραμάτων. 

Το δεύτερο και κύριο μέρος της ημερίδας θα αποτελέσει η πρακτική άσκηση 

των συμμετεχόντων σε τρία διαφορετικά συστήματα μηχανικής επεξεργασίας (RaCe 

Evo, EdgeFile X7, EdgeTaper Platinum). Τέλος, θα πραγματοποιηθεί έμφραξη των 

παρασκευασμένων ριζικών σωλήνων με την τεχνική θερμοπλαστικοποιημένης 



γουταπέρκας αλλά και την τεχνική ενιαίου κώνου σε συνδυασμό με  βιοκεραμικό 

φύραμα. 

Αρωγός στην προσπάθεια επανόδου στην κανονικότητα είναι η εταιρεία 

Dental Expert, την οποία θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά. Η Ελληνική 

Ενδοδοντική Εταιρεία ανέκαθεν, με σεβασμό στην επιστήμη που υπηρετεί, 

προσεγγίζει κάθε εργαλείο με κριτικό και επιστημονικό πνεύμα. Σκοπός μας είναι  

αποκλειστικά η εκπαίδευση και η μεταφορά γνώσης στον οδοντίατρο και όχι η 

προώθηση προϊόντων. Συνεπώς θα παρουσιαστούν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και 

τα μειονεκτήματα κάθε εργαλείου, μεθόδου και υλικού, με στόχο τη διευκόλυνση της 

κλινικής καθημερινότητας κάθε κλινικού, προς όφελος των ασθενών. 

Ανυπομονούμε να τα ξαναπούμε από κοντά. 

                                                                                   Για την ΕΕΕ, 

Υπεύθυνες Οργανωτικής Επιτροπής  

Αγάπη Ζερβάκη 

Χαρά Παπαδοπούλου 

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ 

Μαρία Γεωργοπούλου 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ 

Νίκος Οικονομίδης 

Γιώργος Κωστούρος 

Μιχάλης Σερέφογλου 

Μιχάλης Φλεβοτομάς 

Αλέξανδρος Προύντζος 

Ιωάννα Οικονόμου 
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