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14ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ορθοδοντική: Ταχύτητα, διάρκεια και ποιότητα με εξελιγμένες ä 14ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο...................1
τεχνικές
ä Ημερίδα E. Czochrowska & P. Plakwitz.................. 2
Ραγδαίες εξελίξεις έχουν συντελεστεί στο χώρο της Ορθο- ä Χαιρετισμός Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στο 19ο Πανελλήνιο
δοντικής, καθώς με τη βοήθεια εξελιγμένων τεχνικών προΣυνέδριο της Ο.Ε.Ε. & Ο.Ε.Β.Ε................................. 2
βλέπεται το τελικό αποτέλεσμα και υπολογίζεται με ακρίβεια ä 12ο ESLO..................................................................... 3
ακόμα και ο χρόνος που θα χρειασθεί για την επίτευξη του. ä 5ο MOIP....................................................................... 4
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν μεταξύ άλλων στο 14ο Π.Ο.Σ. ä 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο................. 4
που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.) με την υποστήριξη για όγδοη συνεχή χρονιά της Ορθοδοντικής Εταιρείας Κύπρου (Ο.Ε.Κ.).
Τις εργασίες του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε από τις 23 - 25 Σεπτεμβρίου
2016 στο ξενοδοχείο Hilton, παρακολούθησαν εκατοντάδες σύνεδροι οι οποίοι
είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις σε σημαντικούς
τομείς της ορθοδοντικής επιστήμης.
Στο συνέδριο με θέμα «Ταχύτητα, διάρκεια και ποιότητα στην Ορθοδοντική» ήταν
προσκεκλημένοι καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές με μεγάλη κλινική και
ερευνητική εμπειρία, οι οποίοι παρουσίασαν ό,τι επιστημονικά νεότερο υπάρχει Προσυνεδριακο σεμινάριο 14ου Π.Ο.Σ.
στον τομέα αυτό.
Ενδεικτικά, ο επ. καθ. Domingo Martin μίλησε για τη σημασία της μικροαισθητικής
στην επίτευξη της μακροαισθητικής του προσώπου και τη σύγχρονη αντιμετώπιση
του κροταφογναθικού συνδρόμου, ο καθ. Mark Hans για την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης σε εφήβους με διαταραχές ύπνου και αναπνοής
από την πλευρά του ορθοδοντικού. Ο επικ. καθ. Απόστολος Τσολάκης μίλησε για
την ορθοδοντική αντιμετώπιση των έγκλειστων δοντιών και ο Στέφανος Καρακουσόγλου για τη χρήση της γλωσσικής τεχνικής στην καθημερινή κλινική πράξη.
Ο επ. καθ. Giorgio Fiorelli και η Dr. Paola Merlo ανέπτυξαν την ακολουθούμενη Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στους Drs. T.
τεχνική τους σε επιλεκτική διεύρυνση τόξου κατά τη θεραπεία ανωμαλιών ΙΙ, ΙΙΙ Wilcko & D. Ferguson
τάξης και ασυμμετριών και η Dr. Cristina Viyuela μίλησε για τη θεραπευτική
προσέγγιση ασθενών με τη μέθοδο Invisalign.
Το προσυνεδριακό σεμινάριο του συνεδρίου με τίτλο «Επιταχυνόμενη Περιοδοντική Οστεογενετική Ορθοδοντική» πραγματοποίησαν οι καθ. Donald Ferguson και
Thomas Wilcko οι οποίοι παρουσίασαν και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της
τεχνικής, ενώ ο Dr. Hugo De Clerck παρουσίασε στο μετασυνεδριακό σεμινάριο
τη «χρήση των μίνι-πλακών στην ορθοδοντική στήριξη».
Στο 14ο Π.Ο.Σ. συνεχίστηκε ο θεσμός της παρουσίασης κλινικών μυστικών από ο
καταξιωμένους και έμπειρους ορθοδοντικούς καθώς και το σεμινάριο βοηθών 14 Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο
οδοντιατρείου, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία όπως είχε συμβεί και στο
προηγούμενο συνέδριο, τον Σεπτέμβριο του 2014. Υπήρξαν επίσης ελεύθερες
ανακοινώσεις και επιτοίχιες παρουσιάσεις που προσέλκυσαν το επιστημονικό
ενδιαφέρον των συνέδρων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγινε βράβευση των καλύτερων ανακοινώσεων. Ως
καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση βραβεύθηκε η «Γεωμετρική μορφομετρική ανάλυση
της αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος από 12 στα 14 έτη σε φυσιολογικό πληθυσμό», των Α. Κατσαδούρη και Δ. Χαλαζωνίτη. Ως καλύτερη επιτοίχια
ανακοίνωση βραβεύθηκε «Η επίδραση της συνεχούς υδροστατικής πίεσης στη Κήρυξη εργασιών συνεδρίου από τον Γ.Γ. Ε.Ο.Ο.
διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων» των Κ. Καραμεσίνη, Α. Σπυροπούλου, Μ. & προσκεκλημένο ομιλητή καθ. Ι. Τζούτζα

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
ΝΕΑ
2016
ΤΟΜΟΣ 18
ΤΕΥΧΟΣ 2

Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στον κ. Στ.
Καρακουσογλου, απο την πρόεδρο του 15ου
Π.Ο.Σ. αν. καθ. Ε. Μπάσδρα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Μετασυνεδριακό σεμινάριο 14ου Π.Ο.Σ.

Κατσιάνου, Χ. Πιπέρη, Ε. Βασταρδή και Ε. Μπάσδρα ενώ
ειδική μνεία έγινε στην Ε.Α. του Δρ Γ. Παναγιωτίδη με θέμα
«Νέας σχεδίασης εγκοπή του ορθοδοντικού αγκυλίου».
«Το 14ο Π.Ο.Σ. αποτέλεσε τη συνέχεια μιας σειράς επιτυχημένων πανελλήνιων συνεδρίων της εταιρείας μας, που
έχουν πλέον καθιερωθεί ως το σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός στα δρώμενα της ορθοδοντικής κοινότητας.
Ο τίτλος του συνεδρίου «Ταχύτητα, διάρκεια και ποιότητα
στην Ορθοδοντική» μας παραπέμπει στον σπουδαίο «Μηχανισμό των Αντικυθήρων», έναν αναλογικό υπολογιστή,
πρόδρομο του σημερινού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για
να κατασκευαστεί αυτό το ιδιοφυές μηχάνημα, απαιτείτο
χρόνος και ακριβείς υπολογισμοί ώστε να επιτευχθεί ο

Άποψη από τον εκθεσιακό χώρο

τελικός σκοπός με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα,
όπως ακριβώς γίνεται και στην ορθοδοντική, η οποία έχει
εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε έχουμε φτάσει στο σημείο να
προβλέπουμε πλέον το τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας
και τον χρόνο της», δήλωσε ο Πρόεδρος του 14ου Π.Ο.Σ.
κ. Γεώργιος Δαμανάκης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. αποτελούμενο από
τους Δρ Δήμητρα Καρδαρά, Δρ Γεράσιμο Αγγελόπουλο,
Εύη Στάμου, Δρ Κωνσταντίνο Μάρκου και Βασίλειο Σταθόπουλο, καθώς και όλα τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής
εργάστηκαν με μεθοδικότητα και σεβασμό πάνω στις αξίες
της σύγχρονης ορθοδοντικής, εξασφαλίζοντας το υψηλό
επίπεδο των ανακοινώσεων.

Ημερίδα E. Czochrowska & P. Plakwitz
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου, η τελευταία ημερίδα για το 2016 με ομιλητές
τους Drs Ewa Czochrowska & Pawel Plakwicz. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Οι τελευταίες εξελίξεις στην αυτομεταμόσχευση
δοντιών υπό ανάπτυξη» και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Stratos Vassilkos», παρουσία άνω των 60 συναδέλφων.
Στην ημερίδα αυτή παρουσιάστηκε ένα πρωτόκολλο για το σχεδιασμό και τη διαδικασία
αυτομεταμόσχευσης των δοντιών που είναι
σε διάπλαση. Έγινε περιγραφή της τυποποιημένης χειρουργικής τεχνικής που χρησιμοποιείται, αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν οι
παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα
της θεραπείας και το πρόβλημα των έκτοπων
μη διαπλασμένων δοντιών σε σχέση με τη
Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στους ομιλητές διαφατνιακή μεταμόσχευση τους.
Πανοραμική φωτό ημερίδας

Χαιρετισμός της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ο.Ε.Ε.
Συμμετοχή του αντιπροέδρου της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Δρ Γ. Αγγελόπουλου με τον παρακάτω χαιρετισμό στην τελετή έναρξης του
19ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ο.Ε.Ε., που διεξήχθει στην Αθήνα στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2016.
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«Kύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι της Ο.Ε.Ε., Ο.Ε.Β.Ε., του
Ε.Σ.Ο.Ε., ΕΛ.Ε.Γ.Ο...
Με ιδιαίτερη χαρά με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. ανταποκρίνομαι στην τιμητική σας πρόσκληση ν΄
απευθύνω χαιρετισμό.
Και θέλω ακόμα να σας ευχαριστήσω για την περηφάνεια
που μας προκαλέσατε γιατί πολλά από τα μέλη σας έχουν
συμβάλει στο αποτέλεσμα που πρόσφατη έρευνα στο
Ε.Κ.Π.Α. έδειξε, ότι δηλαδή με βάση τις ορθοδοντικές βιβλιογραφικές αναφορές από το 2000-2015, η χώρα μας
βρίσκεται στην 3η θεση στην Ευρώπη.
Βρισκόμαστε σε μία εποχή δραματικών αλλαγών, οικονομι-

κών, πολιτικών, κοινωνικών ενώ νέοι γεωστρατηγικοί κίνδυνοι στην περιοχή μας δεν θα μας αφήσουν ανεπηρέαστους.
Δεν έχουμε λοιπόν την πολυτέλεια να αφήσουμε άλλες
χαμένες ευκαιρίες όπως ηταν η απώλεια του μεσογειακού
Ορθοδοντικού Συνεδρίου από την χώρα μας προ ολίγων
ετών λόγω έλλειψης συμφωνίας των εταιρειών μας. Σε
αντίθεση με αυτή τη λογική στην περσινή ψηφοφορία στους
Ευρωπαίους εκπροσώπους της W.F.O. εκπροσωπώντας την
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. έκανα το αυτονόητο, ψήφισα τον εκπροσωπό
της Εταιρείας σας με κριτήρια εθνικά. Ήδη η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
ζητά τη συμμετοχή σας στην διοργάνωση του 7ου MOIP
το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου του 2020
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
για το οποίο είμαστε οι επικρατέστεροι διεκδικητές όπως
φάνηκε στην Κύπρο ενώ θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο
μέχρι τα τελη Δεκεμβρίου για υποβολή συνυποψηφιότητας
για το Παγκόσμιο Ορθοδοντικό συνέδριο του 2025. Χαιρετίζουμε μάλιστα την κοινή υποστήριξη και της Ο.Ε.Ε. και της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. ανάμεσα σε πολλούς άλλους της υποψηφιότητας
του καθ. Δημήτρη Χαλαζωνίτη για το Ευρωπαϊκό Ορθοδοντικό Συνέδριο μία υποψηφιότητα όμως που όπως φαίνεται θα
διεκδικηθεί και από την γειτονική Τουρκία και θα χρειαστεί
την συστηματική στήριξη όλων μας για να τελεσφορίσει.
Οι αλλαγές στην χώρα μας καθώς και η παραμονή μας
στην Ευρωπαική οικογένεια στα πλαίσια μιάς αυστηρότερης
θεσμικής σύγκλεισης μας οδηγούν αναπόφευκτα στην
ίδρυση μίας ενιαίας Ορθοδοντικής Εταιρείας.
Από το υπουργείο υγείας έχουν ήδη προχωρήσει πρωτοβουλίες σχετικά με το θέμα της αναδιάρθρωσης της
χορήγησης των ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων
και έχουν λάβει χώρα συναντήσεις και επικοινωνίες που
πρόσφατα κατέληξαν στην αποστολή κοινού κειμένου προς
τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. έστω και αν υπηρξαν αντιρήσεις
ως προς τον αριθμό των συνυπογραφόντων το ίδιο ακριβώς κείμενο. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ. συμπεριέλαβε στις
εταιρείες κορμού επιστημονικών ιατρικών-οδοντιατρικών
εταιρειών ειδικοτήτων τόσο την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. όσο και την
Ο.Ε.Ε. με στόχο να δουλέψουν μαζί συνθετικά και με τους

λοιπούς φορείς, Πανεπιστήμια, Ε.Ο.Ο. και Εταιρείες του
χώρου για την εξεύρεση κοινής εκπροσώπισης. Πρακτικά
υπάρχει ταύτιση θέσεων των 5 ορθοδοντικών σωματείων
των αναγνωρισμένων από το Πρωτοδικείο.
Οι μόνες διαφορές που παραμένουν είναι της εκπροσώπισης της Ορθοδοντικής κοινότητας. Για το σκοπό αυτό
μαθαίνουμε πως το ΚΕ.Σ.Υ. έχει ετοιμάσει ένα πρότυπο
καταστατικού το οποίο θα ζητήσει να υιοθετήσουν οι Εταιρείες κορμού.
Και εκεί η πρόταση που συμβαδίζει τόσο με τις απόψεις
που έχει διατυπώσει το Υπουργείο Υγείας όσο και την δημοκρατική λογική στη χώρα που γέννησε την δημοκρατία,
είναι, η εκπροσώπιση να γίνει από ενιαίο φορέα με πιθανή
ονομασία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορθοδοντικών» που
όμως θα περιλαμβάνει άμεση εκλογή του Δ.Σ. από το σύνολο των αναγνωρισμένων ορθοδοντικών της χώρας με
σύστημα απλής αναλογικής, χωρίς οικονομική υποχρέωση
για τα μέλη, εφόσον ανήκουν σε επιστημονικό Ορθοδοντικό
σωματείο. Έτσι ολοι οι ορθοδοντικοί ανεξαρτήτως Εταιρειών
που ανήκουν, και όχι μηχανισμοί ή παρέες εντός ή εκτός
της χώρας, θα αποφασίζουν με ελεύθερη βούληση για την
εκπροσωπισή τους.
Με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις και την δέσμευση για
νηφάλια και ανοιχτή προσέγγιση σας εύχομαι κάθε επιτυχία
στις εργασίες του συνεδρίου σας.

12ο ESLO

Gala dinner 12t ESLO

Επιτροπή αξιολόγησης πόστερ

Με πολύ μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στη χώρα μας
30/6-3/7/16, στο Μέγαρο Αττικής, το 12ο Πανευρωπαικό Συνέδριο Γλωσσικής Ορθοδοντικής με θέμα: «The
Evidence Based in Lingual Orthodontics» Modern Clinical
Aspects, το οποίο προσέλκυσε περισσότερους από 700
συνέδρους από 45 χώρες.
Από τη θέση του απερχόμενου Προέδρου της εταιρείας
θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, στους
Έλληνες συναδέλφους για την τιμή που μου έκαναν να
συμμετέχουν. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το συν. Βασίλη Σταθόπουλο, ο οποίος ήταν το κλειδί της επιτυχίας για την
κινητοποίηση αυτή.
Μέλη όλων των Ελληνικών Ορθοδοντικών Εταιρειών
συμμετείχαν στην επιστημονική & οργανωτική επιτροπή,
στα προεδρεία, στις επιτροπές αξιολόγησης εργασιών
κάνοντας αισθητή την παρουσία τους.
Την πρώτη ημέρα διεξήχθησαν τα εξαιρετικά προσυνεδριακά σεμινάρια του καθ. Hee Moon Kyung με άσκηση σε
typodonts για ορθοδοντικούς & του Stefano Negrini για
οδοντοτεχνίτες.

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Γ.Ο.

Το καλωσόρισμα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε κάτω
από τα φώτα της Ακρόπολης, στο θέατρο “Δόρα Στράτου”,
με τα εντυπωσιακά μπαλέτα της να χαρίζουν όμορφες
στιγμές.
Οι 60 ομιλίες και ανακοινώσεις, οι 42 επιτοίχιες ανακοινώσεις, το παράλληλο πρακτικό σεμινάριο του συν. Η.
Μαρινόπουλου, η 1η συνάντηση των παλαιών φοιτητών του
μεταπτυχιακού προγράμματος γλωσσικής ορθοδοντικής
του Paris V, η ημερίδα εργασίας μεταξύ της ΕΛ.Ε.Γ.Ο. και
της Ινδικής, το σεμινάριο του καθ. A. Komori και του L.
Decker, η 1η συνάντηση 120 οδοντοτεχνιτών ειδικευμένων
στα γλωσσικά αγκύλια με 14 ομιλητές, το πρακτικό σεμινάριο του P. Sheffield μεταξύ άλλων, κράτησαν αμείωτο
το ενδιαφέρον αυτές τις 4 μέρες.
Στην επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου ο επικ. καθ.
Μ. Παπαγρηγοράκης, σε μια πολύ όμορφη ομιλία, παρουσίασε τη Μύρτιδα (The reconstruction of the face of a
2.500 year-old girl: Myrtis).
Την Παρασκευή 1/6, η βραδιά του Προέδρου, στο Βαρούλκο του Μικρολίμανου άφησε αξέχαστη εμπειρία
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
σε όλους μας. Το συνέδριο έκλεισε με το Gala Dinner στο Blé, κάτω από τους ήχους του πιανίστα Σπύρου Χαϊκάλη,
του σαξοφωνίστα Hee Moon Kyung, τις κιθάρες και φωνές των Νίκου, Χριστίνας και Αιμιλίας και τις κλάβες του Κ.
Σημάτου να μας ξεσηκώνουν.
Βραβεύτηκαν 12 συνάδελφοι οι οποίοι έγιναν ενεργά μέλη της ESLO, καταθέτοντας 2 γλωσσικά περιστατικά και 5
συνάδελφοι στην ανώτερη βαθμίδα του πιστοποιημένου μέλους, (5 περιστατικά). Με την ενσωμάτωση των νέων μελών
η ESLO αποτελείται από 252 ενεργά και 45 πιστοποιημένα μέλη.
Το επόμενο συνέδριο της εταιρείας μας θα διεξαχθεί στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας 29/6-1/7/18, από το νέο
Γάλλο Πρόεδρο Guillaume Lecocq, όπου περιμένουμε και πάλι την πολυπληθή συμμετοχή των Ελλήνων συναδέλφων.
Τάκης Καναρέλης

5ο MOIP
Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το 5ο Μεσογειακό συνέδριο ορθοδοντικής (ΜΟΙΡ),
στη Λεμεσό Κύπρου στις 11-13/11/2916 με πρόεδρο του συνεδρίου το μέλος
της εταιρείας μας κο Αβραάμ Κυριακίδη. Τη διοργάνωση του συνεδρίου ανέλαβε
εξ‘ ολοκλήρου η Ορθοδοντική Εταιρεία Κύπρου και το παρακολούθησαν 341 σύνεδροι από 40 χώρες. Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάβανε 34
διαλέξεις για τους ορθοδοντικούς και 7 διαλέξεις για το προσωπικό ιατρείων. Οι
διαλέξεις δόθηκαν από 28 ομιλητές από 18 χώρες. Η προετοιμασία του συνεδρίου
Δ.Σ. Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στο 5ο MOIP με τον
είχε αρχίσει 15 μήνες πριν την έναρξη του. Για την προετοιμασία εργάστηκαν Εκπρόσωποι
πρόεδρο της Ο.Ε.Κ..
εθελοντικά όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΕΚ (Γ. Σωφρονίου, Γ. Γιάγκου, Μ. Σκυλλουριώτου, Γ. Χατζησωτηρίου & Σ. Ευστάθιου), η επιστημονική επιτροπή (Αβραάμ Κυριακίδης & Χριστόδουλος Λάσπος)
και ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που εργάζονται σαν προσωπικό στα ιδιωτικά ιατρεία των πιο πάνω μελών μας.
Πέτρος Κόκκινος

36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Στις 10, 11 & 12 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, το 36ο Π.Ο.Σ. της Ε.Ο.Ο. με τίτλο «Συνθέτοντας Επιστήμη και Τεχνολογία στην
Ιατρική του στόματος». Στο συνέδριο
συμμετείχαν σε στρογγυλό τραπέζι Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
με θέμα «Η αντιμετώπιση Οδοντια- Μπουμπουλίνας 3, Αθήνα 10682, Τηλ.: 210 8227 576
τρικών αναγκών με τεχνολογικά εξε- email: info@eogme.gr, www.eogme.gr
λιγμένα Ορθοδοντικά συστήματα σε
ενήλικες», οι Δρ Γ. Αγγελόπουλος, Εκδότης:
Παρουσίαση Ε.Α. απο Β. ΣταΓ. Δαμανάκης, Δρ Κ. Μάρκου και Β. Εύη Στάμου
θόπουλο
Σταθόπουλος. Επίσης Διεύθυνση σύνταξης:
παρουσιάσθηκαν τρείς Βασίλειος Σταθόπουλος
ελεύθερες ανακοινώσεις της Δρ Ελένης Σχεδιασμός - Ηλ/κή Σελ/ση: MEGAPRINT, 210 2716 161
Βασταρδή με θέμα
«Γιατί κάποια δόντια ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
δεν ανατέλλουν;», του Πρόεδρος:
Δήμητρα Καρδαρά
κ. Ματθαίου Σανούδου Αντιπρόεδρος:
Γεράσιμος Αγγελόπουλος
με θέμα «Νέες και Γεν. Γραμματέας:
Εύη Στάμου
Παρουσίαση Ε.Α. απο τον Ματθαίο Σανούδο
γρήγορες τεχνικές Ταμίας:
Κώστας Μάρκου
ορθοδοντικής θερα- Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Βασίλειος Σταθόπουλος
πείας: Μύθοι και πραγ- Αναπληρωματικά Μέλη: Πανδής Νίκος,
ματικότητα» και του κ.
Παπαγεωργίου Δημήτρης,
Βασίλη Σταθόπουλου
Ραϊσάκης Θεόδωρος
με θέμα «Ιχνηλατώντας τα όρια του γενι- Τα άρθρα, τα οποία δημοσιεύονται στα Ορθοδοντικά Νέα, επιλέγονται με
κού οδοντίατρου στην κριτήρια την επικαιρότητα, την επιστημονική εγκυρότητα και την πρωτοτυπία. Οι απόψεις που εκφράζονται ενυπόγραφα δεν δεσμεύουν αποκλειστικά
Ορθοδοντική».
Στρογγυλό Τραπέζι Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στο 36ο

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Απόφοιτος Ε.Κ.Π.Α. (2008) με μεταπτυχιακό τίτλο στην
Περιοδοντολογία (2014) και τριετή προϋπηρεσία, αναζητεί
εργασία για παροχή περιοδοντολογικών υπηρεσιών. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7019841, 6982 788281.

τον εκδότη. Σκοπός της έκδοσης είναι η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων – αρκεί να μην εκφέρονται αυθαίρετα - και η δημιουργία καταλλήλου
πλαισίου διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών με επίκεντρο την προαγωγή των
σκοπών της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Άρθρα μεγαλύτερα των 300 λέξεων δεν γίνονται
κατ’ αρχήν δεκτά. Χειρόγραφα και άλλα πρωτότυπα δεν επιστρέφονται.
Τα «Ορθοδοντικά Νέα» θα δημοσιεύσουν νέα όλων των Εταιρειών μέσω
των οποίων μέλη της Ορθοδοντικής κοινότητας στην Ελλάδα εκπροσωπούνται, αρκεί να κοινοποιηθούν στη διεύθυνση αλληλογραφίας έκδοσης,
Μπουμπουλίνας 3, 106 82 Αθήνα.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση όλου ή μέρους της ύλης του περιοδικού
χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη.

