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Έκδοση της Εταιρείας Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας

1η Ημερίδα 21 Ιανουαρίου 2017

Στις 21 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική
επιτυχία, η πρώτη ημερίδα για το 2017 στο ξενοδοχείο
«Stratos Vassilikos». Στην ημερίδα αυτή, προσκεκλημέ- ä 1η Ημερίδα 21 Ιανουαρίου 2017................................1
νος ομιλητής ήταν ο καθ. Kevin O’ Brien και είχε τίτλο ä Σημείωμα σύνταξης...................................................1
«Σύγχρονα ορθοδοντικά κλινικά διλήμματα». Σε αυτήν την ä Αρχαιρεσίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε...............................................1
ομιλία, συζητήθηκε το δίλλημα που αντιμετωπίζει κανείς, ä 2η Ημερίδα 18 Μαρτίου 2017.................................... 4
προσπαθώντας να ασκήσει Ορθοδοντική βασισμένη στην
τεκμηρίωση. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα από
το προσωπικό του ιατρείο για να δειχθεί πώς η έρευνα περιορίζει ή εντείνει την κλινική αβεβαιότητα. Ιδιαίτερη έμφαση
εξάλλου δόθηκε στη θεραπεία περιπτώσεων ΙΙης Τάξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο συν. Β. Σταθόπουλος προλογίζει O προσκεκλημένος ομιλητής καθ. Kevin O’ Πανοραμική άποψη ημερίδας 21.1.2017
τον καθ. Kevin O’ Brien
Brien με το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. & συναδέλφους
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1. Πώς αξιολογείτε το θέμα της ημερίδας;
2. Πώς αξιολογείτε το βαθμό κάλυψης του
θέματος από τον ομιλητή;
3. Πώς αξιολογείτε το εποπτικό υλικό της
παρουσίασης;
4. Πώς κρίνετε τη διάρκεια της παρουσίασης
σε συνάρτηση με την κάλυψη του θέματος
από τον ομιλητή;
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Σημείωμα σύνταξης

Tα «Ορθοδοντικά Νέα» αλλάζουν εκδότη. Διότι, ότι δεν αλλάζει κάνει τον κύκλο του και πεθαίνει.
Διότι η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. είναι πρωτοπόρα στην ανανέωση. Άρχισε με τη θητεία διαφορετικών προέδρων
(11 διαφορετικοί πρόεδροι έχουν υπηρέτησει) έως την εναλλαγή μορφής & εκδότη στα έντυπά της.
Την σκυτάλη παίρνει ως 8η στην σειρά εκδότης των «Ορθοδοντικών Νέων», η νεοεκλεγείσα
Yπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. μας, η Αλίκη Ροντογιάννη. Όσο χρόνο χρειάζεται θα
έχει συμπαραστάτες στο πλάι της όλο το Δ.Σ. της Εταιρείας μας και όσους συνεισέφεραν μέχρι
τώρα στην έκδοσή του.
Αγαπητή Αλίκη, ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία στην ανάληψη της εκδοτικής προσπάθειας.

Αρχαιρεσίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. 2017

Στο πλαίσιο της ημερίδας έλαβε χώρα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση στην οποία παρουσιάσθηκε o διοικητικός &
οικονομικός απολογισμός, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και η κοπή της ετήσιας πίτας. Ακολούθησαν
οι αρχαιρεσίες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Μετά τη σύγκλειση
σε σώμα και την παραίτηση, για λόγους έλλειψης χρόνου, του συν. Νίκου Πανδή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Πρόεδρος:
Καρδαρά Δήμητρα
Aντιπρόεδρος:
Αγγελόπουλος Γεράσιμος
Γεν. Γραμματέας:
Σταθόπουλος Βασίλειος
Tαμίας:
Μάρκου Κωνσταντίνος
Yπ. Δημοσίων Σχέσεων: Ροντογιάννη Αλίκη

Τα Αναπληρωματικά Mέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. είναι:
Παπαγεωργίου Δημήτριος, Ραϊσάκης Θεόδωρος, Μπάκος Γιώργος
Τα τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι:
Δαμανάκης Γιώργος, Μπιτσάνης Ηλίας, Στάμου Ευαγγελία.
Τα αναπληρωματικά μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής είναι:
Μελέτη Ζωή, Μπομπέτσης Σπυρίδων, Μπουλούχου Ουρανία
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. 2015-2016

Ο συνολικός αριθμός των μελών της
Εταιρείας μας με
τις εγγραφές μέχρι τις 31-12-2016
ανέρχεται στα 457
μέλη. Το 75% των
Ελλήνων ΟρθοΟ αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Δρ Γ. Αγγελόπου- δοντικών, που είλος, αναγιγνώσκει τον Διοικητικό Απολογισμό,
ναι διεθνή μέλη
πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών
της Αμερικανικής
Ορθοδοντικής Εταιρείας είναι μέλη της Εταιρείας μας.
Αναλυτικά κατά κατηγορία τα μέλη διακρίνονται σε:
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΟΚΙΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΤΙΜΑ
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ

371
32
20
8
26
457

Ι. Επιστημονικές δραστηριότητες 2015 - 2016
Η πλήρης αναφορά των επιστημονικών εκδηλώσεων
περιέχεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε., στο τμήμα
«ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ», καθώς και στις ετήσιες εκδόσεις
του Ημερολόγιου της Εταιρείας.
ΙΙ. Οργάνωση και λειτουργία Εταιρείας
1. Απασχόληση προσωπικού & επιστημονικών συνεργατών:
• Νομικού συμβούλου με κατά περίπτωση αμοιβή.
• Φοροτεχνικού συμβούλου με μόνιμη αντιμισθία.
• Γραμματέως πλήρους απασχόλησης.
2. Τήρηση και ανανέωση αρχείου νομικών, δεοντολογικών και άλλων θεμάτων κατά φάκελο σχετικών με την
ειδικότητα της Ορθοδοντικής και την άσκησή της.
3. Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μελών παρελθουσών χρήσεων σε ποσοστό πάνω από 50%.
4. Σύγκλιση Καταστατικών Οργάνων. Tο Δ.Σ. της Εταιρείας
συνήλθε συνολικά 20 φορές σε τακτικές ή έκτακτες
συνεδριάσεις.
ΙΙΙ. Λοιπές Δραστηριότητες
1. Συμμετοχή της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. σε Ελληνικά & Διεθνή Fora
τη διετία 2015 - 2016
•Συμμετοχή του Γ. Αγγελόπουλου ως αντιπροσώπου εκ
μέρους της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στη συνάντηση του W.F.O. στο
πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Ορθοδοντικού Συνεδρίου
στο Λονδίνο, 27-30 Σεπτεμβρίου 2015 καθώς και
στην συνάντηση εκδοτών (editors forum) στις 28 Σεπτεμβρίου 2015
•Συμμετοχή της Ε. Στάμου ως αντιπροσώπου στην συνάντηση του W.F.O. καθώς και μεταξύ των πρεσβειών
των Διεθνών μελών στο A.A.O. στο πλαίσιο του 115ου
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Συνεδρίου της A.A.O. στο Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ, 1519 Μαΐου 2015.
•Συμμετοχή του Δρ Γ. Αγγελόπουλου ως αντιπροσώπου
στην συνάντηση της συντακτικής ομάδας του Επιστημονικού περιοδικού «Progress in orthodontics» καθώς και
στη συνάντηση - ενημέρωση σχετικά με το προσεχές
Συνέδριο M.O.I.P., στο Μιλάνο, 29-31 Οκτωβρίου
2015.
• Συμμετοχή του Δρ Γ. Αγγελόπουλου ως αντιπροσώπου στην συνάντηση του W.F.O. καθώς και του θεσμού
των πρεσβευτών των Διεθνών μελών της A.A.O. στο
πλαίσιο του 116ου Συνεδρίου της Α.Α.Ο. στο Orlando,
ΗΠΑ, Μαΐος 2016.
• Συμμετοχή του Δρ Γ. Αγγελόπουλου και Γ. Δαμανάκη
στην συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των Μεσογειακών
Ορθοδοντικών Εταιρειών στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου
Μ.Ο.Ι.Ρ. στη Λεμεσό, Κύπρος, Νοέμβριος 2016.
• Συμμετοχή του Δρ Γ. Αγγελόπουλου με χαιρετισμό
στην τελετή έναρξης του 19ου Πανελλήνιου συνεδρίου
της Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2016.
2. Εκδόσεις
• Συνεχής ενημέρωση του Βιογραφικού Σημειώματος
της Εταιρείας το οποίο δημοσιεύεται τόσο στο ετήσιο
ημερολόγιο όσο και στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
στην διεύθυνση www.eogme.gr
• Συνεχίστηκε η έκδοση, με 2 τεύχη ανά έτος του
ενημερωτικού φυλλαδίου της Εταιρείας μας με τίτλο
«Ορθοδοντικά Νέα» με νέα και ανακοινώσεις των
δραστηριοτήτων της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. επιστημονικών ή μη
καθώς και των λοιπών ορθοδοντικών φορέων που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Έχουν διατελέσει από
το 1997 ως εκδότες οι Γ. Αγγελόπουλος, Φ. Λιβιεράτος,
Δ. Καρδαρά, Χρ. Σιδέρης, Σ. Τζαννέτου, Σ. Πάλλης, Β.
Σταθόπουλος & Ε. Στάμου.
•Ο Κατάλογος «Ελλήνων Ορθοδοντικών» δημιουργήθηκε
το 1997 και έκτοτε ενημερώνεται με την πρωτοβουλία
του κ. Β. Σταθόπουλου. Η θεσμοθέτηση του ανωτέρω
καταλόγου ως Εθνικό Μητρώο Ορθοδοντικών από την
Πολιτεία παραμένει προτεραιότητα της Εταιρείας.
• Έκδοση Ημερολογίων 2015-2016 της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. τον
Δεκέμβριο εκάστου έτους.
• Έκδοση του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. με τίτλο «Ελληνικό περιοδικό της Ορθοδοντικής». Το πρώτο τεύχος (2012) ήταν αφιερωμένο στις
«Οδοντικές Αγενεσίες», με υπεύθυνη έκδοσης την Καθ.
Μαργαρίτα Μάκου. Το δεύτερο τεύχος με υπεύθυνο
έκδοσης τον Δρ Νικόλαο Πανδή και θέμα « Η τέταρτη
διάσταση στην Ορθοδοντική: ο χρόνος». Το τρίτο
τεύχος με υπεύθυνο έκδοσης τον Δρ Νικόλαο Πανδή
και θέμα «Ορθοδοντική βασισμένη στην τεκμηρίωση».
Το επόμενο τεύχος είναι προς έκδοση με εκδότη τον
επικ. καθ. Απ. Τσολάκη με θεματολογία που σχετίζεται
με μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
3. Ομάδες Μελέτης
Συνεχίστηκε η λειτουργία των Study Clubs, μια ακόμη
πρωτοβουλία της Εταιρείας μας, η οποία αγκαλιάσθηκε
από την πρώτη στιγμή από τους συναδέλφους. Χρονολογικά δημιουργήθηκε πρώτη η «Ομάδα Μελέτης
Γλωσσικής Ορθοδοντικής» με πρόεδρο τον συνάδελφο Σ. Καρακουσόγλου. Την ομάδα της «Συνεργασίας
ορθοδοντικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής» ανέλαβε ο Δρ Γ. Αγγελόπουλος.
4. Σ.Α.Ε.Ο.Π.
To Σύστημα Αλληλοκάλυψης Εκτάκτων Ορθοδοντικών
Περιστατικών λειτούργησε τον Αύγουστο 2015 & 2016.
5. Πρόγραμμα M.O.I.P.
Η ΕΟΓΜΕ στην διετία 2015-2016 συμμετείχε στο
πρόγραμμα ΜOIP τόσο σε επίπεδο αντιπροσώπου στις
συναντήσεις όσο και στις γενικότερες υποχρεώσεις
που απορρέουν από την αρχική προγραμματισμένη
συμφωνία όπως:
• Αποστολή καταλόγου ελλήνων ομιλητών για τις συνδιοργανώσεις των συνεδρίων M.O.I.P
• Ενημέρωση του αρχείου του επιστημονικού περιοδικού
«Progress in orthodontics» και συμμετοχή του Δρ Γ.
Αγγελόπουλου στην συντακτική επιτροπή του περιοδικού.
• Υποβολή και υιοθέτηση της σύνταξης της πρότασης
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε-Ο.Ε.Κ. για δημιουργία βραβείου για την καλύτερη ερευνητική ή κλινική εργασία νέων συναδέλφων
κάθε 2 έτη από τις χώρες M.O.I.P.
• Διατήρηση του ίδιου κόστους εισόδου στις ημερίδες
της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. των μελών των ορθοδοντικών εταιριών
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M.O.I.P. εφόσον διαθέτουν έγγραφη βεβαίωση οικονομικά τακτοποιημένου μέλους από την χώρα καταγωγής
των
6. Υπομνήματα
Συνεχής κατάθεση υπομνημάτων, όπως:
• «επί των μετρικών διαστάσεων οδοντιατρείου», που
συνέταξε ο αντιπρόεδρος Γ. Αγγελόπουλος
• προτάσεις επί προσχεδίων Υ.Α. που περιλάμβαναν
διατάξεις, σχετικές με την Ορθοδοντική ειδικότητα
• ικανοποίηση του αιτήματος για την εξαίρεση του απλού
ακτινογραφικού μηχανήματος από τον υποχρεωτικό
εξοπλισμό του οδοντιατρείου.
• διαμόρφωση θέσεων με λοιπές ορθοδοντικές Εταιρείες & Εργαστήρια ορθοδοντικής ΕΚΠΑ & ΑΠΘ για τη
χορήγηση της ορθοδοντικής ειδικότητος.
7. Συνεργασία με σωματεία
Συνεργασία της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. με το σύλλογο «Χαμόγελου
του παιδιού», το σύλλογο «Κιβωτός του κόσμου» και
άλλους φορείς στους οποίους προσφέρουμε παροχή
ορθοδοντικής θεραπείας μέσω εθελοντών - μελών
μας.
8. Συνεργασία με Ορθοδοντικές Εταιρείες
Η πρόταση ενοποίησης των Ορθοδοντικών Εταιρειών:
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Εταιρείας
που επανέρχεται σε κάθε δυνατή ευκαιρία και περίσταση
παρά την απροθυμία για ουσιαστική ενοποίηση, εμμένει
στην στόχευσή της.

Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
20 Ιανουαρίου 2017
της Εταιρείας Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας της οποίας διενεργήθηκε έλεγχος όσο
αφορά την οικονομική διαχείριση της εταιρείας μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2016.
Προς τη Γενική Συνέλευση των μελών
Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. αποτελούμενη εκ των
μελών 1) Δαμανάκη Γεώργιο, Πρόεδρο, 2) Ροντογιάννη
Αλίκη και 3) Μπιτσάνη Ηλία κλήθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο και αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα για
έλεγχο βιβλία και λοιπά στοιχεία δηλαδή: α) Το βιβλίο
πρακτικών του Δ.Σ., β) Το βιβλίο Ταμείου, γ) Τα διπλότυπα
εισπράξεων, δ) Τα εντάλματα πληρωμών και ε) όλα τα κατά
νόμο δικαιολογητικά πληρωμών διενήργησε έλεγχο επί
της υπό του Δ.Σ. διαχειρίσεως χρήση περατωθείσης την
31η Δεκεμβρίου 2016. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε
προέκυψαν τα παρακάτω:
1) Βάση των διπλοτύπων είσπραξης με αριθμό 849 έως
1191 και ΑΠΥ 55 έως 376, εισπράχτηκαν συνολικά
39.241 € τα οποία προέρχονται από εισφορές των

μελών και άλλους νόμιμους πόρους. Παράλληλα βάση
των τριπλότυπων τιμολογίων είσπραξης με αριθμό 27
έως 60, εισπράχτηκαν συνολικά 42.905,17 €. Όλες
οι συνολικές εισπράξεις ύψους 82.146,17 € έχουν
καταχωρηθεί στο βιβλίο του Ταμείου.
2) Από τα εκδοθέντα εντάλματα πληρωμής προκύπτει ότι
πληρώθηκαν συνολικά 70.824,34 € για διάφορες κατηγορίες εξόδων.
Όλα τα εντάλματα αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
Ταμείου και σε καθένα από αυτά έχουν προσαρτηθεί
όλα τα δικαιολογητικά, που ορίζει ο νόμος και δεν έχει
παρατηρηθεί καμία έλλειψη.
3) Όλες οι δαπάνες είναι νόμιμα εγκεκριμένες μετά από
απόφαση του Δ.Σ., μέσα στον προϋπολογισμό της
ελεγχόμενης χρονικής περιόδου και καμία υπέρβαση
των σχετικών κονδυλίων δεν παρατηρήθηκε.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ομόφωνα αποφαίνεται ότι η υπό
του Δ.Σ. διαχείριση, ενεργήθηκε νομίμως μετά φειδούς
και άνευ ανωμαλίας ή αταξίας τινός και προτείνει στη
Γενική Συνέλευση την έγκρισή της και την απαλλαγή των
μελών του Δ. Σ. από πάσης ευθύνης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
2η Ημερίδα 18 Μαρτίου 2017

Πανοραμική άποψη της ημερίδας

Η 2η ημερίδα για το 2017 πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 18 Μαρτίου με
τίτλο «Τα μικρά μυστικά της οδοντιατρικής φωτογραφίας», προσκεκλημένη
ομιλήτρια ήταν η διακεκριμένη φωτογράφος κα Rita Bauer η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς, ως ειδική στην κλινική φωτογραφία της Ορθοδοντικής
ειδικότητος. Μεταξύ των άλλων έγινε επίδειξη στην εστίαση και εκτέλεση τύπου
SLR. Ποια φωτογραφική μηχανή, φακός και φλας είναι η τέλεια λύση για την
κλινική φωτογράφηση. Ποια κάμερα να χρησιμοποιηθεί και ρυθμίσεις λήψης.
Αξεσουάρ που κάνουν τη φωτογραφία του ασθενή εύκολη και βελτιώνουν
τη ροή εργασίας με την ελάχιστη ταλαιπωρία για τον ασθενή καθώς και η
σωστή τοποθέτηση του ασθενούς για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες του
προσώπου. Τεχνικές για κλινικά σωστές ενδοστοματικές φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας καθρέφτες και παρειοκάτοχα. Συμβουλές για τη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού άλμπουμ με τις φωτογραφίες του ασθενή μας. Ακολούθησε
το πρακτικό σεμινάριο ενώ παράλληλα έγιναν 3 ακόμα παρουσιάσεις από τους
συναδέλφους Χρ. Λάσπο - «Τα πάντα ρει», Δ. Γαλακτόπουλο - «Διάφανοι ορθοδοντικοί νάρθηκες eCligner» & Χρ. Σιδέρη- «Ψηφιακή οργάνωση γραφείου:
παρόν & μέλλον». Την ημερίδα παρακολούθησαν άνω των 70 συναδέλφων,
20 από αυτούς παρακολούθησαν και το πρακτικό σεμινάριο.

Το πρακτικό σεμινάριο της R. Bauer

Η προσκεκλημένη ομιλήτρια R. Bauer με το Δ.Σ.

1. Πώς αξιολογείτε το θέμα της ημερίδας;
2. Πώς αξιολογείτε το βαθμό κάλυψης του
θέματος από τον ομιλητή;
3. Πώς αξιολογείτε το εποπτικό υλικό της
παρουσίασης;
4. Πώς κρίνετε τη διάρκεια της παρουσίασης σε συνάρτηση με την κάλυψη του
θέματος από τον ομιλητή;
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Απονομή αναμνηστικού διπλώματος στους συν.
Δ. Γαλακτόπουλο, Χρ. Λάσπο & Χρ. Σιδέρη.
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Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στην
Rita Bauer

Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Μπουμπουλίνας 3
Αθήνα 10682
Τηλ.: 210 8227 576
email: info@eogme.gr
www.eogme.gr
Εκδότης:
Αλίκη Ροντογιάννη
Διεύθυνση σύνταξης:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Σχεδιασμός - Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:
MEGAPRINT
τηλ.: 210 2716 161
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Πρόεδρος:
Δήμητρα Καρδαρά
Αντιπρόεδρος:
Γεράσιμος Αγγελόπουλος
Γεν. Γραμματέας:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Ταμίας:
Κώστας Μάρκου
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων:
Αλίκη Ροντογιάννη
Αναπληρωματικά Μέλη:
Δημήτρης Παπαγεωργίου
Θεόδωρος Ραϊσάκης
Γιώργος Μπάκος
Τα άρθρα, τα οποία δημοσιεύονται στα Ορθοδοντικά Νέα, επιλέγονται με κριτήρια την
επικαιρότητα, την επιστημονική εγκυρότητα και
την πρωτοτυπία. Οι απόψεις που εκφράζονται
ενυπόγραφα δεν δεσμεύουν αποκλειστικά 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.

