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ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

H Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος στα πλαίσια ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας 

από νέους συναδέλφους, έχει θεσπίσει βραβεία αριστείας. 

1. Βραβείο Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος για την καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση στο 

ετήσιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας 

Βορείου Ελλάδος [500€], και  

2. Βραβείο Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος για την καλύτερη ηλεκτρονική αναρτημένη 

παρουσίαση [e-poster] στο ετήσιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της 

Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος [300€].  

Τα βραβεία αριστείας δίδονται σε κύριους ερευνητές που έχουν πραγματοποιήσει ερευνητικές 

ή κλινικές εργασίες με γνωστικό αντικείμενο την Ορθοδοντική. 

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Ο/Η κύριος/α ερευνητής/ρια να ΜΗΝ ξεπερνά τα 45 ημερολογιακά έτη σε ηλικία 

καθώς και να ΜΗΝ κατέχει ακαδημαϊκή βαθμίδα μεγαλύτερη του Επίκουρου Καθηγητή. 

2. Κάθε χρονολογικό έτος, ο/η κύριος/α ερευνητής/ρια μπορεί να υποβάλει 

υποψηφιότητα μόνο για ένα από τα παραπάνω βραβεία και με μία συμμετοχή. Στην ερευνητική 

ομάδα που θα υποβάλει τη συμμετοχή, μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα από ένα μέλη, 

αλλά θα πρέπει να δηλωθεί εξ’ αρχής μόνο ένας/μια κύριος/α ερευνητής/ρια. 

3. Η υποψήφια ανακοίνωση/παρουσίαση μπορεί να αφορά οποιοδήποτε κλινικό ή/και 

ερευνητικό θέμα σχετιζόμενο με την Ορθοδοντική. 

4. Η ελεύθερη ανακοίνωση/ηλεκτρονική αναρτημένη παρουσίαση θα γίνει στην Ελληνική 

ή στην Αγγλική γλώσσα. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προεγγραφή 

του/της κύριου/ας ερευνητή/ριας στο Συνέδριο. 

6. Η κρίση των υποψήφιων παρουσιάσεων θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή, η οποία 

θα επιλεχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος. Η 

απονομή των βραβείων αφορά στο ετήσιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος 

και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που διοργανώνεται στην Αθήνα και 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκειά του. 

7. Κάθε ένα από τα βραβεία μπορεί για την ίδια εργασία να απονεμηθεί ισομερώς και σε 

δύο ερευνητές, εφόσον και ο δεύτερος ερευνητής πληρoί τις ηλικιακές και ακαδημαϊκές 

προϋποθέσεις όπως ο κύριος ερευνητής. 
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8. Σε περίπτωση που η Επιστημονική Επιτροπή κρίνει δύο υποψήφιες εργασίες ισάξιες, 

είναι δυνατή η ισομερής κατανομή του βραβείου στους δύο αντίστοιχους Κύριους Ερευνητές. 

9. Η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής είναι τελική. 

 

Για το βραβείο της καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης θα πρέπει να υποβληθούν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος [info@grortho.gr] (α) μια 

αίτηση υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο βραβείο και (β) η περίληψη (abstract) της 

ανακοίνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής του Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας 

της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, πρότυπα των οποίων είναι 

διαθέσιμα στο site του συνεδρίου.  

Μετά από αξιολόγηση των περιλήψεων ακολουθεί η προεπιλογή των καλύτερων εργασιών, οι 

οποίες θα παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της 

Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος κατά 

την οποία θα γίνεται η τελική επιλογή της καλύτερης ανακοίνωσης από την κριτική επιτροπή. 

 

Για το βραβείο της καλύτερης αναρτημένης παρουσίασης θα πρέπει να υποβληθούν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος [info@grortho.gr] α) μια 

αίτηση υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο βραβείο και (β) η περίληψη (abstract) της 

ανακοίνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής του Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας 

της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, πρότυπα των οποίων είναι 

διαθέσιμα στο site του συνεδρίου. 

Η αξιολόγηση των αναρτημένων ανακοινώσεων γίνεται κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της 

Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 

 

Οι υποψήφιοι για οποιοδήποτε βραβείο θα πρέπει παράλληλα με το αίτημά τους να 

υποβάλλουν και την προεγγραφή στο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και 

της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα βραβεία είναι η 15η Οκτωβρίου 2022. 
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