Ο Ορθοδοντικός Ηλίας Μ. Καθοπούλης γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Κάλυμνο.
Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών το 1986
και

συνέχισε

τις

μεταπτυχιακές

του

σπουδές

στο

Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας όπου έλαβε την ειδικότητα και το Master
στην Ορθοδοντική το 1989. Από τότε εργάζεται στη Ρόδο προσφέροντας τις
υπηρεσίες του σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών του νομού μας.
Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις του σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Eίναι από τους πρώτους Ορθοδοντικούς στην
Ελλάδα

που

εφαρμόζει

τη

Γλωσσική

Τεχνική,

τη

χρήση

των

μικροεμφυτευμάτων, και τους διαφανείς νάρθηκες.
Για την έρευνά του «Validity and Reliability of Cephalometric Analysis» πήρε
υποτροφία απο το Σουηδικό Ινστιτούτο και αποτελεί μέρος του βιβλίου
«Manual de Cephalometria» του καθ. Juan Aguila.
Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ορθοδοντικής Ομοσπονδίας, της Αμερικανικής
και Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας, της Αμερικανικής Γλωσσικής
Ορθοδοντικής Εταιρίας, Ευρωπαικής Εταιρίας Ναρθήκων, Αντιπρόεδρος και
ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΓΟ. Επίσης, είναι εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Δωδεκανήσου στην ΕΟΟ.

Dr. Elias Kathopoulis graduated from the Dental School of Athens,
Greece on 1986, and continued his postgraduate studies at Lund University,
Sweden where on 1989 he got the specialty and the master degree in
Orthodontics.
For his master with the topic «Validity and Reliability of Cephalometric
Analysis» he got a scholarship from the Swedish Institute and it’s a part of the
book «Manual de Cephalometria» from Prof. Juan Aguila
He has a large number of cases with Lingual technique, Invisalign,
TAD’s, treatment of TMD disfunction, etc. Part of his work has been published
in books, journals and magazines.
He is a member of the Word Federation of Orthodontists, American
Association of Orthodontists, American Lingual Orthodontic Society,European

Orthodontic Society , European Aligner Society and all Greek Orthodontic
Societies.
Since 1990 he has a private practice on the island of Rhodes, Greece, a
place with a big variety of nations and dental problems as well.

