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Ημερίδα της 20ης-21ης Οκτωβρίου 2007
Η προσεχής ημερίδα της Εταιρείας μας διοργανώνεται στις 20 και
21 Οκτωβρίου 2007, Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα, στο ξενοδοχείο
“Holiday Inn” της Αττικής Οδού. Ομιλητής θα είναι ο Dr. Hee-Moon
Kyung, καθηγητής και διευθυντής του Ορθοδοντικού Τμήματος της
Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου KNU της Κορέας με θέμα:
«Μικροεμφυτεύματα στην Ορθοδοντική». Ο ομιλητής είχε κληθεί στο 9ο
Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο που έλαβε χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2006. Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2007 θα πραγματοποιηθεί
το θεωρητικό μέρος και την Κυριακή 21η Οκτωβρίου 2007 θα ολοκληρωθεί η
ημερίδα με το πρακτικό μέρος με περιορισμένο αριθμό συμμετοχών. Η ημερίδα
είναι ευγενική χορηγία της Εταιρείας Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το Μάιο του 2005 συγκρότησε μια επιτροπή αναμόρφωσης του Κ.Β.Σ. (στο
οποίο περιλαμβάνονται θέματα όπως το βιβλίο ασθενών) και παράλληλα ζήτησε από φορείς αλλά και Εταιρείες προτάσεις.
Η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. είχε την τιμή να συμπεριλαμβάνεται στην λίστα αποδεκτών αλληλογραφίας για υποβολή προτάσεων.
Όπως ήταν επιβεβλημένο το Δ.Σ. της Εταιρείας σε συνεργασία με έγκριτους φοροτεχνικούς σε ελάχιστο χρόνο συνέταξε
επεξεργασμένες προτάσεις υπό τη μορφή υπομνήματος. Στη συνέχεια το πλήρες κείμενο του υπομνήματος, όπως είναι
ευνόητο, υποβλήθηκε στην Ε.Ε.Ο. ως εποπτεύουσα αρχή για αξιολόγηση και τυχόν αλλαγές που θα ήθελε να ενσωματώσουμε ώστε να ενισχύεται η θέση της οδοντιατρικής κοινότητας μέσω επαναλαμβανόμενων προτάσεων. Ακολουθεί το
έγγραφο – αίτημα του Υπουργείου Οικονομίας και το πλήρες κείμενο του υπομνήματος της ΕΟΓΜΕ.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι ορισμένα σημεία του υπομνήματος περιλήφθηκαν το 2006 στις προτάσεις της επιτροπής αναμόρφωσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, όπως προκύπτει από δημοσίευση των
προτάσεων στον ημερήσιο τύπο. (σελ. 3)

Ημερίδα Ehmer: 2 αίθουσες, 3 πρακτικά σεμινάρια
Στις 17 Μαρτίου 2007 πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η ημερίδα με ομιλητή τον Dr. Andreas
Ehmer, (DDS, PhD), Ορθοδοντικό και Στοματοχειρουργό στο Duelmen της Γερμανίας, με θέμα: «Xρήση μικροεμφυτευμάτων στήριξης στην ορθοδοντική θεραπεία – Διαφορετικές μέθοδοι και εμβιομηχανικές αρχές»,
στο ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός». Λόγω της μεγάλης συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε και δεύτερη αίθουσα
στην οποία η παρουσίαση έγινε με την βοήθεια τηλεματικής τεχνολογίας σε πραγματικό χρόνο.
Η παρουσίασή του πραγματεύτηκε το θέμα της οστική στήριξης που συχνά αποτελεί ένα ανυπέρβλητο
πρόβλημα και προκαλεί την απώλεια στήριξης με ανεπιθύμητες μετακινήσεις δοντιών κατά τη διάρκεια της
ορθοδοντικής θεραπείας. Μερικές φορές η έλλειψη συνεργασίας του ασθενή επιμηκύνει τη διάρκεια της
θεραπείας. Όπως αναφέρθηκε ο ομιλητής εκτός από εξωστοματικές συσκευές, οι ορθοδοντικοί χρησιμοποιούν προσθετικά εμφυτεύματα ως ενδοστοματική στήριξη. Εξαιτίας όμως του μεγάλου μεγέθους, του υψηλού
κόστους και των περιορισμένων σημείων τοποθέτησης των εμφυτευμάτων δεν συνιστούν εύχρηστο εργαλείο για την καθημερινή ορθοδοντική
κλινική πράξη. Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάστηκαν τα μικροεμφυτεύματα
Πρακτικό Σεμινάριο
στήριξης, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην ορθοδοντική. Τα συγκεκριμένα μικροεμφυτεύματα με τις τροποποιημένες κεφαλές μπορεί εύκολα να τοποθετηθούν και
Κύρια αίθουσα
να αφαιρεθούν, και έχουν μια θετική σχέση κόστους-οφέλους. Εξαιτίας της ελάχιστης επεμβατικότητας και της αποτελεσματικής μεταφοράς των δυνάμεων με τη χρήση των μικροεμφυτευμάτων
διευρύνονται οι δυνατότητες της κλινικής άσκησης της ορθοδοντικής ειδικότητας.
Στο πρακτικό μέρος συμμετείχαν τρεις ομάδες συναδέλφων των είκοσι ατόμων το οποίο
έλαβε μέρος αμέσως μετά το πέρας του θεωρητικού τμήματος της παρουσίασης.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας Ι. Τσαπράζη & ΣΙΑ ΟΕ
και την οποία ευχαριστούμε θερμά.
Αίθουσα τηλεματικής σύνδεσης
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ΠανΟραμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

1η Ημερίδα,
Φεβρουάριος 2005

DUAL - TOP
¢ÈÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎﬁ ÂÌÊ‡ÙÂ˘Ì· ÛÙ‹ÚÈÍË˜
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Dual Top JD

Dual Top Jµ

Dual Top G2

∆· Ì›ÓÈ ÂÌÊ˘ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙÈÙ·Ó›Ô˘
·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎ‹
ıÂÚ·Â›·. ∆· Dual - Top ÂÓ‰Â›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ·
¿ˆ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË Ô‰ﬁÓÙˆÓ, ÂÍÒıËÛË Ô‰ﬁÓÙˆÓ,
·Ï·Û›·/ÂÎÙÔÌ‹ ¯·ÏÈÓÔ‡ Î·È ÎÏÂ›ÛÈÌÔ
‰È·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹ ·ÒÏÂÈ·
Ô‰ﬁÓÙˆÓ. ∆· Ì›ÓÈ ÂÌÊ˘ÙÂ‡Ì·Ù· Dual - Top
‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ 4 Ù‡Ô˘˜:
Dual Top JA ÁÈ· ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎ¿ ÂÏ·ÛÙÈÎ¿, JB
ÁÈ· ÂÏ¿ÛÌ·Ù· Ni-Ti Î·È Dual Top G2 Î·È JD
ÁÈ· ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎ¿ ÙﬁÍ·.

∆Ô ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙ‹ÚÈÍË˜ Dual Top ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
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·Ï‹ ·ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘
Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹
‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔÌ‹ Î·È ÎÚËÌÓﬁ˜
Â‡ÎÔÏË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÈÛıËÛ›·
¿ÌÂÛË ÊﬁÚÙÈÛË
Î·Ï‡ÙÂÈ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ
ÏÂÔÓÂÎÙÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÎﬁÛÙÔ˘˜ - ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜
Iø∞¡¡∏™ ∆™∞¶ƒ∞∑∏™ & ™π∞ √.∂.
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ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 157 °Ô˘‰‹ 115 27,
∆ËÏ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100,
e-mail: jtsap@acci.gr, www. traprazis.gr

Στις 12 Φεβρουαρίου 2005 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
Συμπόσιο με συνδιοργάνωτες την
Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής & την Εταιρεία
Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος
υπό την αιγίδα του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αττικής
την οποία παρακολούθησαν 450 και
πλέον συνάδελφοι
με θέμα: «Διάγνωση
& θεραπευτική αντιμετώπιση της Κ.Γ.Δ.
από την σκοπιά τριών ειδικοτήτων»

2η Ημερίδα,
Απρίλιος 2005

Η δεύτερη ημερίδα της Εταιρείας
έλαβε χώρα στις 2 Απριλίου 2005
με ομιλητή τον Dr. Eugene Roberts,
καθηγητή του τμήματος Ορθοδοντικής και διευθυντή του μεταπτυχιακού
προγράμματος Ορθοδοντικής στο
Πανεπιστήμιο της Indiana, Η.Π.Α. με
θέματα:
• «Η επίδραση της ορθοδοντικής ορθοπεδικής θεραπείας στην οστική
αναδιαμόρφωση»
• «Ποιοτικός έλεγχος του ορθοδοντικού αποτελέσματος με τη βοήθεια
του ολοκληρωμένου δείκτη κλινικής
αξιολόγησης»
• «Γενετική προδιάθεση και εξωτερική
απορρόφηση της ρίζας»

επιστημονικΩν εκδηλΩσεων 2005
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3η Ημερίδα, Σεπτέμβριος 2005
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με ομιλητή τον
Dr. David Suarez Quintanilla, καθηγητή και διευθυντή του τμήματος Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου Santiago de Compostela, Ισπανία με θέμα:
«Τεχνική ευθέως σύρματος χαμηλής τριβής με αγκύλια τύπου synergy».
Η παρουσίασή του πραγματεύτικε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της
Ορθοδοντικής Ορθοπεδικής και Ορθογναθικής θεραπείας. Αναφέρθηκε
στην έρευνα που διεξάγεται σήμερα με αντικείμενο τα χαμηλής τριβής αγκύλια και υπερελαστικά
σύρματα και συνέχισε με διάγνωση, και προγραμματισμό θεραπείας βασισμένο σε αποδείξεις (Evidence Based Orthodontics),
στατική και δυναμική σύγκλειση, αισθητική προσώπου και χαμόγελο. Στην ανάπτυξη της εμβιομηχανικής του συστήματος SWLF
Synergy, παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο το σχέδιο θεραπείας και κλινικές περιπτώσεις απ’ όλο το φάσμα των ορθοδοντικών
ανωμαλιών καθώς η χρήση μικρό-εμφυτευμάτων για στήριξη σε συνδυασμό με χειρουργική αντιμετώπιση, ειδικές περιπτώσεις
καθώς και περιστατικά άπνοιας. Δόθηκε ακόμη έμφαση στο σχεδιασμό της συγκράτησης μετά το τέλος της θεραπείας.
Παράλληλα, έγινε αναφορά σε συγκριτική αξιολόγιση των αγκίστρων Synergy με τα αυτόδετα άγκιστρα τύπου Damon καθώς
και ο τρόπος παρουσίασης της θεραπείας με το σύστημα SWLF στον ασθενή ως μέσο προβολής του ιατρείου.

4η Ημερίδα, Οκτώβριος 2005
Στις 15 Οκτωβρίου 2005 ενώπιον 200 και πλέον συνέδρων πραγματοποιήθηκε ημερίδα
με ομιλήτρια την Dr. Birte Melsen καθηγήτρια και διευθύντρια του τμήματος Ορθοδοντικής
του Royal Dental College του Πανεπιστημίου Aarhus, Δανία με θέμα «Οι εφαρμογές των
μικροεμφυτευμάτων (mini-implants) στην Ορθοδοντική». Παράλληλα, έγινε επιτραπέζια
επίδειξη της χρήσης των μικροεμφυτευμάτων ανά ομάδες συμμετεχόντων.

5η Ημερίδα, Νοέμβριος 2005
Στις 19 Νοεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη οργανωτική επιτυχία
η τελευταία για το 2005 ημερίδα με ομιλητή τον Joseph Ghafari, καθηγητή και
διευθυντή του τμήματος Ορθοδοντικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Saint
Joseph, της Βηρυττού και στο Πανεπιστήμιο του Λιβάνου με θέματα:
• «Το εύκαιρον στην ορθοδοντική θεραπεία. Ο ρόλος των παραμέτρων της
αύξησης και της οδοντικής σύγκλεισης»
Καθ. Joseph
•
«Ορθοδοντική - Ορθοπεδική θεραπευτική αντιμετώπιση του άνω γναθιαίου συμπλέγματος. Δυνατότητες και
Ghafari
περιορισμοί»
• «Ορθοδοντική - Ορθοπεδική θεραπευτική αντιμετώπιση σκελετικών ορθοδοντικών προβλημάτων. Δυνατότητες και περιορισμοί της συντηρητικής ορθοδοντικής θεραπείας και του συνδυασμού της με εφαρμογή ορθογναθικής χειρουργικής»
• «Εμβιομηχανική ολισθήσεως κατά την ορθοδοντική θεραπεία»
• «Η αισθητική του προσώπου από διαφορετικές προσεγγίσεις»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
(aπό σελίδα 1)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2005
Αρ.Πρωτ.: 002499

Προς: Ως Π.Δ.
ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση και προσαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στις σύγχρονες
συνθήκες συναλλαγών».

1.

Με την απόφασή μας 1042994/501/ΑΟ0Ο6/22-4-2005 (ΦΕΚ 579Β’), συγκροτήθηκε Επιτροπή της οποίας έργο είναι η αναμόρφωση του Κ.Β.Σ., με στόχο την απλοποίηση και την προσαρμογή του στις σημερινές συνθήκες συναλλαγών και στις
οργανωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων με προοπτική κάλυψης και των τεχνολογικών εξελίξεων οι οποίες με ταχύ ρυθμό
εφαρμόζονται στη χώρα μας.

2. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για την επίτευξη του στόχου αυτού
απευθύνεται προς όλους τους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις της χώρας
που κατά οποιοδήποτε τρόπο απασχολεί η εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
και ζητά την διατύπωση των απόψεών τους, σε συνοπτικό κατά το δυνατόν υπόμνημα, για τις τροποποιήσεις και απλουστεύσεις που κρίνονται απαραίτητες, ενόψει

των υφισταμένων αλλά και των επερχόμενων τεχνολογικών εξελίξεων, σε τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι οργανωτικές
ανάγκες των επιχειρήσεων, χωρίς να παραβλάπτεται, η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
3. Το περιεχόμενο των υπομνημάτων, για διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής, σκόπιμο είναι να διακρίνεται στα ακόλουθα
μέρη:
ΠΡΩΤΟ: Γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις για την αναμόρφωση της δομής του Κ.Β.Σ., η οποία θα ανταποκρίνεται στις νέες

49. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Σταδίου 24,
10564 Αθήνα
50. Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού,
Ερμού 18, 10563 Αθήνα
51. Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων  Ελλάδας, Βάρναλη 2-4, 15222 Χαλάνδρι
52. Πανελλήνια ‘Ενωση Ιδιοκτητών Εκμεταλλευτών Κάμπινγκ, Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
53. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Τζώρτζ 10, 10677 Αθήνα
54. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων, Λυκαβηπού 7, 10672 Αθήνα.
55. Ανώτατη Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος, Σταδίου
39, 10559 Αθήνα
56. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα.
57. Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ανθοπωλών, Ανθέων 4-6,
11143 Αθήνα.
58. Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος. Βεραντζέρου 15,
10677 Αθήνα.
59. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος
(Σ. Ε.Λ.Π.Ε.), Ανδριανού 7, 15451 Ψυχικό.
60. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών Ποτών, (Σ.Ε.Α.Ο.Π.), Ηπίτου 21 & Απόλλωνος,
10557 Αθήνα.
61 .Πανελλήνια Ομοσπονδία Κατασκευαστών & Οικοδομικών Επιχειρήσεων, Μητροπόλεως 36, 54623
Θεσσαλονίκη
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

ρυθμίσεις των συναλλαγών σε σχέση και με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής.
ΔΕΥΤΕΡ0: Προτάσεις με πλήρη αιτιολόγηση για την απλούστευση συγκεκριμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ., με στόχο την προσαρμογή
τους στις οργανωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων (μηχανοργάνωση συναλλαγών και λογιστηρίων).
ΤΡΙΤΟ: Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων κατά κλάδο επιχειρήσεων.
Δεδομένου ότι ο Κ.Β.Σ. αποσκοπεί στην διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου αλλά και στη προστασία των επιχειρήσεων, οι
προτάσεις σας πρέπει να είναι εποικοδομητικές και σύμφωνες με το στόχο της αναθεώρησης του Κ.Β.Σ., όπως αναφέρεται
ανωτέρω.
4. Ενόψει του περιορισμένου χρόνου που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου της (Οκτώβριος
2005) παρακαλούμε:
α) Το περιεχόμενο των υπομνημάτων να ακολουθεί την παραπάνω διάταξη.
β) Τα υπομνήματα να αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (15η Δ/νση Κ.Β.Σ. Καραγεώργη Σερβίας
10—10184 ΑΘΗΝΑ) το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2005, ώστε να υπάρξει χρόνος μελέτης, αξιολόγησης και αξιοποίησης
των προτάσεών σας.
5. Παρατηρήσεις και προτάσεις παρακαλούνται να αποστείλουν και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημοτικές Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. για θέματά τους που έχουν σχέση με την εφαρμογή του Κ.Β.Σ.
6. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία σας θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη κατάρτιση ενός σύγχρονου νομοθετήματος προς
όφελος των παραγωγικών τάξεων και του Δημοσίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

62. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων ‘Εργων, Ασκληπιού 23, 10680 Αθήνα
63. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Η’ Τάξεως, Πινδάρου
4, 10671 Αθήνα
64. Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, Μακεδόνων
2, 11521 Αθήνα
65. ΣΤΕΑΤ — Πινδάρου 4, 10621 Αθήνα
66. ’Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85, 10538 Πειραιάς
67. Γ.Γ.Πληροφοριακών Συστημάτων—Γεν. Δ/νση ΚΕΠΥΟ
68. Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ξενοφώντος 10, 10557 Αθήνα
69. ’Ενωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
(ΕΦΕΕ), Λ. Αλεξάνδρας 60, 11473 Αθήνα
70. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Θεμιστοκλέους
38, 10678 Αθήνα

71. Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης Έρευνας, Κυβέλης 1,
10682 Αθήνα
72. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, Λιόντου 8,
10681 Αθήνα

Υποβολή αναλυτικού υπομνήματος της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
με προτάσεις για αλλαγή του υπό τροποποίηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
Αρ. Πρ. 1027

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

Προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Κο Αδάμ Ρεγκούζα

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αποστολή της
με αρ. πρωτ. 002499/7-6-2005 επιστολής σας με θέμα
«Αναμόρφωση και προσαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
στις σύγχρονες συνθήκες συναλλαγών» και να θέσουμε
υπόψη σας τις προτάσεις μας, οι οποίες παρακαλούμε
να ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση του σχετικού νομοσχεδίου.

4

Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΑΔΟΥ
Ο Οδοντίατρος και ο Ειδικός Οδοντίατρος (Ορθοδοντικός και Γναθοπροσωπικός χειρουργός) είναι ελεύθερος
επαγγελματίας ατομικά απασχολούμενος σε ποσοστό 85%,
σε ιατρείο 50-70 τμ και χωρίς βοηθητικό προσωπικό σε
ποσοστό άνω του 90%. Κατά συνέπεια σε συνθήκες, εξόχως
ανταγωνιστικές λόγω επαγγελματικού υπερπληθωρισμού,
καλείται να αντεπεξέλθει καθημερινά όχι μόνο στην παροχή
ιατρικών υπηρεσιών αλλά και στην παρακολούθηση τόσο
των τρεχόντων διοικητικών & οικονομικών θεμάτων της
«επιχείρησης» όσο και των, κατά την γνώμη μας, εξαιρετικά
γραφειοκρατικών υποχρεώσεων που θέτει η φορολογική
νομοθεσία και πάντα μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια
(πχ εγγραφή ασθενούς στο «βιβλίο ασθενών» με την είσοδο στο χώρο εξέτασης). Με την έκδοση των διευκρινιστικών
εγκυκλίων κατόπιν υπομνημάτων 1010790/130/0015,
1007917/86/0015 και 1017028/204/0015 της 15ης
Διευθύνσεως Βιβλίων και Στοιχείων είναι γεγονός, ότι
έχουν απλοποιηθεί κάποιες από τις διαδικασίες που αφορούν στον Κ.Β.Σ. Στην πράξη όμως αποδεικνύεται ότι είναι
επιτακτική ανάγκη η περαιτέρω απλοποίηση υφισταμένων
διαδικασιών που στοχεύουν στην αντικειμενική κρίση και
έλεγχο των φορολογουμένων και άρα στην προστασία τους
με παράλληλη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου.

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Προτάσεις με πλήρη αιτιολόγηση για την απλούστευση
συγκεκριμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Συνυπευθυνότητα παραλήπτη σε νόμιμο τιμολόγιο αγοράς
(άρθρο 18 §5 Π.Δ. 186/92).
Η πλειοψηφία των ορθοδοντικών δεν απασχολούν λογιστή σε μόνιμη βάση και είναι γνωστό ότι δεν διαθέτουν
λογιστικές γνώσεις. Παρόλα αυτά καλούνται να κρίνουν,
ως παραλήπτες, την ορθότητα & επάρκεια στοιχείων του
Κ.Β.Σ. από φορολογική άποψη και επομένως είναι λογικό
να μην εντοπίζεται άμεσα τυχόν ανεπάρκεια ή λάθος. Ο
ορθός έλεγχος του παραστατικού μπορεί να γίνει από τον
λογιστή αλλά σε κάθε περίπτωση σε μεταγενέστερη από
την λήψη ημερομηνία (πχ. μετά από 7 ημέρες). Επομένως,
δεδομένου ότι:
• Δεν είναι δυνατός ο άμεσος & ορθός έλεγχος του
παραστατικού,
• Η παραλαβή των παραστατικών Κ.Β.Σ γίνεται συνήθως
σε ώρα εργασίας του ιατρείου και υπό πίεση,
• Δεν μπορεί να διατηρεί ο ορθοδοντικός λογιστήριο εντός
του χώρου άσκησης της ειδικότητός του (λειτουργικά και
οικονομικά),
• Δεν δύναται από την ισχύουσα νομοθεσία να διορθώσει
ο ίδιος παραλαμβανόμενο τιμολόγιο στην περίπτωση
που εντοπίσει κάποια παράλειψη,
• Τα παραλαμβανόμενα είδη έχουν, συνήθως, τον χαρακτήρα του επείγοντος (προορίζονται για ασθενείς)
και επομένως δεν υπάρχει η δυνατότητα άρνησης της
παραλαβής τους για μικρο-παρατυπία (π.χ. λάθος ώρα
κλπ),
• Υπάρχουν περιπτώσεις που το τιμολόγιο έρχεται με χρονική καθυστέρηση (π.χ. 3 ημερών λόγω αποστολής του
με courrier) και τυχόν παρατυπία επί αυτού γίνει αντιληπτή
εντός της επόμενης ημέρας και ακολούθως επιστραφεί
για διόρθωση στον εκδότη ταχυδρομικά (3 ημέρες) και
γίνει έλεγχος από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ο.Υ. στην
εκδότρια Εταιρεία εντός του ανωτέρω διαστήματος ο
παραλήπτης καθίσταται συνυπεύθυνος κατά τις διατάξεις
της, καίτοι αποδεδειγμένα έχει πράξει νομίμως και έχει
αντιδράσει χρονικά άμεσα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Προτείνουμε να καταργηθεί ή σε αντίθετη περίπτωση να
τροποποιηθεί κατάλληλα η § 5 του άρθρου 18.
Σβησίματα ή παράλειψη απαραίτητου δεδομένου (άρθρο
13 §2 εδ β΄& γ΄) σε βιβλίο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών
(άρθρο 18 §1 του Π.Δ. 186/92).
Λαμβανομένου υπόψη ότι μονοψήφιο ποσοστό των οδοντιάτρων έχει βοηθητικό προσωπικό (και αυτό χωρίς λογιστικές γνώσεις) και επομένως τα παραπάνω παραστατικά
συμπληρώνονται κατά κανόνα από τον ίδιο τον ορθοδοντικό, συνήθως κάτω από πίεση χρόνου, δεν θα πρέπει οι
διορθώσεις-διαγραφές (πχ μετατροπή του γραμματικού
χαρακτήρα Η σε παχύ χαρακτήρα Ι λόγω ορθογραφικού
λάθους αντί της διαδικασίας διαγραφής με γράμμωση
και αναγραφής του σωστού χαρακτήρα) να θεωρούνται
παράπτωμα. Παράλληλα σε περιπτώσεις έκδοσης στοιχείων με έλλειψη κάποιου υποχρεωτικώς αναγραφομένου
δεδομένου (άρθρο 13 §2 εδ. β΄&γ΄) (πχ παράλειψη του
ονόματος από ονοματεπώνυμο ασθενή) να μη θεωρείται
παράπτωμα εφόσον η παράληψη ή διόρθωση του παραστατικού αποδεικνύεται πλήρως από εγγραφή σε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που πιστοποιεί ότι το εν λόγω παραστατικό
αφορά το ίδιο πρόσωπο με τα πλήρη και ορθά στοιχεία
του, που είναι καταχωρημένο στο βιβλίο εσόδων εξόδων
ή βιβλίο ασθενών και αντιστρόφως. Είναι ευνόητο ότι μια
αλλαγή αυτής της παραγράφου, και η επιβολή προστίμου
για τον προαναφερθέντα λόγο είναι άδικη και σε τίποτα
δεν εξυπηρετεί στην εξασφάλιση της φορολογητέας ύλης
αφού αποδεικνύεται απολύτως ότι πρόκειται περί απροσεξίας και όχι προσπάθεια φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής,
εκτός εάν θεωρηθεί ότι ο σκοπός του Κ.Β.Σ. είναι μέσω
της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατικής προσέγγισης
των συναλλαγών η δημιουργία πρόσθετων εσόδων μέσω
των προστίμων, κλπ.
Απώλεια στοιχείων
Η απώλεια αθεώρητων στοιχείων να κρίνεται με επιείκεια
(μέσω ειδικής & ρητής προς τούτο πρόβλεψης στον υπό
διαμόρφωση Κ.Β.Σ.) δεδομένου ότι τα ποσά που αφορούν
σ’ αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και
στα πρόσθετα Βιβλία τα οποία τηρεί ο Ορθοδοντικός και
ουδόλως επηρεάζουν την ουσία του ελέγχου και το ύψος
της φορολογητέας ύλης.
Βιβλίο ασθενών (Ν. 3052/24-9-02 άρθρο 2 §16)
Να καταργηθεί το βιβλίο ασθενών η τήρηση του οποίου
είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη, ειδικότερα μέσα
στις ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες που απαιτεί η ορθή
συμπλήρωση του. Εκτός του γεγονότος ότι, οι ορθοδοντικοί
παρακολουθούν τους ασθενείς τους χωρίς να κάνουν συγκεκριμένη θεραπεία για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται
από ένα (1) έως και δέκα (10) χρόνια, ενώ η ενεργός
φάση της θεραπείας είναι μόλις 2-3 χρόνια. Σε όλο αυτό
το χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένοι να δέχονται
επισκέψεις ασθενών χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή, αφού
μόνο η ενεργός θεραπεία χρεώνεται. Η τήρηση βιβλίου
ασθενών όπου η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων δε θα
έχει λάβει απόδειξη (δωρεάν εξέταση για την μη ενεργό
θεραπεία) καθιστά τον ορθοδοντικό «ευάλωτο» σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.
Ειδικότερα μέχρι την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου ασθενών θεωρούμε ότι επιβάλλεται να
τροποποιηθεί ο χρόνος καταχώρησης στο βιβλίο ασθενών
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των εκδιδόμενων στοιχείων. Θα μπορούσε η υποχρέωση
καταχώρησης του στοιχείου να γίνεται αντί εντός της
ίδιας μέρας εντός δύο εργάσιμων ημερών. Επίσης, αντί
η καταχώρηση του ασθενή στο «βιβλίο ασθενών» όπως
ισχύει να πραγματοποιείται με την είσοδο του στο χώρο
του ιατρείου να επιτρέπεται να γίνεται μέχρι την είσοδο του
επόμενου ασθενούς. Η οριακή προαναφερόμενη αύξηση
των χρονικών ορίων καταχωρήσεων, ενώ αντικειμενικά ουδόλως αποτρέπει τον έλεγχο, θα συνεισφέρει αποφασιστικά
στην άρση της πίεσης προς τον ορθοδοντικό και άρα θα
εξαλείψει την πιθανότητα παραλείψεων, διορθώσεων και
λαθών κατά την συμπλήρωση του.
Δυνατότητα απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων (Ν.2065/92
άρθρο 31).
Σε περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής συγκεκριμένης θεραπείας από τον ασθενή ο ορθοδοντικός για δεοντολογικούς
ή άλλους λόγους δεν επιτρέπεται να σταματήσει την παροχή
των υπηρεσιών του σε αντίθεση με λοιπούς επιτηδευματίες. Βεβαίως δεν υποχρεούται να εκδώσει Α.Π.Υ. εφόσον
δεν υπάρχει καταβολή χρημάτων, το κόστος όμως της
θεραπείας καταβάλλεται από τον ίδιο χωρίς να αλλάζουν
τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης. Σε περίπτωση που ο
ορθοδοντικός δε λάβει τελικά το ποσό που αντιστοιχεί
στη θεραπεία θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να
υπάρχει όπως και στις εμπορικές επιχειρήσεις η πρόβλεψη
απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό επί του
ακαθαρίστου εισοδήματος.
Δικαιολόγηση εξόδων οργάνωσης και πρώτης εγκατάστασης ιατρείου.
Κατά κανόνα η οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση ιατρείου
απαιτεί χρονικό διάστημα 6-12 μηνών. Εάν στο διάστημα
αυτό ο ορθοδοντικός προβεί σε έναρξη εργασιών από
τη Δ.Ο.Υ., καλείται να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές,
εισφορές στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο κοκ χωρίς να
έχει έσοδα, δεδομένου ότι στο υπό κατασκευή ιατρείο δε
δέχεται ασθενείς και τέλος δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. Αντίθετα, εάν στο διάστημα αυτό δεν προβεί
σε έναρξη εργασιών, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν
ως έξοδα ιατρείου οι δαπάνες που έγιναν στο διάστημα
κατασκευής του. Προτείνεται να περιληφθεί ρύθμιση ώστε
τα έξοδα εγκατάστασης ιατρείου, πριν την έναρξη επιτηδεύματος, να καταχωρούνται π.χ. σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο
ή μη από την Δ.Ο.Υ., όπως το προσωρινό βιβλίο του ιδρυτή
επιχείρησης (άρθρο 10 §2 του Π.Δ. 186/92) με απλουστευμένες διαδικασίες όπως πχ απλή αναγγελία, ώστε στη
συνέχεια να μεταφερθούν στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και
να δικαιολογηθούν ως έξοδα ή αποσβέσεις. Εφόσον τα
ιατρικά επαγγέλματα δεν υποχρεούνται σε απόδοση Φ.Π.Α.,
η καταχώρηση των τιμολογίων οργάνωσης ιατρείου με
κάποια χρονική υστέρηση στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων για
το Δημόσιο δεν συνεπάγεται καμία απώλεια εσόδων.
Γ΄ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ
1) Να καταργηθεί η συνυπευθυνότητα σε νόμιμο τιμολόγιο
αγοράς ως προς το σκέλος των διαδικασιών και έκδοσης στοιχείων και εφόσον η συναλλαγή αποδεικνύεται
με άλλο πρόσφορο τρόπο (πχ έκδοση εξοφλητικής
απόδειξης κλπ).
2) Να μην επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις έκδοσης
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3)
4)

5)
6)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

στοιχείων με ελλείψεις σε υποχρεωτικά αναγραφόμενα δεδομένα ή μουτζούρας εφόσον η παράλειψη ή η διόρθωση
του παραστατικού δεν καθιστά αδύνατο τον έλεγχο αφού τα ορθά στοιχεία προκύπτουν από την εγγραφή τους στο
Βιβλίο Εσόδων -Εξόδων και στα άλλα πρόσθετα βιβλία και αντιστρόφως.
Να μην επιβάλλονται πρόστιμα για απώλεια αθεώρητων στοιχείων εφόσον τα δεδομένα είναι καταχωρημένα σε
θεωρημένα βιβλία. Σε αντίθετη περίπτωση να εξορθολογισθούν για τους τηρούντες πρόσθετα βιβλία ιατρούς (ειδική
πρόβλεψη στον υπό διαμόρφωση Κ.Β.Σ.).
Μέχρι την κατάργηση του Βιβλίου Ασθενών να τροποποιηθεί άμεσα ο χρόνος καταχώρησης στο βιβλίο ασθενών των
εκδιδόμενων στοιχείων. Θα μπορούσε η καταχώρηση Α.Π.Υ. εντός της ίδιας ημέρας να πραγματοποιείται εντός δύο
εργάσιμων ημερών. Επίσης η υποχρέωση καταχώρησης του ασθενούς στο Βιβλίο με την είσοδο του στο χώρο του
ιατρείου να επιτρέπεται να γίνεται μέχρι την είσοδο του επόμενου ασθενούς της ίδιας ημέρας.
Να δικαιολογείται απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων όπως στις εμπορικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 1% επί των ακαθαρίστων εσόδων.
Να περιληφθεί ρύθμιση ώστε τα έξοδα εγκατάστασης ιατρείου, πριν την έναρξη επιτηδεύματος να δικαιολογούνται ως
έξοδα-αποσβέσεις.
Μετά τιμής,
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεράσιμος Αγγελόπουλος

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Σταθόπουλος

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. ΑΠΟ ΤΟ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”
Βράβευση της Εταιρείας Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας
Στις 3 Δεκεμβρίου 2005 στο ξενοδοχείο «Hilton» των
Αθηνών παρουσία πολλών τιμώμενων προσώπων, σε μια
ξεχωριστή και ζεστή «οικογενειακή» εκδήλωση συμβολικού
χαρακτήρα 10 χρόνων δράσης του, ο Σύλλογος «Χαμόγελο
του Παιδιού» βράβευσε με το συμβολικής αξίας «Βραβείο
Προσφοράς προς τα παιδιά, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ»
την επιστημονική Εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας. Η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. διοργάνωσε από
το τέλος του 2004 ένα πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου
τα μέλη της προσέφεραν εθελοντικά δωρεάν ορθοδοντική
θεραπεία σε παιδιά που φιλοξενούνται στο Σύλλογο. Ήδη
βρίσκονται σε θεραπεία η πρώτη ομάδα
και χάρις την υπερπροσφορά αγάπης των
συναδέλφων ορθοδοντικών υπάρχει δυνατότητα για θεραπευτική κάλυψη παιδιών και
στο μέλλον. Παράλληλα, στην ίδια εκδήλωση
τιμήθηκαν ο Ο.Σ.Α. και ο συνάδελφος κ. Κ.
Τράσσιας για αφιλοκερδή παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών.
Παραλαβή βραβείου
Ο Σύλλογος «Χαμόγελο του Παιδιού»
τιμώντας πρόσωπα και φορείς που με τις
υπηρεσίες και την διάθεσή τους
πρόσφεραν αφιλοκερδώς την
βοήθειά τους για ένα ομορφότερο χαμόγελο από τα παιδιά,
θέλησε να τους ευχαριστήσει
Πανοραμική άποψη της αίθουσας της εκδήλωσης του “Χαμόγελου του Παιδιού”

για την συνεισφορά τους στη παραπάνω προσπάθεια. Η ατμόσφαιρα
ήταν συγκινητική, καθώς τα βραβεία δόθηκαν από τα παιδιά του
Συλλόγου και συνοδεύονταν από
ζωγραφιά και μια πολύ μεγάλη,
θερμή αγκαλιά. Το βραβείο παρέΑντιφώνιση Προέδρου
λαβε εκ μέρους της Εταιρείας Ορπαραλαβή
θοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. κατά την
του βραβείου
Μελέτης και Έρευνας ο πρόεδρος
του Δ.Σ. κ. Β. Σταθόπουλος. Τέλος θέλουμε να σημειώσουμε
ότι πολύ όμορφο ήταν το ίδιο το βραβείο, ένα μεταλλικό
αγαλματάκι – αγοράκι το οποίο κρατάει το σήμα του Συλλόγου
και συμβολίζει το χαμόγελο και την χαρά των παιδιών που
χάρις την μέριμνα του Συλλόγου βρήκαν.
Στοχεύοντας στην συνεχή συνεργασία με το σύλλογο
«Χαμόγελο του παιδιού» θα ήταν ευπρόσδεκτη κάθε προσφορά συναδέλφου ορθοδοντικού να αναλάβει μια δωρεάν
θεραπεία στις περιοχές όπου ο Σύλλογος διατηρεί ξενώνες
φιλοξενίας, δηλαδή στην Αττική, Κέρκυρα και Κόρινθο. Για
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά στο τηλέφωνο της Εταιρείας 210-8227576,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
eogme.gr και με την υπεύθυνη του
προγράμματος κα Σ. Τζαννέτου
στο τηλ: 210-6850662.
Αναμνηστική φωτογραφία μελών της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
με τον πρόεδρο κ. Κ. Γιαννόπουλο

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Ανακύρηξη του Καθ. Ιωάννη Αδαμίδη ως επιτίμου μέλους της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
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Η Εταιρεία μας στο Δ.Σ. της 13ης Σεπτεμβρίου 2004 αποφάσισε ομόφωνα να ανακυρήξει τον καθηγητή Ιωάννη
Αδαμίδη ως επίτιμο μέλος της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5, §2 του Καταστατικού μας για την συμβολή
του στην πρόοδο της ορθοδοντικής ειδικότητας στην χώρα μας.
Η τιμή αυτή είναι η πιο σημαντική τιμή που μπορεί να απονείμει η Εταιρεία μας και μόλις άλλες δύο φορές

ΔραστηριOτητες μελΩν μας

ΙΟΥΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005
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από το 1985 μέχρι σήμερα έχει απονεμηθεί.
Ο Ι. Αδαμίδης ήταν ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ορθοδοντικής Εταιρείας (Π.Ο.Ε.), της πρώτης Ορθοδοντικής Εταιρείας
στην Ελλάδα που συγκροτήθηκε από αμιγώς ειδικούς ορθοδοντικούς και μετέπειτα μετονομάσθηκε για την αποφυγή ανούσιων
αντιπαραθέσεων σε Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.. Ο Καθ. Ι. Αδαμίδης εργατικός και ευθύς, αντιπροσωπεύει έναν από τους πρωτεργάτες της
ορθοδοντικής ειδικότητας στην χώρα μας. Σε μια εποχή που οι ειδικοί ορθοδοντικοί ήταν ελάχιστοι εκείνος μετέβη στις
Η.Π.Α. και εξειδικεύθηκε, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του 76ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας το 2000,
σ’ ένα ομολογουμένως εξαιρετικά επιτυχημένο συνέδριο στην όμορφη Κρητική γη.

105ο Συνέδριο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών
Με συμμετοχή χιλιάδων ορθοδοντικών τόσο μελών της Α.Ο.Ο. όσο και ορθοδοντικών από διάφορες χώρες έλαβε χώρα
το 105ο Συνέδριο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών από τις 20-24 Μαΐου 2005 στο San Francisco, των
Η.Π.Α.. Συμμετείχαν από Ελλάδα οι συνάδελφοι: Ι. Τάμπαση, Σ. Πάλλης, Δ. Πάλλη, Α. Κόκκας, Β. Σταθόπουλος, Α. Πέττας,
Μ. Λάσκαρη, Η. Κατσαβριάς, Γ. Ζάκο – Παπαϊωάννου, Α. Αθανασίου.

ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Επιστημονικές εκδηλώσεις της Ορθοδοντικής Εταιρείας Κύπρου
1) Στις 13 Μαρτίου 2004 στο ξενοδοχείο
Κλεοπάτρα στη Λευκωσία έλαβε χώρα
με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή όλων
των μελών της εταιρείας μας ημερίδα
με τον Δημήτρη Μαυρέα και θέματα:
α) Σύγχρονες απόψεις για τις διαταραχές της Κ.Γ.Δ
β) Αυτόδετα άγκιστρα. Ορθοδοντική
χαμηλών τριβών.
2) Το 7ο ετήσιο συνέδριο της Ο.Ε.Κ. πραγματοποιήθηκε Σάββατο και Κυριακή 29 & 30 Μαΐου στο
ξενοδοχείο Αμαθούς στη Λεμεσό, με ομιλητές τους:
• Δρ. Σταύρο Κοιλιαρίδη: Καθηγητή και Διευθυντή του τμήματος της Ορθοδοντικής του πανεπιστημίου της Γενεύης.
• Δρ. Χρήστο Κατσαρό: Καθηγητή Ορθοδοντικής του
πανεπιστημίου του Nijmegen-Ολλανδίας.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:
Οδοντογναθικά προβλήματα της κατακόρυφης διάστασης.
Αυτόδετα ορθοδοντικά αγκύλια.
Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της πάγιας γλωσσικής
συγκράτησης.

7ο ετήσιο συνέδριο Ορθοδοντικής
Εταιρείας Κύπρου

Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Κ. με τους προσκεκλημένους ομιλητές καθ. Σ.
Κοιλιαρίδη, Καθ. Χρ. Κατσαρό & τον
Πρόεδρο της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Η Ορθοδοντική Εταιρεία Κύπρου συμμετέχει στη διοργάνωση του 6ου I.O.C
Με πρωτοβουλία της ΕΟΓΜΕ στην Οργανωτική Επιτροπή του
6 Διεθνούς Συνεδρίου η Ορθοδοντική Εταιρεία Κύπρου έγινε
δεκτή ως συμμετέχουσα Εταιρεία από το 2004. Ακολουθεί η
ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε το Δ.Σ. της Ο.Ε.Κ. προς
την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για την πρωτοβουλία της:
Αγαπητέ κε Πρόεδρε,
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι
η Ορθοδοντική Εταιρία Κύπρου έχει γίνει αποδεκτή σαν
“supporting member” του 6ου Διεθνούς Ορθοδοντικού
συνεδρίου που θα γίνει στο Παρίσι 11-15/9/2005.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τόσο

εσάς προσωπικά όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της
εταιρείας σας για την τιμή που μας κάνατε να προτείνετε
την εταιρεία μας ως υποψήφια για τον πιο πάνω ρόλο.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ για την απρόσκοπτη και
απεριόριστη συνεργασία και βοήθεια που πάντα μας προσφέρετε και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το
πνεύμα της αδελφικής συνεργασίας θα ενισχύεται με τον
κάθε δυνατό τρόπο.
Με αδελφικούς χαιρετισμούς,
Πέτρος Κόκκινος
Πρόεδρος Ο.Ε.Κ

ΕπαγγελματικΑ ΝΕα
Πρόταση δημιουργίας Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών για την προστασία από ακτινοβολία στην Οδοντιατρική
Ο σκοπός της πρότασης ήταν να προωθήσει ένα πρακτικό
από τον κίνδυνο τις ιονίζουσας ακτινοβολίας.
οδηγό για την προστασία της ακτινοβολίας για επαγγελμα- • Οδηγία 97/43/ Euratom, της 30ης Ιουνίου 1997, που
τικές ομάδες όπως είναι οι οδοντίατροι και το βοηθητικό
αφορά την προστασία της υγείας ατόμων που εκτίθενται
προσωπικό τους, βασισμένοι σε δύο σχετικές οδηγίες της
στον κίνδυνο ιονίζουσας ακτινοβολίας για ιατρικούς σκοΕυρωπαϊκής Ένωσης:
πούς.
Συμπερασματικά το έγγραφο 136 της Ε.Ε. προτείνει τις
• Οδηγία 96/29/Euratom, της 13ης Μαΐου 1996, που
αφορά τις βασικές προδιαγραφές ασφαλείας για την περιπτώσεις που η κάθε ακτινογραφική λήψη θεωρείται
προστασία της υγείας των εργαζομένων και του κοινού απαραίτητη ή μη.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
Έγγραφο 136 της Ε.Ε. για τις ορθοδοντικές ακτινογραφίες
Η ακτινογραφία είναι χρήσιμη όταν
ακολουθείται από κλινική εξέταση σε
μία ομάδα ορθοδοντικών ασθενών.
Επιπροσθέτως, ένας ασθενής στη
περίοδο της μικτής οδοντοφυΐας
μπορεί να χρειασθεί ακτινογραφία
για να καθορισθεί αν η προληπτική
θεραπεία είναι απαραίτητη. Όταν
άλλες παλαιότερες ακτινογραφίες
είναι διαθέσιμες, αυτές μπορούν ήδη
να περιέχουν όλες τις πληροφορίες
των κλινικών αναγκών για περαιτέρω
αξιολόγηση.
Η κλινική εξέταση είναι εκείνη που
επιβεβαιώνει ότι οι αιτούμενες ακτινογραφίες είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο ορθοδοντικό
πρόβλημα του ασθενούς. Αντίστοιχα, η ανάγκη λήψης ακτινογραφίας για να εξετάσουμε την πρόοδο της θεραπείας εξαρτάται από
μία προσεκτική κλινική αξιολόγηση. Ο πίνακας 3.2 δίνει μία ευρεία
εικόνα της χρησιμότητας διαφόρων ακτινογραφικών προβολών
που χρησιμοποιούνται στην ορθοδοντική.
Διάφορες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι μία κλινική εξέταση
συμπληρώνεται από μοντέλα έρευνας τα οποία είναι συχνά επαρκή
για το σχεδιασμό της θεραπείας. Επίσης, έρευνες που χρησιμοποι-

ούν λογάριθμους και κλινικές ενδείξεις, έχουν αποδείξει ότι μία
σημαντική μείωση στα νούμερα των ορθοδοντικών ακτινογραφιών
είναι πιθανή χωρίς συμβιβασμό στο θεραπευτικό αποτέλεσμα των
ασθενών. Από αυτές τις μελέτες, η επίδραση των ακτινογραφιών
στην αλλαγή ορθοδοντικής διάγνωσης και στο σχεδιασμό θεραπείας είναι περιορισμένη και κυμαίνεται από 16% έως 37% και
4% έως 20% αντίστοιχα.
Κεφαλομετρικές ακτινογραφίες συχνά απαιτούνται για επιλεγμένους ασθενείς που υποβάλονται σε ορθοδοντική θεραπεία. Το
διάγραμμα στον πίνακα 3.3 δίνει μία πολύ απλοποιημένη εικόνα
για αυτές τις περιπτώσεις που απαιτούνται πλάγιες κεφαλομετρικές
ακτινογραφίες. Επιπροσθέτως, μία κεφαλομετρική ακτινογραφία
δικαιολογείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Στο τέλος της θεραπείας με λειτουργικά μηχανήματα για αξιολόγηση της αξονικής απόκλισης των κάτω τομέων.
• Στο τέλος της προ-χειρουργικής ορθοδοντικής θεραπείας στις
ορθογναθικές περιπτώσεις.
• Λίγο πριν το τέλος της θεραπείας με ακίνητα μηχανήματα για
αξιολόγηση της θέσης των κάτω τομέων.
Όταν αξιολογείται η θέση των κάτω τομέων η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία συνίσταται όταν οι πληροφορίες που θα
αντληθούν πρόκειται να αλλάξουν την απόφαση του ορθοδοντικού
για το τέλος της θεραπείας ή για τη φάση συγκράτησης.

Πίνακας 3.2: Various radiographic views and their function in
orthodontic practice. (Modified from (29))

Πίνακας 3.3: A simplified flow chart to determine whether a pretreatment cephalogram is needed.

Projection
Panoramic radiograph or
lateral oblique views
Lateral cephalometric view
Occlusal views generally
Anterior oblique occlusal of
maxilla (standard occlusal)
and mandibul aranterior
oblique occlusal
Occlusal views specifically:
1. Anterior oblique occlusal
of maxilla (standard
occlusal)
2. True occlusal of the
mandible
Periapicals

Bitewings
Posteroanterior view

Function
• Identification of the developing dentition.
• Confirmation of the presence/absence of teeth.
• To assess skeletal pattern and labial segment
angulation.
• Assessment of unerupted teeth.
• Identification of abnormality/potential
pathology and to localise unerupted teeth.
• To obtain views of incisor region when lateral
oblique films have been taken.
• Localization

of tooth/teeth by vertical parallax
involving:
• Anterior oblique occlusal in combination with
panoramic film.
or
• Anterior oblique occlusal in combination with
a periapical film.
• Localization of unerupted teeth.
• To assess root morphology and angulation.
• To assess root resorption.
• To assess apical pathology.
• In combination with an oblique occlusal or
second periapical, to localise unerupted teeth
by parallax.
• To assess teeth of doubt ful prognosis.
• Caries identification and assessment of
periodontal bone levels.
• Occasionally needed in patients with facial
asymmetry and certain jaw anomalies.

Is:
• IOTN DHC*>=4
• Oral hygiene good
• No caries
• Patient willing to wear

NO

DO NOT
TAKE
CEPHALOGRAM

NO

DO NOT
TAKE
CEPHALOGRAM

NO

DO NOT
TAKE
CEPHALOGRAM

fixed appliance?

ΥΕS
Is:
• Skeletal

pattern marked Class II
or Class III?

ΥΕS
Are:
• Functional and/or
• Upper and lower fixed appliances to
be used within one year of appointment?
ΥΕS
TAKE
CEPHALOGRAM
*IOTN DHC - Index of orthodontic treatment need dental health component.
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