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Τριμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας

Καλή Ανάσταση
Σημείωμα σύνταξης
Tα «Ορθοδοντικά Νέα»
αλλάζουν με στόχο
την τακτική έγκυρη
και άμεση ενημέρωση
των συναδέλφων.
Σημαντική νέα αλλαγή
η αλλαγή εκδότη.
Γιατί ό,τι δεν αλλάζει
κάνει τον κύκλο του
και πεθαίνει. Γιατί η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. είναι πρωτοπόρα στην
ανανέωση. Άρχισε με τη θητεία διαφορετικών προέδρων (9
διαφορετικοί πρόεδροι υπηρέτησαν στα 24 χρόνια ζωής της)
άλλαξε μορφή στα έντυπά της και πλούτισε τις επιστημονικές
της εκδηλώσεις. Νέα πρόκληση η ύλη των «Ορθοδοντικών
Νέων», ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με τακτικότητα στην
έκδοσή του, με νέο εκδότη, με αναφορές και δημόσιο
διάλογο με το Δ.Σ., ένα έντυπο «φιλικό» στο περιβάλλον.
Ο απερχόμενος εκδότης Βασίλειος Σταθόπουλος προσβλέποντας
σε ένα νέο πεδίο προσφοράς και ενασχόλησης με τα κοινά του
Οδοντιατρικού χώρου με πολύ αυξημένες υποχρεώσεις, όπως
είναι η υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, έφθασε η στιγμή να παραδώσει
τα ηνία στη νέα, δραστήρια, αποφασιστική και πολλά υποσχόμενη
συνάδελφο, που θα αναλάβει την ευθύνη των αλλαγών και
βελτιώσεων που απαιτούνται.
Την σκυτάλη παίρνει ως 8η στη σειρά εκδότης των
Ορθοδοντικών Νέων η νεοεκλεγείσα υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων του Δ.Σ. μας, η συνάδελφος Εύη Στάμου. Όσο
χρόνο χρειάζεται θα έχει συμπαραστάτες στο πλάι της όλο
το Δ.Σ. της Εταιρείας μας και όσους συνεισέφεραν μέχρι
τώρα στην έκδοσή του.
Στις άμεσες αλλαγές που υιοθετούνται περιλαμβάνονται η
δημοσίευση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας μας ώστε να υπάρχει αμεσότητα στην ενημέρωση
προς τα μέλη για τα πεπραγμένα και τους μελλοντικούς
στόχους της. Παράλληλα με την απόκτηση ιδιόκτητης
στέγης θα υπάρχει η δυνατότητα ανοικτών Δ.Σ. στα μέλη
της Εταιρείας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης
προτάσεων και ανταλλαγής απόψεων από όλους.
Το ενημερωτικό έντυπο θα αρχίσει να τυπώνεται σε
ανακυκλωμένο χαρτί ενώ παράλληλα θα ζητηθεί από τους
παραλήπτες του, να δηλώσουν προαιρετικά, εάν επιθυμούν την
ηλεκτρονική αποστολή του σε .pdf μορφή, ώστε να μειωθεί
ακόμη περισσότερο η χρήση χαρτιού με ωφέλεια τόσο για το
περιβάλλον όσο και για το οικονομικό κόστος έκδοσης των
«Ορθοδοντικών νέων». Εσείς θα είστε οι μόνοι κριτές της
νέας πρωτοβουλίας. Πριν όμως οποιασδήποτε καλόπιστης
κριτικής περιμένουμε της υποβολή απόψεων, προτάσεων,
ανακοινώσεων για βελτίωση της ποιότητας και με ιδιαίτερη
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χαρά την προσφορά της συνεργασίας σας για την όσο το
δυνατόν πληρέστερη και αλογόκριτη έκδοση του εντύπου.
Αγαπητή Εύη ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία στην ανάληψη
της εκδοτικής προσπάθειας.
Ο Εκδότης & Υπεύθυνος σύνταξης
Βασίλειος Σταθόπουλος

Ημερίδα 30ης Μαΐου 2009
Η τρίτη επιστημονική εκδήλωση της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2009 ημέρα Σάββατο και ώρα 9
π.μ. στο ξενοδοχείο Holiday Inn της Αττικής Οδού με την
ευγενική χορηγία της 3M-UNITEC. Ακολουθούν τα βιογραφικά και οι περιλήψεις των παρουσιάσεων των προσκεκλημένων ομιλητών.

Βιογραφικό Δρ Tim Clayton
Ο Tim Clayton κατέχει την θέση του Senior
Lecturer στη Βιοστατιστική στο London School
of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).
Έχει ασχοληθεί συστηματικά και επί σειρά
ετών με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και
στατιστική ανάλυση πολλών κλινικών μελετών στο χώρο της Ιατρικής. Επίσης έχει
ολοκληρώσει ερευνητικές εργασίες που αφορούν στην ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων κλινικών μελετών που
χρησιμοποιούν τεχνικές επιβίωσης (time-to-event analyses).
Οι παραπάνω εργασίες οδήγησαν στη δημοσίευση πρωτοκόλλου για το βέλτιστο τρόπο δημοσίευσης των γραφικών
παραστάσεων επιβίωσης Kaplan-Meier.
Έχει δημοσιεύσει περίπου 50 ερευνητικές εργασίες και έχει
συγγράψει 8 κεφάλαια στο βιβλίο Clinical Trials Explained:
A Practical Guide to Design, Analysis and Reporting. Ο Tim
Clayton έχει μεγάλη εμπειρία στην διδασκαλία των κλινικών
μελετών και στην ανάλυση επιδημιολογικών μελετών, είναι
εξεταστής και μέλος της επιτροπής για τον τίτλο του Μaster
στην Βιοστατιστική και Επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου. Έχει συγγράψει μεγάλο μέρος των σημειώσεων
για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μaster στις Κλινικές Μελέτες και είναι ο κύριος διοργανωτής των ετήσιων σεμιναρίων
που διοργανώνει το LSHTM για κλινικούς, εκδότες επιστημονικών περιοδικών και υγειονομικές αρχές.
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Σχεδίαση κλινικών μελετών και ανάλυση δημοσιευμένης
επιστημονικής βιβλιογραφίας στην Ορθοδοντική
Σε πολλούς τομείς της Υγειονομικής περίθαλψης, οι ιατροί,
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην υγεία και οι ασθενείς απαιτούν να τους παρέχονται πληροφορίες υψηλής
ποιότητας ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν τη σωστή
ιατρική παρέμβαση-υπηρεσία. Είναι όμως αρκετά δύσκολο,
από τις δημοσιευμένες μελέτες, να γίνει διάκριση μεταξύ
αξιόπιστης ή μη αξιόπιστης πληροφορίας αναφορικά με
την αποτελεσματικότητα της ιατρικής παρέμβασης. Υπάρχει
μια ευρεία διαβάθμιση στο βαθμό αξιοπιστίας των δημοσιεύσεων που ξεκινάει από την ανέκδοτη πληροφορία και
τις μη πειραματικές επιδημιολογικές μελέτες ως τις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, ενώ τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των διαφόρων ερευνητικών σχεδιασμών δεν
είναι πάντα κατανοητά.
Στις κλινικές μελέτες τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων
συγκρίνονται μεταξύ τους κατανέμοντας ασθενείς “τυχαία”
στις διάφορες παρεμβάσεις και κατ’ αυτό τον τρόπο καταλήγουμε σε αποτελέσματα τα οποία θεωρούνται “δίκαια” και
“αμερόληπτα” (unbiased). Σε μερικούς κλάδους της ιατρικής,
όπως η Καρδιολογία, οι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες
(RCTs) έχουν καθιερωθεί και τα αποτελέσματα τους χρησιμοποιούνται κατευθείαν στην κλινική πράξη. Δεν συμβαίνει
όμως το ίδιο σε πολλές άλλες ειδικότητες όπου οι RCTs
χαίρουν μικρής εκτίμησης και χρησιμοποιούνται ελάχιστα
ή και καθόλου.
Η ομιλία του θα παρουσιάσει τα προβλήματα των μη πειραματικών προοπτικών και αναδρομικών (observational
prospective and retrospective studies) μελετών στην Ορθοδοντική έρευνα και πως αυτά μπορούν να ξεπεραστούν με
τη αξιοποίηση καλά σχεδιασμένων RCTs. Θα αναλυθούν τα
βασικά σημεία που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση
και ερμηνεία των RCTs μελετών:
1. Βασικές αρχές σχεδίασης μελετών, θέματα ηθικής
2. Εισαγωγική Στατιστική για σχεδίαση, ανάλυση και δημοσίευση RCTs
3. Προβλήματα, μειονεκτήματα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών στην
Ορθοδοντική
Τα ανωτέρω θέματα θα παρουσιασθούν απλά και χωρίς
πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, προσαρμοσμένα για τους
κλινικούς ορθοδοντικούς.

Βιογραφικό Δρ Kevin Young



O Δρ Young έλαβε το πτυχίο της Oδοντιατρικής τον Δεκέμβριο του 1990 από το Πανεπιστήμιο του Liverpool, ενώ το 1993 έλαβε
την υποειδικότητα από το Πανεπιστήμιο του
Εδιμβούργου και το Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών της Αγγλίας. Τον Ιούλιο του 1999
έλαβε το Bachelor of Medicine and Surgery
με διάκριση. To 2004 έγινε μέλος στο Βασιλικό Κολλέγιο
Χειρουργών της Αγγλίας ενώ το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους
έλαβε το Master από το Πανεπιστήμιο του Liverpool. Ο Δρ
Young έχει διακριθεί το 1990 με το βραβείο Γναθοχειρουργικής και το 1997 με το βραβείο J. Hill Abram.
Εργάστηκε από το 1992 έως το 2001 στα τμήματα της Γναθοχειρουργικής και Παιδοδοντίας σε διάφορα Νοσοκομεία

του Liverpool. Από το 2001 έως το 2004, ειδικεύθηκε στην
Ορθοδοντική στο Πανεπιστήμιο του Liverpool, ενώ έως
σήμερα εργάζεται ως επιμελητής Ορθοδοντικής.
Ο Δρ Young έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα ενώ έχει δώσει αρκετές διαλέξεις. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά
τα Imaging Modalities, τις ψυχολογικές επιπτώσεις από τραύμα
μέσου τριτημορίου και τη λειτουργική συσκευή Twin Block.
Παράλληλα, διδάσκει στο μεταπτυχιακό τμήμα των Senior House
Officers, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ορθοδοντικής και
Γναθοχειρουργικής του Πανεπιστημίου του Liverpool.

Ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα
Ο Δρ Young κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, θα καλύψει
τα παρακάτω θέματα:
• Εισαγωγή στις συσκευές προσωρινής στήριξης (TAD)
• Ενδείξεις χρήσης ορθοδοντικών μικροεμφυτευμάτων σε
περιπτώσεις μέγιστης στήριξης
• Παράγοντες αξιολόγησης των μικροεμφυτευμάτων
• Τοποθέτηση ορθοδοντικών μικροεμφυτεύματων
Τα παραπάνω θα τεκμηριωθούν με αναφορά σε θεραπευμένες περιπτώσεις όπου τα ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα
έχουν χρησιμοποιηθεί για:
• Άπω μετακίνηση γομφίων
• Ενίσχυση στήριξης στην οπίσθια περιοχή των οδοντικών
τόξων
• Διόρθωση οδοντικών μέσων γραμμών
• Διόρθωση πρόσθιας χασμοδοντίας

Βιογραφικό Δρ Steve Μ. Chadwick
Ο Δρ Chadwick αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του
Liverpool το 1987, απέκτησε την ειδικότητα
της ορθοδοντικής από το Royal College of
Surgeons του Λονδίνου το 1994 καθώς και
τους ακαδημαϊκούς τίτλους MSc από το
Πανεπιστήμιο του Newcastle Upon Tyne,
FDS RCS (Edin), MA University of Lancaster.
Ο Δρ Chadwick είναι Επιμελητής Ορθοδοντικής στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας της Κομητείας του Chester, είναι
διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου του Manchester και εξεταστής
για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής στο Εδιμβούργο και
στο Λονδίνο. Είναι μέλος της Βρετανικής Ορθοδοντικής
Εταιρείας και του W.F.O.
Ο Δρ Chadwick έχει δημοσιεύσει εκτενώς για θέματα που
σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη θεραπεία με λειτουργικά
μηχανήματα, την εμβιομηχανική ανάλυση του συστήματος
MΒT, την ορθογναθική χειρουργική και τους αυτοαδροποιούμενους συγκολλητικούς παράγοντες.

Εφαρμογή και φιλοσοφία της τεχνικής ΜΒΤ
Τα θέματα που θα καλυφθούν αφορούν το συνδυασμό
χρήσης λειτουργικών συσκευών και ακινήτων ορθοδοντικών
μηχανισμών με βάση την χρησιμότητα της τεχνικής ΜΒΤ.
Επίσης, θα συζητηθούν τα συστήματα Smartclip και Clarity
SL χαμηλής τριβής σε σχέση με τη φιλοσοφία της ΜΒΤ
καθώς και την εφαρμογή της ΜΒΤ τεχνικής στις ορθογναθικές περιπτώσεις, όπου θα παρουσιαστούν οι θεραπευτικές
αλλαγές στο πρόσωπο και στην οδοντική σύγκλειση. Τέλος,
θα γίνει αναφορά στα μικροεμφυτεύματα χρησιμοποιούμενα
σε συνδυασμό με την τεχνική ΜΒΤ.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Mε πρωτοβουλία της Ε.Ο.O. προσκλήθηκαν στις 17 Φεβρουαρίου 2009 τα Εργαστήρια Ορθοδοντικής, οι Πρόεδροι των
Οδοντιατρικών Τμημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και οι Ορθοδοντικές Εταιρείες για διαβούλευση σχετικά με
την αναγνώριση των προγραμμάτων ειδίκευσης στην Ορθοδοντική που λειτουργούν στην Ελλάδα από το 1992 τόσο στο
Α.Π.Θ. όσο και στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Όπως είναι γνωστό, οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών δεν έχουν το δικαίωμα να προσέρχονται σε εξετάσεις στην
αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας & Κ.Α., για να αποκτήσουν τον τίτλο της Οδοντιατρικής Ειδικότητας
της Ορθοδοντικής. Με την διαπίστωση της κοινής θέσης όλων των ορθοδοντικών φορέων, αποφασίσθηκε η σύνταξη
υπομνήματος από τους Διευθυντές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων με την άποψη της Ορθοδοντικής κοινότητας, το
οποίο θα κοινοποιηθεί στην Ε.Ο.O. με σκοπό την άμεση επίλυση του θέματος από την Πολιτεία. Η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στηρίζοντας
την κοινή άποψη περί λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και συμμετέχοντας ενεργά στο «ορθοδοντικό γίγνεσθε» απέστειλε υπόμνημα προς τους Διευθυντές τους. Το υπόμνημα αυτό περιλαμβάνει την ιστορία του θέματος, την
επιχειρηματολογία που τεκμηριώνει την ορθότητα της συνισταμένης και ομόφωνης γνώμης της κοινότητας, την νομοθετική
πρόταση, που ομόφωνα πρότεινε η Επιτροπή Ορθοδοντικής του ΚΕ.Σ.Υ. και τις αναγκαίες τροποποιήσεις της υφισταμένης
νομοθεσίας προς άρση νομικής ασυμβατότητας με την αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση περί αναγνώρισης των ημεδαπών
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Παρακάτω παραθέτουμε το αποσταλέν Υπόμνημα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. με την προς ενημέρωση
των αναγνωστών των “Ορθοδοντικών Νέων”.

Υπόμνημα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για την αναγνώριση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ορθοδοντικής ως Προγραμμάτων Ειδίκευσης
Ι. Εισαγωγική έκθεση
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ορθοδοντικής Ε.Κ.Π.Α.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 10-12 του Ν. 2083/1992 με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του Τμήματος Οδοντιατρικής
Ε.Κ.Π.Α. της συνεδρίασης της 4-11-1992, με περιεχόμενο
εκπαίδευσης προσαρμοσμένο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 235/1988. (ΦΕΚ 10/23.5.1988). Μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών της δεκαπενταμελούς Επιτροπής
Διευθυντών Εργαστηρίων Ορθοδοντικής της Ευρώπης, το
1991, το Μ.Π.Σ. λειτουργεί πλήρως προσαρμοσμένο στις
εκπαιδευτικές προδιαγραφές που έθεσε η παραπάνω επιτροπή ΕRASMUS. Το πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας με
εισαγωγή τριών (3) μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διετία οι
οποίοι με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους αποκτούν
Master στην «Βιολογία του Στόματος» και κλινική εξειδίκευση
στην Ορθοδοντική. Με την Υπουργική απόφαση B7/83 (ΦΕΚ
Αρ 260/12.4.1994) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων λειτουργεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ορθοδοντικής ως πρόγραμμα κλινικής εξειδίκευσης και
ερευνητικό αντιστοίχως με υποχρέωση πτυχιακής ερευνητικής εργασίας σε Βασικές Επιστήμες.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Α.Π.Θ.
Το τριετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 στο
Τμήμα της Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με την απόφαση της Συγκλήτου ειδικής συνθέσεως του Α.Π.Θ. και με την υπουργική απόφαση αρ.
Β7/111 (ΦΕΚ αρ. 331/04.05.1994, ΦΕΚ 749/27.8.96, Αριθ.
Φ711/162/Β7/462, ΦΕΚ 1777/31.12.01, Αριθ. Β7/565).
Το θεωρητικό, κλινικό και εργαστηριακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και οι κλινικές εργαστηριακές και διοικητικές
εγκαταστάσεις και υποδομές στις οποίες πραγματοποιείται
υπερκαλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται
στο σχετικό για την απονομή της ειδικότητας της Ορθοδοντικής Π.Δ. 235/1988. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα
για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
στην Ορθοδοντική ορίζεται σε 4 άτομα ανά τριετία σπουδών.

Ειδικά για την έναρξη της πρώτης τριετίας του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται
σε 6 άτομα. (Άρθρο 7 ΦΕΚ 331)

ΙΙ. Αιτιολογική έκθεση
Η Ελληνική Πολιτεία έχει αποδεχθεί και νομοθετήσει θετικά:
• Τη συγκρότηση και λειτουργία των ημεδαπών μεταπτυχιακών προγραμμάτων Ορθοδοντικής ως περιγράφεται
ανωτέρω
• Μέχρι σήμερα 14 αποφοιτήσαντες από το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Ορθοδοντικής του Ε.Κ.Π.Α. και οι 19 απόφοιτοι του αντίστοιχου μεταπτυχιακού προγράμματος του
Α.Π.Θ. έχουν γίνει διαχρονικά δεκτοί για συμμετοχή στις
εξετάσεις για την απόκτηση της ειδικότητας στην αρμόδια
εξεταστική επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. με συνεχείς παρεμβάσεις
των Οδοντιατρικών Τμημάτων τόσο της Αθήνας όσο
και της Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίες αναφορές είναι
τα υπομνήματα των τότε Προέδρων των Οδοντιατρικών Τμημάτων Καθηγητών κ.κ. Γεωργίου Βουγιουκλάκη
(28/9/2004) και Αθανάσιου Αθανασίου (7/9/2004) προς
τη Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Με το Νόμο 2737 άρθρο 33 § 2 (ΦΕΚ 74/27.8.1999) έχει
αναγνωρίσει το αναφαίρετο δικαίωμα των αποφοίτων των
ημεδαπών μεταπτυχιακών τμημάτων να δικαιούνται συμμετοχή στις εξετάσεις αναγνώρισης της ειδικότητας της
Ορθοδοντικής: «2. Οι οδοντίατροι που παρακολούθησαν
από 23.5.1988 ή παρακολουθούν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ορθοδοντικών Τμημάτων των Οδοντιατρικών Σχολών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το Π.Δ. 235/1988 (ΦΕΚ
100//Α΄/23.5.1988), μπορούν να αποκτήσουν τον τίτλο
της Οδοντιατρική ειδικότητας της Ορθοδοντικής κατόπιν
εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τη χορήγηση
τίτλου ειδικότητας διατάξεις».
• Με το άρθρο 3, παράγραφος 4 της υπουργικής απόφασης αρ. Β7/111 αναφέρεται ρητά ότι «έπειτα από την
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
στην Ορθοδοντική, ο οδοντίατρος βάσει των κειμένων
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διατάξεων του άρθρου 2 του Π.Δ. 235/88 θα μπορεί
να υποβληθεί σε εξετάσεις στην αρμόδια για τούτο Εξεταστική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να αποκτήσει τον τίτλο της
Οδοντιατρικής Ειδικότητας της Ορθοδοντικής»
Η Επιτροπή για την Ειδικότητα της Ορθοδοντικής του ΚΕ.Σ.Υ.
που συγκροτείται από το Υπουργείο Υγείας, με γνωμοδοτική
αρμοδιότητα εκτός των άλλων για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την Ορθοδοντική διαχρονικά από την λειτουργία του
θεσμού έχει εισηγηθεί ομοφώνως σε όλες τις συνθέσεις
της τη θεσμοθέτηση της αναγνώρισης από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των μοναδικών επισήμων μεταπτυχιακών προγραμμάτων Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ., ως
προγραμμάτων ειδίκευσης στην Ορθοδοντική (Πρόεδρος
Επιτροπής Ξενιώτου-Βουτσινά/15-9-2004, Πρόεδρος Επιτροπής Μερόπη Σπυροπούλου/17-10-2006).
Τέλος, οι Ορθοδοντικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας έχουν εκφράσει επίσης διαχρονικά την στήριξη τους στην πρόταση της Επιτροπής Ορθοδοντικής του
ΚΕ.Σ.Υ. όπως αναφέρεται στο παρόν κείμενο.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι είναι δίκαιο και σύννομο να
ληφθεί μέριμνα για τη διευθέτηση του θέματος σχετικά με
τους ήδη φοιτούντες και τους μελλοντικούς αποφοίτους
και των δύο επισήμων και μοναδικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης στην Ορθοδοντική που υπάρχουν
στη χώρα μας και προσφέρονται από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώστε να συμμετάσχουν στις
εξετάσεις αναγνώρισης της ειδικότητας.
Έχει υιοθετηθεί ομόφωνα από την Επιτροπή Ορθοδοντικής του ΚΕ.Σ.Υ. στη συνεδρίαση της 28-9-2006 και έχει
αποσταλεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. και στην
Ε.Ο.Ο. με ημερομηνία 17-10-2006 ως αρμόδιο όργανο
της Οδοντιατρικής κοινότητας ώστε να διαβιβασθεί εκ
παραλλήλου προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και να διεκδικηθεί η ενσωμάτωση της στην
Ελληνική νομοθεσία επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα της
μη αυτόματης αναγνώρισης των αποφοίτων των ημεδαπών
μεταπτυχιακών ορθοδοντικών προγραμμάτων η παρακάτω
τροπολογία.

Καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ορθοδοντικής και
Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας σας ενημερώνει,
ότι στο πλαίσιο αναβάθμισης και διεύρυνσης των υπηρεσιών
της προς τα μέλη της Εταιρείας θέτει στη διάθεσή σας την
δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών
μέσω διαδυκτίου.
Από τη στιγμή της παραλαβής του αυστηρά προσωπικού
κωδικού και όνομα χρήστη (username), οι οποίοι έχουν
ήδη αποσταλεί ταχυδρομικά, έχετε τη δυνατότητα να
πραγματοποιείτε ηλεκτρονικά όλες τις οικονομικές
συναλλαγές με την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε., όπως τακτοποίηση της ετήσιας
συνδρομής, η οποία είναι 20 € για τα φοιτητικά μέλη και
70 € για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, είτε εγγραφή σε
ημερίδες, πρακτικά σεμινάρια κ.λ.π. Σε περίπτωση που δεν
έχετε λάβει την επιστολή με τους προσωπικούς σας κωδικούς
μπορείτε να το δηλώσετε στη Γραμματεία της Εταιρείας
για να γίνει η επαναποστολή τους. Ακολουθούν αναλυτικές
οδηγίες για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών
βήμα προς βήμα για διευκόλυνσή σας.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε κάποιες περαιτέρω
διευκρινίσεις για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου μπορείτε
να επικοινωνείτε τις εργάσιμες μέρες 10.00’ - 14.30’ με την
υπεύθυνη γραμματέα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. κ. Αργυρώ Καραγιάννη
στο τηλέφωνο 210-8227576 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@eogme.gr

Οδηγίες για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών
συναλλαγών
1ο βήμα: Πληκτρολογώ την διεύθυνση: www.eogme.gr

εισαγωγή ιστοσελίδας www.eogme.gr

III. Προτάσεις τροπολογίων



A. Άρθρο 1
Έπειτα από την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική, οι απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στην Ορθοδοντική, των
Τμημάτων Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 331/4.5.1994) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ υπ’ αριθμ.
260/12.4.1994), βάσει των κειμένων διατάξεων του άρθρου
2 του Π.Δ. 235/88, θα έχουν το δικαίωμα να προσέρχονται
σε εξετάσεις στην αρμόδια για τούτο Εξεταστική Επιτροπή
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνική Αλληλεγγύης, για να
αποκτήσουν τον τίτλο της Οδοντιατρικής Ειδικότητας της
Ορθοδοντικής.
B. Να τροποποιηθούν οι διατάξεις σε νόμους ή Υπουργικές
αποφάσεις που είναι μη συμβατοί νομικά με την προηγούμενη πρόταση τροπολογίας και συγκεκριμένα:
• Nόμος 2737, άρθρο 33, § 1 (ΦΕΚ 74/27.8.1999)
• Απόφαση Αριθ. Α9γ/43581 (4) (ΦΕΚ 14/14.1.2000)
• Π.Δ. 235/1988, άρθρο 6

2ο βήμα: Εισάγω username & προσωπικό
κωδικό (password) για
την πραγματοποίηση
σύνδεσης με την
σελίδα πληρωμών
της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

1. Eισαγωγή username
testusername
••••••

2. Κωδικός

3. Σύνδεση

3ο βήμα: Επιλέγω το κουμπί Πληρωμές σε μία από τις δύο
παρακάτω θέσεις.

εισαγωγή στις πληρωμές
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εισαγωγή στις πληρωμές


4ο βήμα: Στην εσωτερική σελίδα επιλέγω την πληρωμή που
επιθυμώ.

8ο βήμα: Συμπληρώνω τα στοιχεία της πιστωτικής μου
κάρτας και επιλέγω το κουμπί Pay.

Χορηγία Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. πρακτικού σεμιναρίου στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές Ορθοδοντικής
5ο βήμα: Στο «καλάθι μου» ελέγχω την επιλογή για να
πληρώσω. Στην περίπτωση που θέλω να πραγματοποιήσω
δεύτερη πληρωμή επαναλαμβάνω το 4ο βήμα αφού
ενεργοποιήσω το κουμπί Επιστροφή ή Πληρωμές.

6ο βήμα: Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής πληρωμής
έχω τη δυνατότητα να διαγράψω το λάθος κλικάρωντας την
αντίστοιχη επιλογή και επιλέγοντας το κουμπί Διαγραφή.

Η Εταιρεία Ορθοδοντικής και
Γναθοπροσωπικής Μελέτης
και Έρευνας έχει αναπτύξει
μακροπρόθεσμα δράσεις με
στόχο τη στήριξη εκπαίδευσης
και ερευνητικών δραστηριοτήτων των μεταπτυχιακών
φοιτητών Ορθοδοντικής εξειΑπονομή αναμνηστικής πλακέτας δίκευσης των προγραμμάτων
στην κ. Rita Bauer κατά την λήξη του της χώρας μας. Με απόφαση
πρακτικού σεμιναρίου της ψηφιακής του Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε., χρημαφωτογραφίας
τοδοτήθηκε από την Εταιρεία
μας η παρακολούθηση ενός εκ των δύο πρακτικών σεμιναρίων
φωτογραφίας για το ορθοδοντικό ιατρείο της κ. Rita Bauer που
έλαβε χώρα στις 21 Μαρτίου 2009 στο ξενοδοχείο «Στράτος
Βασιλικός» στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου. Η προσφορά
χρηματοδότησης έγινε μόνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
Ορθοδοντικής εξειδίκευσης των Εργαστηρίων Ορθοδοντικής
Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Γενική Συνέλευση & εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου στην Ε. Ο. Γ. Μ. Ε.



7ο βήμα: Επιλέγω το κουμπί Πληρωμή όταν εμφανίζεται η
ορθή επιλογή πληρωμής μου.

Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής κ. Β. Μυλωνά

Στις 24 Ιανουαρίου 2009, στα πλαίσια της ημερίδας του Δρ
Tiziano Baccetti πραγματοποιήθηκε η σύγκλειση της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης της Εταιρείας μας για το 2009
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όπου και διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες. Μετά την εκλογή
του προεδρείου της συνέλευσης το οποίο απετέλεσαν οι
κ.κ. Π. Τσίμας ως πρόεδρος,
η Α. Σωτηριάδου και ο Π. Γαλανής, ο Γεν. Γραμματέας κ.
Στιγμιότυπο από τις αρχαιρεσίες της Β. Σταθόπουλος παρουσίασε
24-1-2009
τον Διοικητικό απολογισμό τα
κύρια σημεία του οποίου δημοσιεύονται παρακάτω. Αμέσως
μετά ανακοινώθηκε ο οικονομικός απολογισμός από τον
Ταμία κ. Γ. Δαμανάκη και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον πρόεδρο της κ. Β. Μυλωνά.

Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. 2007-2008
Με τις εγγραφές μέχρι τις 31-12-2008 ο συνολικός
αριθμός των μελών της Εταιρείας μας ανέρχεται στα 394
μέλη ο οποίος έχει διπλασιασθεί εντός της τελευταίας
δεκαετίας. Το 75% των Ελλήνων Ορθοδοντικών που είναι
διεθνή μέλη της Αμερικανικής Ορθοδοντικής Εταιρείας είναι
μέλη της Εταιρείας μας. Αναλυτικά κατά κατηγορία τα μέλη
διακρίνονται σε:
ΤΑΚΤΙΚΑ
317
ΔΟΚΙΜΑ
29
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ
18
ΕΠΙΤΙΜΑ
5
ΔΙΕΘΝΗ
25
ΣΥΝΟΛΟ
394

Ι. Επιστημονικές δραστηριότητες 2007 - 2008
Προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. το διάστημα 2007-2008 οι καθ. Giuseppe
Siciliani & συνεργάτες, Αν. καθ. Άννα Πατρικίου, Αν. καθ.
Ηλίας Κατσαβριάς, Dr Andreas Ehmer, Dr Bjorn Ludwig,
καθ. Hee-Moon Kyung καθ. Sabine Ruf, Dr Jay Bowman, Dr
Renato Cocconi, Dr Jackie Berkowitz, Dr Pietr van Heerden,
Dr David Sarver και Dr Vittorio Cacciafesta.

ΙΙ. Οργάνωση και λειτουργία Εταιρείας



1. Απασχόληση προσωπικού & επιστημονικών συνεργατών:
• Νομικού συμβούλου σε μόνιμη βάση με κατά περίπτωση
αμοιβή.
• Φοροτεχνικού συμβούλου με μόνιμη αντιμισθία.
• Δύο γραμματείς μερικής απασχόλησης 5 & 4 ωρών
αντιστοίχως. Το νέο προσλαμβανόμενο άτομο αφορά
πρόσληψη μέσω του «Ειδικού προγράμματος προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση» του ΟΑΕΔ από το
οποίο σχεδόν χρηματοδοτείται μερικώς για διάστημα 24
μηνών.
2. Τήρηση και ανανέωση αρχείου νομικών, δεοντολογικών
και άλλων θεμάτων κατά φάκελο σχετικών με την ειδικότητα
της Ορθοδοντικής και την άσκησή της στην Ελλάδα.
3. Αγορά πάγιου εξοπλισμού: Τον Ιανουάριο του 2008 αγοράσθηκε νέο φωτοτυπικό μηχάνημα για την γραμματειακή
υποστήριξη της Εταιρείας, μοντέλο 3200 MFP/B της XEROX,
η οποία απέσυρε το προηγούμενο μηχάνημα έναντι μικρής
έκπτωσης επί της αξίας του νέου μηχανήματος.
4. Αξιοποίηση του αποθεματικού της Εταιρείας με τις ανώτερες εγγυημένες αποδόσεις στην τράπεζα Alpha.
5. Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μελών παρελθουσών χρήσεων σε ποσοστό πάνω από 80%.

6. Δημιουργήθηκε νέο λογότυπο της Εταιρείας το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί μαζί με το νέο όνομα της αμέσως μετά την
επικύρωση της καταστατικής συνέλευσης από το αρμόδιο
πρωτοδικείο.
7. Σύγκλιση Καταστατικών Οργάνων. Με ικανοποιητική συμμετοχή συγκλείθηκαν οι τρεις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
στις 27/1/2007, 21/5/2007 και 24/1/2009. Παράλληλα,
το Δ.Σ. της Εταιρείας συνήλθε συνολικά 25 φορές σε έκτακτες συνεδριάσεις.
8. Αγορά ιδιόκτητης στέγης. Έγινε η αρχική επιλογή πιθανών περιοχών και τέθηκαν τα κριτήρια όσον αφορά την
αγορά ακινήτου από την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. ώστε να στεγασθούν τα
γραφεία της Εταιρείας και συζητήθηκαν ορισμένα ακίνητα
η διαπραγμάτευση των οποίων έγινε στις αρχές του 2009.
Η κατοχή μόνιμης ιδιόκτητης στέγης υπαγορεύεται πέραν
των άλλων εκ του γεγονότος ότι αναμένεται να επηρεάζει
την δυνατότητα της Εταιρείας να χορηγεί πιστοποιητικά δια
βίου εκπαίδευσης, όταν ισχύσει ο θεσμός στην Ελλάδα.
Όσον αφορά την περιοχή προτιμητέο είναι να βρίσκεται
σε κεντρικό σημείο του Δήμου Αθηναίων, κοντά ή πάνω σε
μεγάλη οδική αρτηρία, πλησίον σταθμού μετρό και το κόστος
κτήσης να βρίσκεται στην περιοχή των 50.000 €.

ΙΙΙ. Άλλες Δραστηριότητες
1. Συμμετοχή της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. σε Ελληνικά και Διεθνή Fora
τη διετία 2007-2008
• Συμμετοχή του Β. Σταθόπουλου ως εθνικού αντιπροσώπου στην συνάντηση του W.F.O. στο πλαίσιο του 107ου
Συνεδρίου της A.A.O. στο Seattle, ΗΠΑ, Μάιος 2007.
• Συμμετοχή του Γ. Αγγελόπουλου στη Γενική Συνέλευση της
Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας (E.O.S.) στο 83ο
Συνέδριο της στο Βερολίνο, Γερμανία, Ιούνιος 2007.
• Συμμετοχή Β. Σταθόπουλου στην συνδιάσκεψη των εκπροσώπων Μεσογειακών Ορθοδοντικών Εταιρειών στο
πλαίσιο του 20ου Συνεδρίου της S.I.D.O. στη Νάπολι,
Ιταλία, Οκτώβριος 2007.
• Συμμετοχή του Γ. Αγγελόπουλου με χαιρετισμό στην τελετή
έναρξης του 10ου Πανελληνίου συνεδρίου της Ο.Ε.Ε. και
της Ο.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος, 2007.
• Συμμετοχή του Γ. Αγγελόπουλου με χαιρετισμό στην τελετή
έναρξης του 10ου Διεθνούς Συμποσίου της Ορθοδοντικής
Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα, Απρίλιος, 2008.
• Συμμετοχή της Εύης Στάμου ως εθνικού αντιπροσώπου
στην συνάντηση του W.F.O. στο πλαίσιο του 108ου
Συνεδρίου της Α.Α.Ο. στο Denver, ΗΠΑ, 16-20 Μαΐου
2008.
• Συμμετοχή Β. Σταθόπουλου στην συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των Μεσογειακών Ορθοδοντικών Εταιρειών στο
πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου Μ.Ο.Ι.Ρ. στη Βενετία, Ιταλία,
8-11 Μαΐου 2008.
2. Εκδόσεις
• Το Υπόμνημα «Κοστολόγησης ορθοδοντικών πράξεων» με
συμμετοχή πολλών Ορθοδοντικών στη σύνταξή του έτυχε
την ομόφωνη αποδοχή τόσο της Επιτροπής Ορθοδοντικής
του ΚΕ.Σ.Υ. όσο και της Ε.Ο.Ο.
Μετά από ενδελεχή μελέτη διαπιστώσαμε ότι το κοστολόγιο
της ΕΟΟ που αφορά σε ορθοδοντικές εργασίες χρήζει
τροποποίησης, έτσι ώστε να αντανακλά ακριβέστερα τις
πραγματικές κλινικές ανάγκες των περιγραφόμενων θεραπειών.
Ακολουθήθηκε πλήρως σε όλα τα στάδια η μεθοδολογία
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που περιγράφεται στην έκθεση της Ε.Κ. και περιέχονται όλα
τα στοιχεία και η αλληλογραφία με τους ορθοδοντικούς
εμπορικούς οίκους υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για
να τεκμηριωθεί η αντικειμενικότητα και ορθότητα των αντίστοιχων πινάκων που έχουν συμπεριληφθεί. Το μόνο σημείο
που δεν υιοθετήθηκε και θα παραμείνει εκτός κοστολόγησης,
αφορά το βοηθητικό προσωπικό παρά την ικανοποιητική
τεκμηρίωση από έρευνα αποτίμησης του κόστους του βοηθητικού προσωπικού με τη μέθοδο του τυχαίου δείγματος.
Το μέσο συνολικό ετήσιο κόστος απασχόλησης βοηθητικού
προσωπικού στα ορθοδοντικά ιατρεία στην Ελλάδα ανέρχεται
στο ποσό των 13.023,06 ανά ιατρείο.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες στους συναδέλφους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του παρόντος
υπομνήματος με τις υποδείξεις, τα κριτικά σχόλια και τις
εύστοχες παρατηρήσεις τους αλλά και για την γενικότερη
αξιολόγηση του. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε εκτός των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. τους Μ.
Κάκκου, Μ. Νασίκα, Φ. Λιβιεράτο, Η. Μπιτσάνη, Ν. Πανδή,
Χρ. Σιδέρη, Μ. Σπυροπύλου, Έ. Στάμου, Σ. Τζαννέτου, Π.
Τσίμα, Δ. Χαλαζωνίτη και όσους άλλους συνεισέφεραν
εποικοδομητικά σε κάποιο βαθμό.
• 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
• Εκδίδεται αναλυτικός «Οδηγός Ορθοδοντικής Περίθαλψης
Ασφαλιστικών Ταμείων Ελλάδος» από τον Δεκέμβριο του
2002, ο οποίος ανανεώνεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνεται
στο ετήσιο ημερολόγιο & στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
• Συνεχίστηκε η έκδοση 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 και Β. Σταθόπουλος.
• Ολοκληρώθηκαν οι τροποποιήσεις και προσθέσεις στο
ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με την ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας με τίτλο «Γνωριμία με την Ορθοδοντική» το
οποίο θα αποτελεί την έκτη έκδοση και θα τυπωθεί εντός
του 2009 αμέσως μετά την διακίνηση της προηγουμένης
έκδοσης. Ιστορικά η πρώτη έκδοση τυπώθηκε το 1997 και
η δεύτερη το 1998 και με την επιμέλεια της κα Κ. Ζαρμπή
και τη συνεργασία των Γ. Αγγελόπουλος, Κ. Νταλάσου,
Μ. Νασίκα, Κ. Κωνστιάντου. Η τρίτη με βελτιώσεις από
τους Γ. Αγγελόπουλο, Β. Σταθόπουλο και Κ. Παναγιωτή
τυπώθηκε το 2002.
• Ο Κατάλογος «Ελλήνων Ορθοδοντικών» δημιουργήθηκε το
1997 και έκτοτε ενημερώνεται με την πρωτοβουλία του Β.
Σταθόπουλου. Η θεσμοθέτηση του ανωτέρω καταλόγου ως
«Εθνικό Μητρώο Ορθοδοντικών» από την Πολιτεία παραμένει
πρώτη προταιρεότητα και στην παρούσα θητεία του Δ.Σ.
• Έκδοση «Ημερολογίου» 2008 & 2009 της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. τον
Οκτώβριο του 2007 και 2008 αντιστοίχως.
3. Ανακύρηξη ως επιτίμου μέλους της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. του κ.
Αργύρη Κούμα.
4. Συμμετοχή της Εταιρείας μας στο πρόγραμμα «Dental
trauma database» του Καθηγητή J. O. Andreansen με κά-
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λυψη του κόστους συμμετοχής 3000 € το οποίο ανέλαβε
η Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε. έναντι διαφημιστικής της
καταχώρησης στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
5. Έγινε πραγματικότητα η δημιουργία των Study Clubs, μια
ακόμη πρωτοβουλία της Εταιρείας μας, η οποία αγκαλιάσθηκε
από την πρώτη στιγμή από τους συναδέλφους. Χρονολογικά
δημιουργήθηκε πρώτη η ομάδα της γλωσσικής ορθοδοντικής,
που ονομάζεται «Ομάδα Μελέτης Γλωσσικής Ορθοδοντικής»
και στην εξωτερική αλληλογραφία αποκαλείται «Hellenic
Lingual Orthodontic Study Club». Πρόεδρος ανέλαβε ο Στέφανος Καρακουσόγλου και ξεκίνησε τις συναντήσεις από τον
Ιούνιο του 2007 στα πλαίσια της οποίας έγιναν παρουσιάσεις
τόσο από τους Στέφανο Καρακουσόγλου, Σαπφώ Τζαννέτου,
Ηλία Καθοπούλη, Ματθαίο Σανούδο, Γεράσιμο Αγγελόπουλο,
Δημήτρη Σταυρόπουλο κλπ όσο και από εμπορικές εταιρείες
οι οποίες προσκαλούντο για να επιδείξουν νέα προϊόντα
τους. Ο Χρήστος Σιδέρης προεδρεύει στην ομάδας «Νέας
Τεχνολογίας & Υλικών» με πρώτη συνάντηση της ομάδας
την άνοιξη του 2008 στα πλαίσια της οποίας έγιναν παρουσιάσεις από τους Χρήστο Σιδέρη και Γεράσιμο Αγγελόπουλο.
Τέλος την ομάδα της «Συνεργασίας ορθοδοντικής με άλλα
γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής» ανέλαβε ο Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος με εναρκτήρια σύγκλειση τον
Μάρτιο του 2009 με θεματολογία που θα σχετίζεται με την
Πρώιμη Ορθοδοντική θεραπεία.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν στο μέλλον να πλαισιώσουν τις
ομάδες μελέτης θα πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία
της ΕΟΓΜΕ καθημερινά 10.00΄-15.00΄και να δηλώσουν τα
στοιχεία τους ώστε να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις
προσεχείς συναντήσεις της αντίστοιχης ομάδας
6. Λαχειοφόρος αγορά. Όσον αφορά τη λαχειοφόρο αγορά
διοργανώθηκε το Καλοκαίρι του 2008 για να συμβάλλει
οικονομικά τόσο την αγορά στέγης όσο και εκπαιδευτικές
διαδικασίες των Ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών Ορθοδοντικής και αποφασίσθηκε η ολοκλήρωσή της στην ημερίδα
του Δρ Vittorio Cacciafesta.
7. Ζητήθηκε η συμμετοχή των μελών της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για
προσφορά οικονομικής ενίσχυσης των πυρόπληκτων του
Αυγούστου 2007 μετά από πρόταση του μέλους μας κ.
Ελίνας Καραμαλίκη, η οποία υπήρξε συμβολική.
8. Πρωτοβουλία για συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και διαβούλευση με τις άλλες Εταιρείες για τον περιορισμό της χρήσης σε διεθνείς Ορθοδοντικούς Οργανισμούς
του όρου” Republic of Macedonia” στη θέση του “FYROM”.
9. To σύστημα Σύστημα Αλληλοκάλυψης Εκτάκτων Ορθοδοντικών Περιστατικών (Σ.Α.Ε.Ο.Π.) λειτούργησε τον μήνα Αύγουστο
και τις εορτές Χριστουγέννων & Πάσχα σε όλη τη διετία 20072008.

ΙV. Σχέσεις με άλλες Εταιρείες
1. Ομόφωνα εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση ή/και η συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά σε προληπτικά
προγράμματα για την περιοχή ευθύνης του. Αναμένεται η
συνάντηση των Δ.Σ. Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. - Ο.Σ.Π. για προγραμματισμό
των κοινών εκδηλώσεων.
2. Νέα πρωτοβουλία Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. προσέγγισης και συνεργασίας με τους λοιπούς ορθοδοντικούς φορείς με την μορφή
της συνδιοργάνωσης και συνεργασίας στην ανάληψη του
2ου Συνεδρίου των Μεσογειακών Ορθοδοντικών Εταιρειών
(Μ.Ο.Ι.Ρ.) το οποίο πραγματοποιείται ανά διετία. Η άρνηση
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των Ελλήνων εκπροσώπων της Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος
(Ο.Ε.Ε.) και του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος
(Ε.Σ.Ο.Ε.) να συνεργασθούν με την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στην συνδιοργάνωση
του 2ου Συνεδρίου Μ.Ο.Ι.Ρ. στην Ελλάδα την Άνοιξη του 2010
είχε σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί το συνέδριο στην
Ελλάδα. Ακόμη και μετά την απόρριψη αποφασίσθηκε να σταλεί
νέα επιστολή προς Ο.Ε.Ε. και Ε.Σ.Ο.Ε. με αίτημα τη συνεργασία
των Ελληνικών Ορθοδοντικών Εταιρειών στη διοργάνωση του 2ου
Συνεδρίου Μ.Ο.Ι.Ρ. και εφόσον ανταποκριθούν, να διεκδικηθεί η
διοργάνωσή του εκ νέου από την Ελλάδα. Δυστυχώς κάτι τέτοιο
δεν είναι κατέστη εφικτό. Η Ιταλική Ορθοδοντική Εταιρεία ανέλαβε
η ίδια να διοργανώσει το 2ο ΜΟΙΡ το 2010.
Στο πλαίσιο καλών σχέσεων με τον Ε.Σ.Ο.Ε. προσκλήθηκε το Δ.Σ.
του για κοινωνική επαφή και δρομολόγηση στενότερων σχέσεωναμοιβαίας συνεργασίας. Μετά την άρνηση ολοκλήρου του Δ.Σ.
να ανταποκριθεί το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. αποφάσισε να μεταβεί
αντιπροσωπεία τριών (3) τουλάχιστον από τα πέντε (5) μελών του
Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στην Τελετή Έναρξη του 10ου Ορθοδοντικού
Συνεδρίου των Ο.Ε.Ε. & Ο.Ε.Β.Ε. για συνάντηση των Προέδρων ή
των Δ.Σ. των Εταιρειών στο πλαίσιο της νέας ενωτικής πρωτοβουλίας, παράλληλα με τον χαιρετισμό που θα απευθύνει ο Πρόεδρος
κ. Γ. Αγγελόπουλος εκ μέρους της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
3. Τέλος πρόταση ενοποίησης των Ορθοδοντικών Εταιρειών
προτάθηκε δημόσια μέσω του Προέδρου της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. τόσο
τον Δεκέμβριο του 2007 όσο και τον Απρίλιο του 2008 με
αντιπρόταση να υπαχθούμε υπό την σκέπη μίας εκ των Εταιρειών πρόταση που υπονομεύει την ενοποίηση, όπως ανέφερε ο
Γ. Αγγελόπουλος το Δεκέμβριο του 2008 στον χαιρετισμό στα
πλαίσια του 10ου Π.Ο.Σ. της Ο.Ο.Ε. & Ο.Ε.Β.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2007 - 31/12/2008
ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΞΟΔΑ
ΤΟΚΟΙ

1/1 - 30/12/07

28.503,36 2.028,33

41.670,84

1/1 - 31/12/08

115.278,84 2.561,28

97.011,48

ΣΥΝΟΛΟ

143.782,20 4.589,61 138.682,32

				
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2008
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ της 31/12/2006
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΝ ΤΟΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ της 31/12/2008

83.864,58
143.782,20
4.589,61
138.682,32
93.554,07

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ορθοδοντικής &
Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας, μετά από τις εκλογές
που έλαβαν χώρα στις 24 Ιανουαρίου 2009, συγκροτήθηκε σε
σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Γεράσιμος Αγγελόπουλος
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Πανδής
Γενικός γραμματέας: Βασίλειος Σταθόπουλος

Ταμίας: Γιώργος Δαμανάκης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ευαγγελία Στάμου
Αναπληρωματικά μέλη: Σταματία Ματούλα
Κωνσταντίνος Μάρκου
Ελπίδα Καπίρη
Για την Εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι:
Πρόεδρος: Δήμητρα Καρδαρά
Μέλη: Βασίλειος Μυλωνάς, Μαρία Νασίκα
Αναπληρωματικά μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής:
Στέφανος Πάλλης, Σπύρος Μπομπέτσης, Απόστολος Τσολάκης.

Δωρεάν ορθοδοντικός έλεγχος
στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Μετά την επιτυχία του πανελληνίου προγράμματος του Προληπτικού Ορθοδοντικού Ελέγχου, ο υπεύθυνος του τμήματος
Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής αντιδήμαρχος κ. Αγγελινάς, ζήτησε από την Εταιρεία μας να διοργανώσει
ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στα σχολεία
του Δήμου με ανάληψη του οικονομικού
κόστους από τον Δήμο.
Αφίσα προγράμματος
Το πρόγραμμα με συντονίστριες την
κ. Σαπφώ Τζαννέτου από την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. και την κ. Βασιλική
Γκαρτζώνη από το Δήμο Ηρακλείου ετέθη υπό την αιγίδα του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής και έλαβε χώρα στο διάστημα
από 5 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2006. Αποφασίστηκε να
γίνει ο έλεγχος των παιδιών στα δημοτικά ιατρεία (Δημαρχείου,
Καναπίτσας, Πλαπούτα, Αυγής) σε απογευματινές ώρες. Στα σχολεία αναρτήθηκαν αφίσες που ενημέρωναν τους γονείς σχετικά
με το πρόγραμμα και έδιναν τηλέφωνα πληροφοριών ώστε να
κλείσουν ραντεβού για τον ορθοδοντικό έλεγχο των παιδιών
τους. Για την εξέταση των παιδιών προσφέρθηκαν εθελοντικά οι
συνάδελφοι Ελένη Αλεξοπούλου, Μαριέττα Βερβερίδου, Διονυσία
Γεωργακοπούλου, Νίκος Ντούντουλας, Ευστράτιος Πούμπρος,
Χρήστος Σιδέρης, Νίκος Σκουμπουρδής, Ιωάννα Τάμπαση, Ιωάννα
Τυροβολά, Σαπφώ Τζαννέτου, και Ιωάννης Φραγκούλης.
Για κάθε παιδί συμπληρώθηκε ένα δελτίο ορθοδοντικού ελέγχου
με το δείκτη ΙΟΤΝ, τα οποία προωθήκαν από κοινού με τα
απογραφικά δελτία των λοιπών προληπτικών προγραμμάτων των
Δήμων στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου Αθήνας
για περαιτέρω μελέτη και σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία
του Πανελληνίου προγράμματος
του Προληπτικού Ορθοδοντικού
Ελέγχου. Παράλληλα, στα παιδιά
που προσήλθαν μοιράστηκαν ενημερωτικά έντυπα «Γνωριμία με την
Το Δ. Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στο γραφείο
Ορθοδοντική».
Η εταιρεία 3Μ UNITEC χορήγησε του Αντιδημάρχου Νέου Ηρακλείου
Αττικής κ. Αγγελινά.
χάρακες μιας χρήσεως.
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