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Προσεχής ημερίδα 19 Μαρτίου 2011
Στις 19 Μαρτίου θα διεξαχθεί η δεύτερη επιστημονική εκδήλωση, με ομιλητές τους Δρ Άγγελο Μεταξά και Δρ Claudio
Tocchio με θέμα: «Συνδυασμός ορθοδοντικής θεραπείας
και ορθογναθικής χειρουργικής. Σύγχρονες απόψεις» στο
ξενοδοχείο «Holiday Inn» της Αττικής Οδού. Ακολουθεί
συνοπτικό βιογραφικό των ομιλητών.

Αν. Καθ. Άγγελος Μεταξάς
• Προπτυχιακή οδοντιατρική εκπαίδευση και
πτυχίο Οδοντιατρικής από το Α.Π.Θ.
• Δίπλωμα Ορθοδοντικής και Master of
Science από την Οδοντιατρική Σχολή του
Πανεπιστήμιου του Τορόντο, Καναδάς
Ομιλητής Αν. Καθ. • Διδακτορικό από το Ε.Κ.Π.Α.
• Συμμετέχει ενεργά ως αναπληρωτής καA. Metaxas
θηγητής στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή
εκπαίδευση στο τμήμα Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Τορόντο
• Είναι συνυπεύθυνος του μεταπτυχιακού μαθήματος Γναθοχειρουργικής-Ορθοδοντικής και της συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης στην Ορθοδοντική, για τον Γενικό Οδοντίατρο, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο
• Συνπροεδρεύει στην Ομοσπονδία αποφοίτων Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο
Επιπλέον, είναι μέλος του Αμερικάνικου Κολλεγίου Οδοντιάτρων, του Διεθνούς Κολλεγίου Οδοντιάτρων, της Διεθνούς
Ακαδημίας Οδοντιατρικής, της Ακαδημίας Pierre Fouchard,
της Omicron Kappa Upsilon Honor Οδοντιατρικής Εταιρείας.
Ο Δρ Μεταξάς έχει δώσει πλήθος διαλέξεων στον Καναδά,
στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη και στην Ν. Αμερική τα τελευταία
28 χρόνια κι έχει συγγράψει πάνω από 40 άρθρα. Ακόμη,
είναι αποδέκτης πολλών βραβείων μεταξύ των οποίων
Special Merit της Α.Α.Ο., Α.Β. Hord Master Teacher, το
βραβείο Manley G. Badner και αναμνηστική πλακέτα από
το Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Αν. Καθ. Claudio Tocchio
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Χειρουργικής Στόματος στο Πανεπιστήμιο
του Τορόντο
• Διευθυντής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο North York
Ομιλητής Αν. Καθ. General Hospital από το 1982 έως σήμερα
• Διετέλεσε διοικητικό στέλεχος του
C. Tocchio
OSOMFS και πρόεδρός του 1999-2000
• 1972-1974 Πανεπιστήμιο McMaster, κυβερνητική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Hamilton, Ontario
συνέχεια στη σελ. 2...
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Ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ορθοδοντικών υπηρεσιών
Για τους συναδέλφους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής «ορθοδοντικών
υπηρεσιών» ένα πρότυπο σχέδιο διατίθεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα της ΕΟΓΜΕ, στη θέση www.eogme.gr,
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ολόκληρο
είτε τμηματικά ανάλογα με την επιθυμία του κάθε συναδέλφου. Για όσους δεν είναι εφικτή η απόκτηση του
συμφωνητικού μέσω διαδικτύου, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσουν με την γραμματεία της ΕΟΓΜΕ στο
τηλέφωνο 210-8227576 (από 10:0 - 1:0 καθημερινά) για να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Υπενθυμίζουμε, ότι για
να ισχύει το ιδιωτικό συμφωνητικό θα πρέπει ένα
αντίγραφο να κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ.
του/της ορθοδοντικού, μέσα σε τακτό
χρονικό διάστημα,
μετά την υπογραφή
του από τα δύο μέρη.
Για τυχόν διευκρινήσεις απευθύνεστε
στον Βασίλη Σταθόπουλο μέσω email:
secretary@eogme.gr ή
στο stathvas@otenet.gr
ή στο 210-825176.
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...συνέχεια απο σελ. 1
• 1974-1978 Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Οδοντιατρική
Σχολή, Toronto, Ontario
• 1978-1979 Νοσοκομείο Toronto Western, Τομέας Γενικής Ιατρικής, Toronto, Ontario
• 1979-1982 Νοσοκομείο Henry Ford, Τομέας Στοματικής
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Detroit Michigan
• 1ο T.W.H. Συνέδριο Ορθογναθικής Χειρουργικής Δεκέμβριος 1981, Toronto Ontario, Πρότυπη Χειρουργική για
Ορθογναθική Χειρουργική
• Στο σεμινάριο για Ασθένειες του Κροταφογναθικού Συστήματος στις 18-21 Απριλίου 1982 έλαβε το Βραβείο
Έρευνας για την K.Γ.Δ. από το Ίδρυμα της Κ.Γ.Δ. έρευνας
και το Ίδρυμα Ω.Ρ.Λ. White Memorial για την εργασία:
«Προκαταρκτική αναφορά για τη χρήση προπλάσματος
για Αρθροπλασίες Κ.Γ.Δ. με ή χωρίς συνδυασμό ορθογναθικών διαδικασιών»
• Συνεισέφερε στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση του Πανεπιστήμιου του Τορόντο στους ειδικεύμενους στη Στοματική και
Γναθοπροσωπική Χειρουργική
• Μέλος της Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Οντάριο και του Καναδά, της Οδοντιατρικής
Ακαδημίας του Οντάριο και του Καναδά, της Οδοντιατρικής Αδελφότητας Xi Psi Phi και επίτιμο μέλος του
Αμερικάνικου Κολλεγίου Οδοντιάτρων
• Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο για όλο το φάσμα Στοματικής
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Τορόντο

11ο Π.Ο.Σ.
Περισσότεροι από 180 Σύνεδροι από
την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολούθησαν στην Αθήνα τις εργασίες
Πού οδεύει η Ορθοδοντική στον 21o αιώνα;
του 11ου Πανελληνίου Ορθοδοντικού
Quo Vadis in Orthodontics?
Συνεδρίου (Π.Ο.Σ.) της Ε.Ο.Γ.Μ.E., που
διοργανώθηκε σε συνεργασία με την
Ορθοδοντική Εταιρεία Κύπρου από τις
24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2010. Η
Hilton
μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων σε
μια ιδιαίτερα δύσκολη από οικονομικής
24 - 26
πλευράς περίοδο επιβεβαιώνει για άλλη
2010
μια φορά πώς το Π.Ο.Σ. αποτελεί σταθερά την κορυφαία oρθοδοντική εκδήλωση
στην Ελλάδα. Το 11ο Π.Ο.Σ. με θέμα
«Πού οδεύει η Ορθοδοντική τον 21ο αιώνα;» τελούσε υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Διατροφής & Άθλησης,
έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Χίλτον των Αθηνών και οι
εργασίες του καλύφθηκαν από τα Μ.Μ.Ε.
Το συνέδριο περιελάμβανε το προσυνεδριακό σεμινάριο,
την τελετή έναρξης, το κυρίως συνέδριο, το μετασυνεδριακό σεμινάριο, την έκθεση των ορθοδοντικών υλικών και το
κοινωνικό πρόγραμμα.
Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο
Panhellenic Orthodontic Congress

24/9/2010

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ • PRE - CONGRESS SEMINAR
Dr. Jason Cope

26/9/2010

ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
POST - CONGRESS SEMINAR
Dr. Giuliano Maino

Αθήνα

Athens - Greece

Σεπτεμβρίου / September

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
GREEK ASSOCIATION FOR ORTHODONTIC STUDY & RESEARCH
Πληρ.: Μπουµπουλίνας 3, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 8227576
Info: 3 Bouboulinas str., 106 82 Athens - Greece, Tel.: +30 210 8227576
e-mail: info@eogme.gr
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
WITH THE COLLABORATION OF THE CYPRUS ORTHODONTIC SOCIETY

Προσυνεδριακό Σεμινάριο
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Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010 έλαβε χώρα το Προσυνεδριακό Σεμινάριο με θέμα «Συστηματική προσέγγιση
της ορθοδοντικής θεραπείας με συνεργασία διαφορετικών
μηχανισμών», το οποίο παρουσίασε ο Αν. Καθ. J. Cope των
Πανεπιστημίων Baylor College of Dentistry & St. Louis.
Στην παρουσίαση του ο αν. καθ. Cope παρουσίασε τους

Ομιλία Dr. J. Cope

Πανοραμική άποψη αίθουσας ομιλίας
προσυνεδριακού σεμιναρίου

αυτόδετους μηχανισμούς που προσφέρουν συχνότερες
αλλαγές συρμάτων, μικρότερες χρονικά συνεδρίες και
ποιοτικά υψηλού επιπέδου θεραπεία. Οι μηχανισμοί ΙΙης
Τάξης παρέχουν απλή και αποτελεσματική διόρθωσή της.
Οι προσωρινές συσκευές στήριξης ξεπερνούν τους περιορισμούς στήριξης. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε αυτή ακριβώς
η συστηματική προσέγγιση, με σκοπό την ενσωμάτωση των
στοιχείων αυτών στην ορθοδοντική κλινική πράξη.

Τελετή έναρξης

Κύρηξη εργασιών 11ου ΠΟΣ από Γ.Γ. Τιμώμενος ομιλητής κ. Π. Γεννηματάς
Υπ. Υγείας κ. Α. ∆ημόπουλο
με τον Πρόεδρο της ΕΟΟ κ. Α. Κατσίκη & το ∆.Σ. της ΕΟΓΜΕ

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα η τελετή έναρξης
του Συνεδρίου κατά την οποία παρέστη ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Υγείας, Διατροφής & Άθλησης συνάδελφος
Δρ Αντώνης Δημόπουλος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη του
Συνεδρίου ως εκπρόσωπος του Υπουργού κ. Ανδρέα Λοβέρδου. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής Δρ Βασίλειος Μυλωνάς, ο πρόεδρος της Ε.Ο.Ο. κ.
Αθανάσιος Κατσίκης, ο πρόεδρος του Ο.Σ.Α. κ. Αθανάσιος
Υφαντής, ο πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
Καθηγητής Αστέριος Δουκουδάκης, ο Γ.Γ. της Ορθοδοντικής
Εταιρείας Κύπρου κ. Στάθης Ευσταθίου, εκπρόσωπος της
Ο.Ε.Ε. Δρ Μιχάλης Καλαβρυτινός, ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ο.Ε.
κ. Α. Κόκκας & ο πρόεδρος της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Δρ Γ. Αγγελόπουλος. Ακολούθησε η εναρκτήρια ομιλία του επιτίμου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Παναγιώτη
Γεννηματά με θέμα «Πού οδεύει
η Ελληνική Οικονομία τον 21ο
αιώνα». Το καλλιτεχνικό μέρος
της τελετής έναρξης εντυπωσίασε
με τον εννιάχρονο βιρτουόζο βιολονίστα Γιώργο Μπανό, ο οποίος
συνοδευόταν στο πιάνο από την
μητέρα του.

Επιστημονικό Πρόγραμμα 11ου Π.Ο.Σ.
Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου έλαβε χώρα το
Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου με την συμμετοχή εκλεκτών προσκεκλημένων ομιλητών από τις Η.Π.Α., την
Αυστραλία, την Ιταλία και την Φινλανδία (Καθ. R. Suuronen.
Καθ. J. Hartsfield, Καθ. D. Carlson, Καθ. D. Turpin του οποίου
ένα των δύο θεμάτων παρουσιάσθηκε από τον Αν. Καθ. Δ.
Χαλαζωνίτη, Αν. Καθ. J. Cope, Dr D. Mahony, Επ. Καθ. G.
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Maino) των οποίων οι
παρουσιάσεις ήταν εντυπωσιακές και επίκαιρες,
μεταφέροντας σε όλους
μας τα τελευταία επιτεύγματα και τις πιο σύγχρονες
απόψεις σε θέματα που
ήδη καθορίζουν ή που σύντομα θα καθορίσουν το
μέλλον της Ορθοδοντικής
ειδικότητας.
Πανοραμική άποψη 11ου ΠΟΣ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσίασαν επίσης οι
ελεύθερες ανακοινώσεις και οι επιτοίχιες παρουσιάσεις,
που ανέδειξαν το σημαντικό ερευνητικό επιστημονικό έργο
που συντελείται στα Ορθοδοντικά Τμήματα των Ελληνικών
και των ξένων Πανεπιστημίων από νέους συναδέλφους, που
κρατούν το μέλλον της Ορθοδοντικής στα χέρια τους.

Μετασυνεδριακό Σεμινάριο

στα οποία η προσέλευση
υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη.
Παράλληλα με το συνέδριο,
η έκθεση υποβρύχιας φωτογραφίας του συναδέλφου
Πέτρου Κόκκινου ανέδειξε
έναν άγνωστο στους πολλούς υποθαλάσσιο χρωματικό πλούτο της Κύπρου και
της Ερυθράς θάλασσας.

Έκθεση υποβρύχιας φωτογραφίας
Πέτρου Κόκκινου

Κοινωνικό πρόγραμμα
Η δεξίωση του Προέδρου φέτος φιλοξενήθηκε στην οικία
του συν. Γεωργίου Δαμανάκη
και έδωσε έναν ζεστό οικογενειακό τόνο φιλοξενίας
στους Έλληνες και ξένους
προσκεκλημένους. Τέλος, η
ξενάγηση στο Μουσείο της
Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης
Ακρόπολης από την αρχαιολόγο κα Τατιάνα Πούλου ζωντάνεψε τα φιλοξενούμενα στο
Μουσείο μάρμαρα του ιερού βράχου της Ακρόπολης.

Διημερίδα 20 Νοεμβρίου 2010
Ομιλία Dr. G. Maino

Πανοραμική άποψη αίθουσας ομιλίας
μετασυνεδριακού σεμιναρίου

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα το Μετασυνεδριακό
Σεμινάριο με τον επισκέπτη Καθηγητή των Πανεπιστημίων
Parma, Ferrara και Insubria της Ιταλίας G. Maino σχετικά με τον
ρόλο των μίνι-εμφυτευμάτων στην σύγχρονη Ορθοδοντική.
Στην παρουσίαση του ο Επ. Καθ. Giuliano Maino έδειξε
ότι όταν υπάρχει ελλιπής ή πλήρης απουσία συνεργασίας
εκ μέρους του ασθενή, η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί
σκελετική στήριξη με τη μορφή των μίνι εμφυτευμάτων
επιτρέπει την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας με
βέλτιστο αποτέλεσμα. Το σεμινάριο παρουσίασε τον τρόπο
συνδυασμού της χρήσης μίνι-εμφυτευμάτων με όλους τους
τύπους της τεχνικής Edgewise με ένα απλό πρωτόκολλο.
Παρουσιάστηκε ένα νέο σύστημα (MGBM) για τη θεραπεία
ανωμαλιών ΙΙης Τάξης με ή χωρίς εξαγωγές, με το οποίο
ακόμα και όταν απαιτείται άπω μετακίνηση γομφίων, αυτή
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση εξωστοματικών δυνάμεων ή/και ελαστικών ΙΙης Τάξης. Ακόμη, οι συμμετέχοντες
ενημερώθηκαν για την χρήση μίνι-εμφυτευμάτων για τη
θεραπεία χασμοδοντίας, σε βαρειές περιπτώσεις ασυμμετρίας, κλήσης μασητικού επιπέδου κ.α., διευρύνοντας έτσι
τις δυνατότητες της ορθοδοντικής θεραπείας.

Έκθεση 11ου Π.Ο.Σ.

Σημαντική υπήρξε η συμμετοχή των εταιρειών ορθοδοντικών
υλικών με 18 περίπτερα με μεγάλη ποικιλία εκθεμάτων και

Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στον Πανοραμική άποψη αίθουσας
Καθ. Hyo-Sang Park

Στις 20 Νοεμβρίου 2010 διεξήχθη η τελευταία επιστημονική
εκδήλωση, στο ξενοδοχείο Holiday Inn της Αττικής Οδού
με ομιλητή τον Καθ. Hyo-Sang Park, τον αν. Καθ. Ηλία
Κατσαβριά και τον αν. Καθ. Δημήτρη Χαλαζωνίτη με θέμα:
«Μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα. Θεραπεία της ΙΙης τάξης
με τεκμηρίωση».

Καθ. Hyo-Sang Park
Σύγχρονες απόψεις θεραπείας με μίνι ορθοδοντικά
εμφυτεύματα

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που αναφέρονται στην
ενίσχυση της στήριξης, με άλλα λόγια τον περιορισμό των
παράπλευρων μετακινήσεων στην πλευρά της αντίδρασης
όταν χρησιμοποιούμε δόντια ως στήριξη. Κατά την εισαγωγή της σκελετικής στήριξης, η ιδέα της απόλυτης στήριξης
μπορεί να γίνει αποδεκτή και εφικτή. Ανάμεσα σε άλλα, τα
μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να παρέχουν περισσότερη ευελιξία με την τοποθέτησή τους όχι μόνο κάτω από
τις ρίζες αλλά και ανάμεσα από αυτές, χάριν στο μικρό τους
μέγεθος. Με την τοποθέτησή τους ανάμεσα στις ρίζες, είναι
πιο εύκολο να εξασκηθούν οριζόντιες δυνάμεις με σκοπό την
προσθιοπίσθια μετακίνηση των δοντιών. Η άπω μετακίνηση
των προσθίων δοντιών και/ή των οπισθίων είναι πλέον μια
πρακτική ρουτίνας. Η πιο σημαντική αλλαγή που επέφεραν τα
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα είναι η δυνατότητα εμβύθισης
γομφίων ή τομέων ή ακόμα και ολόκληρης της οδοντοφυΐας. Οι κλινικοί μπορούν να εμβυθίζουν γομφίους ή τομείς
με ευκολία με τα μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα και αυτό
μπορεί να υποκαταστήσει την ορθογναθική χειρουργική σε
μερικές περιπτώσεις.

Αν. Καθ. Ηλίας Κατσαβριάς
Μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα. Τι πρέπει
να κάνω για να αποφύγω την αποτυχία;

Τα μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα (ΟΜΙ),
παρόλο που χρησιμοποιούνται στην κλινική
Ορθοδοντική την τελευταία περίπου δεκαετία
και παρόλη την εκτεταμένη κλινική και ερ- Απονομή αναμνηγαστηριακή έρευνα εξακολουθούν να έχουν στικής πλακέτας
σχετικά υψηλό ποσοστό αποτυχίας. Ωστόσο στον Αν. Καθ. Η.
το ποσοστό αυτό αν και υψηλό δεν αποτρέ- Κατσαβριά
πει την ευρεία κλινική εφαρμογή τους. Από
την άλλη, η έρευνα και η κλινική εμπειρία έχουν καταλήξει, με
βάση τις τρέχουσες γνώσεις, σε πρωτόκολλα τοποθέτησης
και χρήσης των ΟΜΙ με σκοπό τη όσο το δυνατόν αύξηση
του ποσοστού επιτυχίας. Στην παρουσίαση συζητήθηκαν το τι
πρέπει να τηρηθεί και το τι πρέπει να αποφευχθεί, κατά την
διαδικασία τοποθέτησης των ΟΜΙ, προκειμένου να ενισχυθεί
η πιθανότητα επιτυχούς εφαρμογής τους.

Αν. Καθ. Δημήτρης Χαλαζωνίτης
Η θεραπεία της ΙΙης τάξης με επιστημονική τεκμηρίωση

Η θεραπεία των ανωμαλιών ΙΙης Τάξης,
ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο όπου
αυτές είναι σχετικά συχνές, εξακολουθεί
Ομιλητής Αν. Καθ. να αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό ορ∆. Χαλαζωνίτης
θοδοντικό. Μερικά σημαντικά ερωτήματα
που απασχολούν όχι μόνο τους κλινικούς,
αλλά και τους ερευνητές, είναι: είναι δυνατόν να αυξήσουμε
το μέγεθος της κάτω γνάθου με τη χρήση λειτουργικών
ή άλλων μηχανημάτων και να διατηρήσουμε την αύξηση
αυτή μακροπρόθεσμα; Είναι επωφελές να αντιμετωπίζουμε
τέτοιες ανωμαλίες από μικρή ηλικία; είναι σταθερή και διατηρήσιμη η προς τα άπω μετακίνηση των άνω γομφίων, είτε
με εξωστοματικό είτε με άλλα μέσα (π.χ. σκελετική στήριξη);
Μεγάλο τμήμα της ορθοδοντικής έρευνας των τελευταίων
δεκαετιών έχει επικεντρωθεί στην απάντηση αυτών των
ερωτημάτων και πλέον η υπάρχουσα τεκμηρίωση συμπεριλαμβάνει αποτελέσματα από εργασίες υψηλής αξιοπιστίας.
Στην παρουσίαση αυτή αναφέρθηκαν τα συμπεράσματα
που προκύπτουν και αναλύθηκαν παραδείγματα, ώστε να
συζητηθούν τα ισχυρά σημεία, αλλά και τα προβλήματα,
των σημαντικότερων μελετών και να καθοριστεί το επίπεδο
τεκμηρίωσης και αξιοπιστίας τους.

ασφαλιστικά θέματα: Τι πρέπει να γνωρίζω και τι αλλάζει από
1-1-2011 στο ορθοδοντικό ιατρείο;» Η ενημέρωση που έγινε
αφορούσε την τήρηση του βιβλίου ασθενών, την απασχόληση
βοηθητικού προσωπικού, τις αλλαγές σχετικά με το ασφαλιστικό & συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. από
1-1-2011 καθώς και το Ν. 842/2010, τα οποία μπορείτε
να αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο τμήμα
«Πληροφορίες μελών».
Στην παρουσίαση αυτή αναπτύχθηκαν αναλυτικά τα παρακάτω
θέματα:
I. Τήρηση βιβλίου ασθενών:
• Στρατηγικές τήρησης του βιβλίου ασθενών
• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
• Συνήθη λάθη κατά την συμπλήρωση
• Χρόνος τήρησης
II. Απασχόληση προσωπικού:
• Ανάλυση διαφορετικών συμβάσεων απασχόλησης συνεργατών και βοηθητικού προσωπικού
• Υπολογισμός αποζημίωσης
• Πότε δεν οφείλετε αποζημίωση;
• Τρόποι απόλυσης
• Άκυρη απόλυση
• Πως πληρώνεται η ασθένεια
III. Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς ΤΣΑΥ:
• Τι αλλάζει από 1/1/2011;
IV. Νόμος 842/2010
• Τι θα μου ζητηθεί κατά τον φορολογικό έλεγχο του ορθοδοντικού ιατρείου
• Έκδοση αποδείξεων από 1/1/2011
• Τι αλλάζει στη φορολογία εισοδήματος
• Ανάλωση κεφαλαίου: προϋποθέσεις και χρησιμότητα
• Χειρισμός πόθεν έσχες
• Χρόνος τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων, πρόσθετων
βιβλίων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
Ακολουθούν τα στατιστικά αποτελέσματα της επιστημονικής
εκδήλωσης όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση των
ερωτηματολογίων των συμμετεχόντων:
1. Πως αξιολογείτε το θέμα της διημερίδας;
2. Πως αξιολογείτε το βαθμό κάλυψης του θέματος;
. Πως αξιολογείτε το εποπτικό υλικό;
4. Πως κρίνετε τη διάρκεια της παρουσίασης σε συνάρτηση
με την κάλυψη του θέματος;

Ομιλητής Καθ. Hyo-Sang Park
17%

34%

Πολύ καλό

Φορολογική ενημέρωση
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Στην ημερίδα αυτή έγινε
εκτενής αναφορά και ενημέρωση γύρω από τα νέα μέτρα
της Κυβέρνησης και πως
αυτά αντικατροπτίζονται στον
Οδοντίατρο - Ορθοδοντικό,
με θέμα:
«Φορολογικά, εργασιακά &

2

1
83%

66%

Καλό
Ικανοποιητικό

17%

Μέτριο

20%

Κακό
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Ομιλητής Β. Σταθόπουλος στο φορολογικό σεμινάριο

83%

80%

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ομιλητής Αν. Καθ. Ηλίας Κατσαβριάς

σκέπη της. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα αυτό παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με
την γραμματεία της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στο τηλέφωνο: 210-8227576
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eogme.gr ώστε να δηλώσουν συμμετοχή. Ακολουθεί η επιστολή του σωματείου.
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17%
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Ομιλητής Αν. Καθ. Δημήτρης Χαλαζωνίτης
33%

2
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67%

100%

33%

33%
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5. Πως αξιολογείτε το επιστημονικό επίπεδο της παρούσας
διημερίδας συνολικά;
33%

5
67%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Δήλωση συμμετοχής στο φιλανθρωπικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. με την «Κιβωτό του
Κόσμου»
Μετά την πολυετή φιλανθρωπική στήριξη της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε σε
διάφορους τομείς, το σωματείο η «Κιβωτός του Κόσμου»,
απευθύνθηκε στην Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για την στήριξη της για την
εθελοντική ορθοδοντική θεραπεία παιδιών που έχει υπό την

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. συνεδριάζει:
Ημερήσια διάταξη 19-7-2010
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εκκρεμείς αιτήσεις της Ανθοπούλου Χρυσής και του Λύρου Ιωάννη και
Φερδιανάκη Ευστράτιου ως σπουδαστικά μέλη
Αρχικά πραγματοποιήθηκε η εισήγηση του Β. Σταθόπουλου
και έγινε αποδοχή των αιτήσεων των συναδέλφων Ανθοπούλου Χρυσής, Λύρου Ιωάννη και Φερδιανάκη Ευστράτιου
ως σπουδαστικά μέλη.
Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών στη Στέγη
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

και απολογισμός εργασιών μέχρι σήμερα
Έγινε ενημέρωση αναλυτικά επί των εργασιών που πραγματοποιούνται στο νέο γραφείο της Εταιρείας. Ολοκληρώθηκε
η προμήθεια των φωτιστικών, των σωμάτων καλοριφέρ και
των ειδών υγιεινής. Έχουν τελειώσει η τοποθέτηση ειδών
υγιεινής και υδραυλικών εγκαταστάσεων, της υποδομής της
κουζίνας, οι εσωτερικές πόρτες, η ηλεκτρική εγκατάσταση
εντός των τοίχων & η προεργασία για την εγκατάσταση
συναγερμού. Όσον αφορά τα δάπεδα, ολοκληρώθηκε η
προσθήκη μαρμάρων και επτά (7) μέτρων σοβατεπιών καθώς
και το γυάλισμα τους, τόσο εντός του διαμερίσματος όσο και
στα μπαλκόνια. Τέλος, μέχρι τέλος Ιουλίου ολοκληρώνεται
ο ελαιοχρωματισμός εντός και εκτός του διαμερίσματος.
Άμεσα θα δρομολογηθεί η παραγγελία του επίπλου της
γραμματείας με τα ντουλάπια της.
Θέμα: Ενημέρωση για το σύστημα μορειοδότησης εκδηλώσεων από τις επιστημονικές εταιρείες
Στην συνάντηση της Ε.Ο.Ο. για την ενημέρωση των επιστημονικών Εταιρειών και των Προέδρων των Οδοντιατρικών
Συλλόγων στις  Ιουλίου 2010 εκ μέρους της ΕΟΓΜΕ
παρευρέθηκε ο κ. Β. Σταθόπουλος, ο οποίος χαιρέτησε
την πρωτοβουλία της Ε.Ο.Ο., ενώ παράλληλα ανέφερε τις
επιφυλάξεις και διευκρινήσεις που δημιούργησε το αρχικό
κείμενο. Αμέσως μετά αποσταλεί πολυσέλιδο υπόμνημα με
τις προτάσεις της ΕΟΓΜΕ για προσθήκες στο θεσμό της
«επιμόρφωσης των οδοντιάτρων» από την εμπειρία που έχει
αποκτηθεί λόγω της μακρόχρονης διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, υποβλήθηκαν γραπτώς
και ορισμένες διευκρινήσεις που δεν συζητήθηκαν στην
συνάντηση της Ε.Ο.Ο.
Θέμα: Προγραμματισμός επίδοσης δωρεάς Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για το
μεταπτυχιακό ορθοδοντικό τμήμα σε εκπροσώπους του ΕΚΠΑ
Κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Οδοντιατρικής
Σχολής & Αντιπρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. καθ. Α. Δουκουδάκη
και με την Διευθύντρια του εργαστηρίου Ορθοδοντικής
του Ε.Κ.Π.Α. αν. καθ. Μ. Μάκου προγραμματίσθηκε συνάντηση στις 26 Ιουλίου 2010 με το Δ.Σ. της Εταιρείας μας
προκειμένου να χορηγηθεί δωρεά υπέρ του Ορθοδοντικού
Εργαστηρίου ποσού 2.000 €, ως συμβολή για την ανακαίνιση χώρων της μεταπτυχιακής κλινικής του εργαστηρίου
Ορθοδοντικής του Ε.Κ.Π.Α.

Ημερήσια διάταξη 30-8-2010

6

Θέμα: 11ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο
Στις 8/9/2010 θα γίνει η τελευταία συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Π.Ο.Σ. με την συμμετοχή του
προέδρου Β. Μυλωνά. Έχει γίνει αποδοχή της προσφοράς
του κατασκευαστή των περιπτέρων της έκθεσης με μειοδότη
τον κ. Κ. Κυριακίδη και συνεργείο οπτικοακουστικών την
Εταιρεία Audiovisual, αμφότεροι με μικρότερο κόστος από
την αρχική του πρόταση. Αποφασίσθηκε η πρόσληψη μίας
μεταφράστριας μόνο για το προσυνεδριακό σεμινάριο με
κόστος 50 € πλέον Φ.Π.Α. Ανάθεση των υπολοίπων εκκρεμοτήτων θα γίνει μετά την συνάντηση της Οργανωτικής
Επιτροπής στις 8/9/2010.
Θέμα: Υποβολή αίτησης για μοριοδότηση εκδηλώσεων της
ΕΟΓΜΕ στην Ε.Ο.Ο. για το 2011
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η υποβολή αίτησης για μοριοδότηση τριών () επιστημονικών εκδηλώσεων για το 2011 ως
πιλοτική εφαρμογή εφόσον προχωρήσει το χρονοδιάγραμμα

που έχει θέσει η Ε.Ο.Ο.
Θέμα: Ενημέρωση για επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και συνέντευξη με έναν από τους τελευταίους ζωντανούς
γίγαντες της Ορθοδοντικής
Ο συνάδελφος Γ. Αγγελόπουλος επισκέφθηκε το Τορόντο
του Καναδά και είχε την ευκαιρία να πάρει συνέντευξη από
τον ομότιμο καθηγητή Donald Woodside. Η συνέντευξη αυτή
αποφασίστηκε να φιλοξενηθεί στο υπό έκδοση επιστημονικό
περιοδικό της Εταιρείας.

Ημερήσια διάταξη 26-9-2010
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εκκρεμείς
αιτήσεις της Ζαμπέλη Μαρίας - Ελένης ως τακτικό μέλος,
του Σαλέμη Ηλία και του Κυριόπουλου Σταύρου ως δόκιμα
μέλη
Αρχικά πραγματοποιήθηκε η εισήγηση του Β. Σταθόπουλου
και έγινε αποδοχή των αιτήσεων της Ζαμπέλη Μαρίας-Ελένης ως τακτικό μέλος και των Σαλέμη Ηλία και Κυρικόπουλο
Σταύρο ως δόκιμα μέλη.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ή
μη επιστροφής που αφορούν εγγραφές συνέδρων στο 11ο
Π.Ο.Σ.
Αποφασίσθηκε να επιστραφούν τα ποσά εγγραφής όλων
των συνέδρων που κατέβαλαν μέχρι 2-9-2010 τόσο για
ημεδαπούς όσο και αλλοδαπούς συναδέλφους. Θα γίνει
παρακράτηση μόνο 20 € για εγγραφές εντός Ελλάδος και
45 € για συνέδρους εξωτερικού προκειμένου να καλυφθούν
τραπεζικά και γραμματειακά έξοδα, που έχουν χρεωθεί
στην Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Ημερήσια διάταξη 25-10-2010
Θέμα: Ενημέρωση για την αλλαγή σε τακτικό μέλος του
Πατελάρου Αριστείδη μετά την χορήγηση τίτλου ειδικότητας
από τη Νομαρχία Αθηνών
Ο Πατελάρος Αριστείδης μετά την χορήγηση τίτλου ειδικότητας από την Νομαρχία Αθηνών εκλέγεται τακτικό μέλος.
Θέμα: Απολογισμός 11ου Π.Ο.Σ.
Έγινε απολογισμός των δράσεων και μεταφορά εκτιμήσεων
από τον Γεν. Γραμματέα στο Δ.Σ. σχετικά με το 11ο Π.Ο.Σ.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή περισσοτέρων των 180 συναδέλφων Ελλήνων και αλλοδαπών.
Τα ποσοστά αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες διαμορφώθηκαν ως εξής:
Όσον αφορά τον οικονομικό απολογισμό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
4% 4%
επιστροφών και απόδοσης του οφειλόμενου Φ.Π.Α. το καθαρό κέρδος ανέρχεται στο ποσό των 17.77,49 €.
Θέμα: Ενημέρωση για τη εκκίνηση της
νέας ιστοσελίδας - προτάσεις για την
ανάπτυξη της
92%
Η νέα ιστοσελίδα στηριγμένη σε
εξελιγμένη πλατφόρμα διαχείρισης
Πολύ καλό
αναμένεται να σηκωθεί στις αρχές
Καλό
Νοεμβρίου 2010 περιλαμβάνοντας
Ικανοποιητικό
όλη την θεματολογία της παλαιάς αλλά
Μέτριο
και ενσωματώνοντας νέες τεχνολοΚακό
γικές εξελίξεις, όπως η παρουσίαση
όλων των εκδόσεων της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
σε μορφή flip.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις θέσεις της
ΕΟΓΜΕ στην συνάντηση ΜΟΙΡ στην Φλωρεντία
Ο Γεν. Γραμματέας ενημέρωσε για την αποστολή τυχόν
τροποποιήσεων στα πρακτικά της συνάντησης Μ.Ο.Ι.Ρ. στο
Viareggio της Ιταλίας, όπως ζητήθηκαν από την συντονίστρια
καθ. F. Miotti. Παράλληλα, συζητήθηκαν αναλυτικά οι θέσεις
της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στα θέματα που θα συζητηθούν στην προσεχή
συνάντηση στη Φλωρεντία και αφορούν άμεσα την Εταιρεία.
Η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. θα εκπροσωπηθεί από τον Γεν. Γραμματέα με
καταβολή μόνο του εισιτηρίου οικονομικής θέσης.
Θέμα: Ολοκλήρωση προγραμματισμού επιστημονικών εκδηλώσεων 2011
Μετά από εκτενή συζήτηση θα κληθεί ο Dr. Benedict Wilmes
για διήμερο σεμινάριο και πρακτικό σεμινάριο, κατά ανώτατο όριο 12 ατόμων, στις 28 & 29 Μαΐου 2011 με την
χορηγία της Royal Orthodontics. Επίσης, προγραμματίστηκε
ο Dr. Vittorio Cacciafesta για ημερίδα στις 24 Σεπτεμβρίου
2011 με την χορηγία της Dentalcom - Γ. Παπάζογλου Α.Ε.
και τέλος θα γίνουν προσκλήσεις για την τελευταία ημερίδα
του Νοεμβρίου 2011. Αναμένεται η επιλογή από τον Roberto
Justus της ημερομηνίας της παρουσίασης του εκ των τριών
τελευταίων προγραμματισμένων ημερίδων.
Θέμα: Διαφήμιση συναδέλφων και τρόποι αντιμετώπισης
Έγινε εκτενής αναφορά στους ισχυρισμούς του συναδέλφου
που διατυπώνονται κυρίως στο διαδίκτυο. Επίσης, έγινε
ενημέρωση του Δ.Σ. για την αναφορά του Ε. Βιάζη κατά του
μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. κ. Γ. Δαμανάκη στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά ζητώντας την παραπομπή του στο
πειθαρχικό συμβούλιο. Κατόπιν των ανωτέρω συζητήθηκαν
και αποφασίσθηκαν ομόφωνα οι πρωτοβουλίες που πρέπει
να αναληφθούν για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Θέμα: Πλαίσιο συνεργασίας και ανάληψη πρωτοβουλιών για
την ενοποίηση των Ορθοδοντικών Εταιρειών
Μετά την ενημέρωση του Προέδρου κ. Γ. Αγγελόπουλου
για την συζήτηση με τον Πρόεδρο της Ο.Ε.Ε. κ. Π. Καρβελά
στο πλαίσιο του 0ου Π.Ο.Σ. της Ε.Ο.Ο. αποφασίσθηκε
ομόφωνα η εκδήλωση θετικής ανταπόκρισης σε πιθανό
αίτημα διαβούλευσης με τις άλλες Ορθοδοντικές Εταιρείες
για την δημιουργία σώματος κοινής εκπροσώπησης της ορθοδοντικής κοινότητας αλλά με προϋποθέσεις το σεβασμό
της ιστορίας και της διαδρομής της κάθε Εταιρείας και της
επιλογής του κοινού σώματος από την ελεύθερη βούληση
όλων των ορθοδοντικών.
Θέμα: Έκδοση του ετήσιου τεύχους του Ελληνικού Περιοδικού
Ορθοδοντικής
Aποφασίστηκε η έκδοση του ετήσιου τεύχους του Ελληνικού
Περιοδικού Ορθοδοντικής το οποίο στις διεθνείς σχέσεις
θα αποκαλείται «Greek Journal of Orthodontics» με πρώτο
εκδότη του πρώτου τεύχους με θέμα “Συγγενείς ελλείψεις
οδόντων” την αν. καθ. Μαργαρίτα Μάκου, και υπεύθυνο σύνταξης το λέκτορα Παναγιώτη Χρίστου. Ο χρόνος έκδοσης
προβλέπεται την άνοιξη του 2011.

Ημερήσια διάταξη 15-11-2010
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για στήριξη της οργάνωσης «Κιβωτός του κόσμου»
Με ομόφωνη απόφαση θα σταλεί επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη της Εταιρείας να δηλώσουν την
επιθυμία τους για ανάληψη δωρεάν παροχής ορθοδοντικής

θεραπείας σε παιδιά που προστατεύονται από την οργάνωση «Κιβωτός του κόσμου» αλλά και σε άλλα σωματεία με
τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνεργασίας,
όπως το σωματείο «Χαμόγελο του Παιδιού», «Φίλοι του
παιδιού» κ.λ.π.
Παράλληλα, θα ανακοινωθεί προς το Δ.Σ. της «Κιβωτός
του κόσμου» η θετική απόφαση της Εταιρείας να συνδράμει
το έργο του σωματείου με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις
του.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις θέσεις της
ΕΟΓΜΕ στην συνάντηση ΜΟΙΡ στην Φλωρεντία
Ομόφωνα αποφασίσθηκε η ατζέντα με τις προτάσεις της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για τις τροποποιήσεις που θα υποβληθούν στην
Γενική Συνέλευση ΜΟΙΡ στη Φλωρεντία από τη SIDO επί του
μνημονίου συνεργασίας των μελών του δικτύου.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προβολή επιστημονικών εκδηλώσεων άλλων ιατρικών και οδοντιατρικών
εταιρειών
Οι ανακοινώσεις επιστημονικών εταιρειών θα αναρτώνται
στην νέα ιστοσελίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στο τμήμα «Νέα άλλων
Εταιρειών» με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.
Θέμα: Πρόσκληση Υπουργού Υγείας, Διατροφής & Άθλησης
προς τα Δ.Σ. των επιστημονικών Εταιρειών την Τετάρτη 17
Νοεμβρίου 2010
Την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στην συνάντηση - ενημέρωση των επιστημονικών Εταιρειών Ελλάδος από τον Υπουργό Υγείας, Διατροφής
& Άθλησης κο Α. Λοβέρδο θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος
κ. Γ. Αγγελόπουλος.
Άλλα θέματα
Έγινε αναλυτική συζήτηση και αποφασίσθηκε να εκφραστεί
η αντίθεση της ΕΟΓΜΕ σε σεμινάρια που διοργανώνονται
εκτός των επιστημονικών Εταιρειών και αποφασίστηκε να
σταλεί επιστολή από το Δ.Σ. για τα σεμινάρια «Κλινική ορθοδοντική του γενικού οδοντίατρου, Ortho-Quality».

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
Ακριβότερη η αυτοπεραίωση για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Παραδείγματα υπολογισμού τεκμαρτού εισοδήματος για
ορθοδοντικούς σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών της 17/12/2010 που αφορά εισοδήματα
του 2010.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΟ
Ορθοδοντικός με βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, με βοηθό,
για την οποία προβλέπεται συντελεστής καθαρών αμοιβών
(ΜΣΚΚ) 45%, εμφανίζει στα βιβλία της ακαθάριστες αμοιβές
100.000 € και δαπάνες εκπιπτόμενες φορολογικά 60.000€,
οπότε τα φορολογητέα καθαρά κέρδη του ανέρχονται σε
40.000 €. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι ελάχιστες ακαθάριστες αμοιβές και τα καθαρά κέρδη του προσδιορίζονται
ως εξής:
Έσοδα 100.000 €
Έξοδα 60.000 €
ΜΣΚΚ 45%
Λογιστικά καθαρά κέρδη (φορολογητέο εισόδημα) 40.000 €
αυτοπεραίωση χρήσης 2009 ΦΕ 45.000 €
αυτοπεραίωση χρήσης 2010 ΦΕ:
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60.000*100/55 = 109.090,9*45% = 49.090 €
Η ορθοδοντικός θα φορολογηθεί για 49.090 € κέρδη, δηλαδή αύξηση 22,72%, και όχι για 40.000 € που προκύπτει
βάση του λογιστικού προσδιορισμού, εφ’ όσον θέλει να
περαιώσει τη χρήση.
Με το προηγούμενο καθεστώς της αυτοπεραίωσης του 2009,
η ανωτέρω ορθοδοντικός θα φορολογείτο για 45.000 € εάν
ήθελε να αυτοπεραιώσει.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΟ
Ορθοδοντικός με βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, χωρίς βοηθό, για τον οποίο προβλέπεται συντελεστής καθαρών αμοιβών
(ΜΣΚΚ) 50%, εμφανίζει στα βιβλία του ακαθάριστες αμοιβές
100.000 € και δαπάνες εκπιπτόμενες φορολογικά 60.000 €, οπότε τα φορολογητέα
καθαρά κέρδη του ανέρχονται σε 40.000 €. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι ελάχιστες
ακαθάριστες αμοιβές και τα καθαρά κέρδη του προσδιορίζονται ως εξής:
Έσοδα 100.000 €
Έξοδα 60.000 €
ΜΣΚΚ 50%
Λογιστικά καθαρά κέρδη (φορολογητέο εισόδημα) 40.000 €
αυτοπεραίωση χρήσης 2009 ΦΕ: 50.000 €
αυτοπεραίωση χρήσης 2010 ΦΕ:
60.000*100/50 = 120.000*50% = 60.000 €
Ο ορθοδοντικός θα φορολογηθεί για 60.000 € κέρδη, δηλαδή αύξηση 50%, και όχι
για 40.000 € που προκύπτει βάση του λογιστικού προσδιορισμού, εφ’ όσον θέλει να
περαιώσει τη χρήση.
Με το καθεστώς της αυτοπεραίωσης του 2009, ο ανωτέρω ορθοδοντικός θα φορολογείτο για 50.000 € εάν ήθελε να αυτοπεραιώσει.

Μειώσεις σε παροχές για Ορθοδοντικές εργασίες από τον ΕΔΟΕΑΠ
Ελάττωση στις ορθοδοντικές και οδοντιατρικές δαπάνες αποφάσισε ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στο
πλαίσιο μείωσης των ασφαλιστικών δαπανών του. Ειδικότερα αποφασίστηκε:
Ορθοδοντική Θεραπεία: Δεν εγκρίνονται δαπάνες ορθοδοντικής θεραπείας σε ασφαλισμένους άνω των 18 ετών από 15-11-2010 (ημερομηνία απόφασης). Εξαιρούνται οι
περιπτώσεις που είχαν λάβει προέγκριση πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.
(ΣΔΣ 8/15-11-2010)
Οδοντιατρική περίθαλψη: Εγκρίνεται μείωση κατά 20% του ισχύοντος τιμοκαταλόγου
για εργασίες που πραγματοποιούν ασφαλισμένοι σε εξωτερικά ιατρεία. Όσοι κάνουν
δωρεάν χρήση των οδοντιατρείων του Οργανισμού, θα καταβάλουν εξ ιδίων τη δαπάνη
των υλικών και των οδοντοτεχνικών εργασιών για τις προσθετικές εργασίες.
(ΣΔΣ 7/9-11-2010)
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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, Κυβέλης
1, 106 82 Αθήνα.
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση όλου ή µέρους
της ύλης του περιοδικού χωρίς την γραπτή άδεια
του εκδότη.

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών, κάνει γνωστό
ότι μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για το πρόγραμμα
“Διαύγει@” τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ, σε ηλεκτρονική
μορφή, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, τόσο για ανάγνωση, όσο και για αποθήκευση και
εκτύπωση. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρόσφατα, σειρά τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δεν διατίθετο δωρεάν σε όλους
τους πολίτες και απαιτούσε συνδρομή για την εκτύπωση και αποθήκευση των τευχών.

Παράταση προθεσμίας
Παράταση μέχρι την 4η Απριλίου 2011 δόθηκε τελικά στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε9.
Η υποβολή θα άρχιζε από την Τρίτη (1η Μαρτίου) ωστόσο δεν έχει ενεργοποιηθεί πλήρως η ηλεκτρονική πύλη του TAXIS NET μέσω
της οποίας επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται από φέτος να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλούνται ορθοδοντικά υλικά 60% κάτω της τιμής αγοράς τους λόγω συνταξιοδότησης (κασετίνα πλήρους σειράς δακτυλιδιών γομφίων ολοκαίνουρια Rocky Mountain) εξωστοματικά, Rotation Steiner, Τηλ. επικοινωνίας 6948 839344

