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Έκδοση της Εταιρείας Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας

Ηµερίδα 19 Νοεµβρίου 2011
Στις 19 Νοεµβρίου 2011, έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο «Holiday Inn» της Αττικής Οδού ηµερίδα µε θέµα:
«Συµβουλές επιβίωσης του Ορθοδοντικού στο συνεχώς
µεταβαλλόµενο επαγγελµατικό και οικονοµικό περιβάλλον».
Στην ηµερίδα αυτή, προσκεκληµένοι οµιλητές ήταν η Ε. Καραγιαννάκου, ο Λ. Αντωνίου, ο Γ. Ρωµανιάς, ο Ι. Κλοκίδης,
ο Μ. Ντουκάκης & Χρ. Κρίγκας.
Ωρολόγιο πρόγραµµα:
08.30 - 09.00: Εγγραφές
09.00 - 09.10: Εισήγηση συντονιστή Β. Σταθόπουλου - ανάλυση προγράµµατος
09.10 - 09.50: Καραγιαννάκου Ελίνα
Λογοθεραπεία και Ορθοδοντική: µια ωφέλιµη συνεργασία
09.50 - 10.30: Κλοκίδης Ιωάννης
Η βιωσιµότητα του Ελληνικού χρέους
10.30 - 11.10: Ρωµανιάς Γεώργιος
Οι εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό καθεστώς
των Οδοντιάτρων
11.10 - 11.30: Ερωτήσεις - συζήτηση
11.30 - 12.00: ∆ιάλλειµα για καφέ
12.00 - 12.40: Αντωνίου Λάµπρος
Η άσκηση της Οδοντιατρικής υπό το πρίσµα
των νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων
12.40 - 13.30: Ντουκάκης Μανούσος & Κρίγκας Χρήστος
Οι φορολογικοί έλεγχοι & οι νέες έκτακτες
εισφορές
13.30 - 14.00: Ερωτήσεις - συζήτηση
14.00 - 14.15: Σταθόπουλος Βασίλης
Συµπεράσµατα ηµερίδας - συζήτηση
Οµιλήτρια: Ελίνα Καραγιαννάκου, MA,
CCC-SLP Παθολόγος Λόγου και Οµιλίας
Η Ελίνα Καραγιαννάκου σπούδασε Επιστήµες Λόγου και Ακοής στο Ohio State
University, ΗΠΑ όπου και συνέχισε τις µεταπτυχιακές σπουδές της στην Παθολογία
Λόγου και Οµιλίας µε κατεύθυνση στα
παιδιά σχολικής ηλικίας. Ολοκλήρωσε τη
µεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πρώιµη Παρέµβαση και στον
Αυτισµό στην κλινική Douglas Thom, Μασαχουσέτης ΗΠΑ. Από
το 2008 εργάζεται στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης.
Το ενδιαφέρον της εστιάζεται στις κρανιοπροσωπικές ανωµαλίες και στα παιδιά µε διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή.
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Θέµα: Λογοθεραπεία & Ορθοδοντική: µια ωφέλιµη συνεργασία
Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήµη, που ασχολείται µε την
πρόληψη, τη διάγνωση και την αποκατάσταση διαταραχών
επικοινωνίας (λόγου, οµιλίας, φωνής) καθώς και µάσησης
και κατάποσης σε παιδιά και σε ενήλικες. Η επιστήµη της λογοθεραπείας βρίσκει σύγχρονες εφαρµογές σε πολλαπλούς
τοµείς και ορισµένοι από τους οποίους είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε την ορθοδοντική επιστήµη. Σε αυτήν την οµιλία θα
εξετάσουµε το ρόλο του λογοθεραπευτή στη διεπιστηµονική
οµάδα και την αµφίδροµη σχέση της λογοθεραπείας και της
ορθοδοντικής θεραπείας. Η σωστή συνεργασία των θεραπευτών µπορεί να επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσµατα στη θεραπεία και να εγγυηθεί τα µακροχρόνια αποτελέσµατά της.
(Συνέχεια στη σελ.2)

Ηµερίδα Dr Vittorio Cacciafesta
Η ηµερίδα µε
προσκεκληµένο
οµιλητή τον Dr
Vittorio Cacciafesta
πραγµατοποιήθηκε µε εξαιρετική επιτυχία στις
24/9/2011 στο
Ηµερίδα Dr Cacciafesta
ξενοδοχείο “Στράτος Βασιλικός”. Την διάλεξη παρακολουθήσαν άνω των 70
ορθοδοντικών. Ο επικ. Καθ. Cacciafesta παρουσίασε πολλές
κλινικές περιπτώσεις µε τα δισδιάστατα άγκιστρα, την διαδικασία έµµεσης και άµεσης συγκόλλησης των δισδιάστατων
γλωσσικών αγκίστρων, καθώς και την κατασκευή γλωσσικών συρµάτων. Τόσο η παρουσίαση, όσο και το πρακτικό
σεµινάριο πραγµατοποιήθηκαν µε την ευγενική χορηγία της
DENTALCOM - Γ. Παπάζογλου Α.Ε.
(Συνέχεια στη σελ. 3)

12ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο

Θέµα: Προοπτικές & ανατροπές στην Ορθοδοντική

29-30 Σεπτέµβρίου 2012, Ευγενίδιο Ίδρυµα

Προσυνεδριακό σεµινάριο, Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2012
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Leasing. Κατόπιν εργάστηκε στην BNP Paribas, και στη συνέχεια στην ABN-AMRO Bank ως ∆/νων Σύµβουλος Leasing
όπως και στην Aspis Leasing πριν αναλάβει το 2010 ∆/νων
Σύµβουλος στην Probank leasing AE. Είναι πρόεδρος της
ΕΕΕΧΜ από το 2007.
Θέµα: Η βιωσιµότητα του Ελληνικού χρέους
Η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδος χειροτερεύει τελευταία µέσω µεγαλύτερης ύφεσης και µειώσεων µισθών
αντί να προσαρµόζεται προς το καλύτερο µέσω δοµικών
µεταρρυθµίσεων στην παραγωγή.
Σε µια πρόσφατη ανάλυση
βιωσιµότητας του Ελληνικού
χρέους, ελήφθη υπόψη ένας
χρονικός ορίζοντας µέχρι
το 2030, ώστε να καταστεί
δυνατόν η ανάλυση να συµπεριλάβει και τις χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις και τις
µακροχρόνιες δυναµικές µιας
ØÓ¾ÄÅÓÁ¬ÇËÉÒÓÑÁÏÁÔÈÓÉË¾ËÌÉÏ%BNPO2%BNPO$MFBS
µελλοντικής ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονοµίας. Η ανάλυση έδειξε ότι το χρέος ενώ
θα παραµείνει σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη την διάρκεια του
προβλεπόµενου ορίζοντα, θα
αρχίσει να µειώνεται µε έναν
αργό ρυθµό εάν και µόνο εάν,
ØÓ¾ÄÅÓÁ¬ÇËÉÒÓÑÁÅÍÅÑÇ¾ËÌÉÏ/FYVT.FUBM/FYVT$MFBS
βοηθηθεί από χαµηλά επίπεδα
επιτοκίων και αυτή η πτωτική
τροχιά δεν επηρεασθεί και από
άλλους παράγοντες.
Για να γίνει βιώσιµο το Ελληνικό χρέος, θα απαιτηθεί ένας
φιλόδοξος συνδυασµός µέτρων, τόσο στο δηµόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τοµέα (PSI).
ÁÑÁÄÎÒÉÁË¬¬ÇËÉÒÓÑÁ
Ακόµη και µε µεγαλύτερο PSI
“κούρεµα”, πάλι θα απαιτούνται
µεγαλύτερα µέτρα στο δηµόσιο τοµέα για πολύ µεγάλη
περίοδο. Η τελική βιωσιµότητα
του χρέους θα εξαρτηθεί µόνο
από τη δέσµευση του δηµοσίου τοµέα ότι θα εφαρµόσει τα
µέτρα που έχουν συµφωνηθεί
στο µνηµόνιο για µείωση και
εξορθολογισµό της δηµόσιας
διοίκησης της χώρας.
Οµιλητής:
Γιώργος
Ρωµανιάς,
σύµβουλος
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Α∆Ε∆Υ
Θέµα: Οι
εξελίξεις
στο
συνταξιοδοτικό
καθεστώς
¥ÂÎËÄÂºÑÊ Ä¾Í¾ÎÈÂÔ¹ Ð¹Ê¾p4ÅÉp&AX
των
Οδοντιάτρων
WWWVITSAROPOULOSGRpE MAILINFO VITSAROPOULOSGR
Ο Γιώργος Ρωµανιάς µε
σπουδές στις οικονοµικές και
(Συνέχεια από σελ.1)

Οµιλητής: Ιωάννης Κλοκίδης, ∆/νων
Σύµβουλος PRO Bank
Ο κ. Κλοκίδης έχει σπουδάσει στην Ελλάδα και στην Αγγλία και εργάζεται στον
τραπεζικό τοµέα τα τελευταία 28 χρόνια
σε ξένες και Ελληνικές Τράπεζες.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα στην Αγροτική
Τράπεζα και στην συνέχεια στη Credit Lyonnais Leasing ως
∆/της Ανάπτυξης εργασιών καθώς και στην στην ΕΘΝΙΚΗ
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νοµικές επιστήµες και µε πλούσιο ερευνητικό & συγγραφικό
έργο, ειδικεύεται στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης επί
40 και πλέον χρόνια. Έχει διατελέσει ∆ιευθυντής ή Πρόεδρος ∆.Σ. σε µεγάλα ελληνικά ασφαλιστικά Ταµεία. Έχει
συµµετάσχει, ενεργώς, σε 80 περίπου διεθνείς διασκέψεις
και συνέδρια για την κοινωνική ασφάλιση (Κ.Α.) που έχουν
οργανώσει, η ∆ιεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA),
η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ), η ΕΕ, ο ΟΟΣΑ και
άλλοι ∆ιεθνείς Φορείς και Οργανισµοί. Έχει συµµετάσχει
επίσης, µε οµιλίες και παρεµβάσεις του, σε πολύ µεγάλο
αριθµό ηµερίδων και συνεδρίων, σε όλες σχεδόν τις ελληνικές πόλεις. Τα άρθρα και οι συνεντεύξεις του σε έγκριτες
εφηµερίδες και περιοδικά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ξεπερνούν τις 150, ενώ οι µελέτες και οι έρευνές του
καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα Κ.Α. Τα τελευταία χρόνια
απασχολείται ως επιστηµονικός Σύµβουλος του Ινστιτούτου
Εργασίας ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ-ΠΑΣΕΓΕΣ.
Οµιλητής: Λάµπρος Αντωνίου, ∆ικηγόρος
O Λ. Αντωνίου γεννήθηκε στην Αθήνα,
κατάγεται από την περιοχή της λίµνης Πλαστήρα του Ν. Καρδίτσας και αποφοίτησε
από τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
του διετέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών και των
οργάνων διοίκησης της Σχολής.
Υπηρέτησε τη θητεία του ως έφεδρος Αξιωµατικός ενώ
διετέλεσε ειδικός Σύµβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πρόεδρος του Συνδέσµου Νέων
και Ασκούµενων ∆ικηγόρων και διευθυντής σύνταξης του
επιστηµονικού περιοδικού «Κοινωνία των Νοµικών». Είναι
Νοµικός Σύµβουλος του Ο.Σ.Α. από το 1996, ενώ ως ∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο ασχολείται κυρίως µε το Αστικό
και το Εµπορικό ∆ίκαιο.
Έχει αρθρογραφήσει σε επιστηµονικά περιοδικά και έχει
λάβει µέρος ως οµιλητής σε επιστηµονικά συνέδρια και
επαγγελµατικές ηµερίδες. Είναι έγγαµος και πατέρας δύο
τέκνων.
Θέµα: Η άσκηση της Οδοντιατρικής υπό το πρίσµα των νέων
νοµοθετικών ρυθµίσεων
• Απελευθέρωση Οδοντιατρικού επαγγέλµατος (Οδ/κές
Εταιρείες)
• Εµφάνιση στα Μ.Μ.Ε. & στο διαδίκτυο
• Ευθύνη Οδοντιάτρου κατά την άσκηση των καθηκόντων του
Οµιλητής: Μανούσος Ντουκάκης, Φοροτεχνικός
Θέµα: Οι φορολογικοί έλεγχοι & οι νέες
έκτακτες εισφορές
Ο Μανούσος Ντουκάκης γεννήθηκε
το 1946 στα Χανιά. Είναι πτυχιούχος της
Ανωτάτης Εµπορικής (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), µε µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Αγγλία και έχει παρακολουθήσει
στις Βρυξέλλες σεµινάρια φορολογίας µε ειδίκευση σε
φορολογικά θέµατα.
Είναι Αντιπρόεδρος στο «Συνήγορο του Φορολογούµενου», Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών
Ελλάδος (Π.Ε.Φ.Ε.), εκλεγµένος αντιπρόσωπος στο Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας για περισσότερα από 20 έτη,
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοροτεχνών (E.F.E.) ενώ
έχει διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνών Αττικής

(Ε.Φ.Ε.Α.) και της Ένωσης Φοροτεχνών Ελλάδος (Ε.Φ.Ε.Ε.).
Ανήκει στους ιδρυτές της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., του σωµατείου «Έλληνες Φορολογούµενοι» και συµµετέχει σε πολλά κοινωφελή
σωµατεία. ∆ιατελεί φορολογικός σύµβουλος σε πολλές
Εταιρείες πανελλαδικά και έχει συµµετάσχει πολλάκις ως
εισηγητής για φορολογικά θέµατα σε Ενώσεις Λογιστών,
Επιµελητήρια και ∆ήµους. Τέλος, διατηρεί φοροτεχνικό
γραφείο στην Αθήνα.
Αποτίµηση της ηµερίδας θα παρουσιασθεί στο επόµενο τεύχος.

Ηµερίδα ∆ρ Vittorio Cacciafesta
(Συνέχεια από σελ.1)

Το πρακτικό σεµινάριο του Dr
Cacciafesta στο
οποίο συµµετείχαν
20 ορθοδοντικοί
πραγµατοποιήθηκε
το απόγευµα της
24ης Σεπτεµβρίου
2011. Στο σεµινάριο αυτό, µοιράστηκαν σε όλους τους
Απονοµή αναµνηστικής πλακέτας στον Dr V. σ υ µ µ ε τ έ χ ο ν τ ε ς
Cacciafesta
typodont µοντέλα
όπου έγινε άµεση συγκόλληση γλωσσικών αγκίστρων τόσο
στην άνω όσο και στην κάτω γνάθο. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν γλωσσικά τόξα και έγινε επίδειξη της συσκευής
Memory Maker για τις κάµψεις στα τόξα NiΤi. Ο οµιλητής
επισήµανε αρκετές πιθανές δυσκολίες και προβλήµατα στην
τοποθέτηση των αγκίστρων και των τόξων, και συνέστησε
την εφαρµογή τους σε ελαφρύ συνωστισµό της άνω και
κάτω γνάθου.

Πανοραµική άποψη της
ηµερίδας Dr Cacciafesta

Πρακτικό σεµινάριο
γλωσσικής ορθοδοντικής
24-9-2011

Ακολουθούν τα διαγράµµατα των δελτίων αξιολόγησης.
1. Πώς αξιολογείτε το θέµα της ηµερίδας;
2. Πώς αξιολογείτε το βαθµό κάλυψης του θέµατος από τον
οµιλητή;
3. Πώς αξιολογείτε το εποπτικό υλικό της παρουσίασης;
4. Πώς κρίνετε τη διάρκεια της παρουσίασης σε συνάρτηση
µε την κάλυψη του θέµατος από τον οµιλητή;
5. Πώς αξιολογείτε το επιστηµονικό επίπεδο της παρούσας
ηµερίδας συνολικά;
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Οµάδα µελέτης γλωσσικής ορθοδοντικής
Στις 15 Οκτωβρίου 2011
πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη
συνάντηση του study club της
γλωσσικής ορθοδοντικής στο
ιατρείο του προέδρου του κ.
Στέφανου Καρακουσόγλου.
Στη συνάντηση αυτή παρουσίαΣυνάντηση study club Γλωσσικής Ορ- σε ο συν. Κωστής Κόντος κλιθοδοντικής Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. 15-10-2011 νικά περιστατικά θεραπευµένα
µε γλωσσικούς µηχανισµούς
και έκανε ανασκόπηση για την «Τριβή σε διάφορα αγκύλια».
Ο συν. Κώστας Μάρκου σχολίασε την παρουσίαση της
ηµερίδας του Dr V. Cacciafesta σχετικά µε την έµµεση ή
άµεση συγκόλληση αγκυλιών, την χρήση τετράγωνων συρµάτων στα 2D αγκύλια και παρείχε χρήσιµες πληροφορίες
σχετικά µε την συγκόλληση των αγκυλίων καθώς και κλινικές
παρατηρήσεις στην χρήση των 2D αγκυλίων.
Η εταιρεία Μ. Βιτσαρόπουλος GAC-ORMCO παρουσίασε
υλικά γλωσσικής ορθοδοντικής και ο Β. Σταθόπουλος έκανε
ενηµέρωση σε θέµατα φορολογίας και νοµοθεσίας.
Στην συνάντηση αυτή παρευρεθήκαν οι συνάδελφοι: Γ.
Αγγελόπουλος, Κ. Γκαβάκος, Π. Καναρέλης, Στ. Καρακουσόγλου, Κ. Κόντος, Χρ. Λέφας, Κ. Μάρκου, Μ. Σανούδος, Μ.
Ματούλα, ∆. Νάκου, ∆. Πάλλη, Η. Σαλεµής, Β. Σταθόπουλος,
∆. Σταυρόπουλος, Ε. Στάµου, Π. Σπαθής, Π. Τζινευράκης.

Τιµητική διάκριση µελών Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
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Σεπτέµβρη του 2011 στην οµάδα των Associate Editors
του American Journal of Orthodontics and Dentofacial
Orthopedics. Υπενθυµίζουµε, ότι την ολιγοµελή οµάδα των
Associate Editors του A.J.O.D.O. τιµούν εδώ και χρόνια οι
συνάδελφοι ∆ηµήτρης Χαλαζωνίτης, αν. καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Αθήνας και Θεόδωρος Ηλιάδης, καθηγητής
του Πανεπιστηµίου Ζυρίχης. Τους ευχόµαστε συγχαρητήρια
και κάθε επιτυχία στην τιµητική τους θέση.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενηµερώνουµε ότι ο τ. αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε., Νικόλαος Πανδής ανήκει από τον

Ηµερήσια διάταξη 10-5-2011
Θέµα: ∆ιεκπεραίωση εκκρεµοτήτων ηµερίδας Dr. Wilmes της 28-5-2011
Στην διηµερίδα Wilmes θα προσκληθεί
το «Χαµόγελο του παιδιού» µε περίπτερο. Θα παραγγελθεί
ακρυλική αναµνηστική πλακέτα για τον οµιλητή στην εταιρεία
“Acrylic Art”. Έχει ζητηθεί µέσω χορηγού να ολοκληρωθεί
η 1η µέρα έως τις 17.45, ώστε να πραγµατοποιηθεί η
συνάντηση της οργανωτικής επιτροπής και παράλληλα η
συνάντηση των λοιπών ορθοδοντικών φορέων.
Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πρόγραµµα δωρεάν παροχής ορθοδοντικής στους συλλόγους «Χαµόγελο
του παιδιού» και «Κιβωτός του κόσµου»
Ενόψει των νέων φορολογικών νοµοσχεδίων και αλλαγών
αποφασίσθηκε να ερωτηθεί το Υπουργείο Οικονοµικών σχετικά µε το πώς θα δικαιολογηθούν οι παρεχόµενες δωρεάν
ορθοδοντικές θεραπείες στα φιλοξενούµενα παιδιά των συλλόγων «Χαµόγελο του παιδιού» και «Κιβωτός του κόσµου»
πριν ξεκινήσουν, ώστε οι συµµετέχοντες στα προγράµµατα
συνάδελφοι να είναι απόλυτα καλυµµένοι νοµικά.
Θέµα: Ενηµέρωση ∆.Σ. Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. από τα µέλη εκπροσώπους Οδοντιατρικών Συλλόγων και Ε.Ο.Ο. για γενικότερα
Οδοντιατρικά θέµατα
Έγινε εκτενής ενηµέρωση για τα θέµατα που απασχόλησαν
την Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο. της 7/5/2011 στα µέλη του ∆.Σ. της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. από τους συµµετέχοντες εκλέκτορες Γ. ∆αµανάκη
και Β. Σταθόπουλο.
Θέµα: Αναδιοργάνωση οµάδας µελέτης γλωσσικής ορθοδοντικής
Αποφασίσθηκε οµόφωνα να ορισθεί εκτελεστικός γραµµατέας της οµάδας µελέτης γλωσσικής ορθοδοντικής ο
συν. Κ. Μάρκου στη θέση του Β. Σταθόπουλου για καλύτερο
συντονισµό της οµάδας µελέτης σε συνεργασία µε τον
πρόεδρό της κ. Στ. Καρακουσόγλου.

Ηµερήσια διάταξη 24-5-2011
Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτηση Κυπριώτου
Παρασκευής ως τακτικού µέλους.
Οµόφωνα έγινε δεκτή η κα Κυπριώτου Παρασκευή ως
τακτικό µέλος.
Θέµα: Ενηµέρωση για την πορεία έκδοσης του επιστηµονικού
περιοδικού της Εταιρείας
Ο πρόεδρος κ. Γ. ∆αµανάκης ανέλαβε να επικοινωνήσει
µε τους συγγραφείς του περιοδικού ώστε να συγκεντρωθεί
το συντοµότερο δυνατόν η δίγλωσση ύλη του περιοδικού.
Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πρόγραµµα
συνεργασίας Interamerican - Ευρωκλινική - Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Αποφασίσθηκε οµόφωνα να γίνει ενηµέρωση των συµ-

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ
ΝΕΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
µετεχόντων στην ηµερίδα της 28-52011 για το πρόγραµµα συνεργασίας
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. - Interamerican από τον κ. Κακέτση ως εκπροσώπου της ασφαλιστικής
εταιρείας και η έκδοση κάρτας µέλους
από την εταιρεία ώστε να περιέχει το λογότυπό µας.
Θέµα: 12o Π.Ο.Σ.
Συζητήθηκαν πιθανή θεµατολογία και ονόµατα προσκεκληµένων οµιλητών. Θα προγραµµατισθεί µια τελική συνάντηση
µε την υπεύθυνη του Ευγενιδίου για να δοθεί η τελική προσφορά προς αξιολόγηση και κατοχύρωση του ιδρύµατος ως
συνεδριακός χώρος του 12ου Π.Ο.Σ. Ακόµη αποφασίσθηκε
να διευρυνθεί η οργανωτική επιτροπή και να συναντηθεί για
πρώτη φορά το Σάββατο 28-5-2011 στις 6µ.µ. στο πλαίσιο
της ηµερίδας του Dr Benedict Wilmes. Τέλος, αναµένεται η
τελική απάντηση του president-elect του 12ου Π.Ο.Σ.
Θέµα: Συνάντηση Προέδρων Ορθοδοντικών Εταιρειών το
Σάββατο 28 Μαΐου 2011
Οµόφωνα αποφασίσθηκε να κληθεί η νοµική σύµβουλος
κ. Χρ. Λαγογιάννη εφόσον υπάρξουν θετικές απαντήσεις από
τους λοιπούς φορείς για την συνάντηση εκπροσώπων των
∆.Σ. των ορθοδοντικών φορέων το Σάββατο 28/5/2011,
καθώς και να επισπευσθούν από νοµικής πλευράς οι επ’
αµοιβή αλλαγές του προτεινόµενου καταστατικού της ενιαίας
Ορθοδοντικής Εταιρείας από τον κ. Βασίλη Μαρουλή.
Θέµα: Οργάνωση ηµερίδων για το 2012-2013
Συζητήθηκαν πιθανά ονόµατα προσκεκληµένων οµιλητών
για τις ηµερίδες του 2012. Προτάθηκαν ονόµατα προβεβληµένων διεθνώς οµιλητών.

Ηµερήσια διάταξη 5-7-2011
Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το ταµείο και αποθεµατικό της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Έγινε εκτενής συζήτηση για την πορεία των οικονοµικών
εσόδων της Εταιρείας. Λόγω των ήδη προγραµµατισµένων
εξόδων έκδοσης του περιοδικού αλλά και λοιπών εξόδων
για την συνέχιση των εργασιών στη στέγη της Εταιρείας,
αποφασίσθηκε να σταλεί στα µέλη, που οφείλουν παλαιότερες συνδροµές, υπενθύµιση των οφειλών τους.
Θέµα: Ενηµέρωση για την πορεία έκδοσης του επιστηµονικού
περιοδικού της Εταιρείας
Ανέλαβε ο κ. Γ. ∆αµανάκης να ζητήσει από τους συγγραφείς του «περιοδικού» να επισπεύσουν την υποβολή και
της αγγλικής µετάφρασης ώστε να ολοκληρωθεί η ύλη για
εκτύπωση του περιοδικού.
Θέµα: Συζήτηση για άµεση ενεργοποίηση του προγράµµατος
συνεργασίας Interamerican - Ευρωκλινική - Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Η Ταµίας Στ. Ματούλα ανέλαβε να επιβεβαιώσει τους
κωδικούς των µελών της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για να εκτυπωθεί παράλληλα και η κάρτα µέλους Ε.Ο.Γ.Μ.Ε., που εισάγεται για
πρώτη φορά το 2011. Στην Αττική θα µοιραστούν οι κάρτες
µέλους από τον εκπρόσωπο της Interamerican στα ιατρεία
των συναδέλφων µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2011.
Θέµα:12ο Π.Ο.Σ.
Εγκρίθηκε η τελική προσφορά του Ευγενιδίου Ιδρύµατος
και εξουσιοδοτήθηκε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 12ου Π.Ο.Σ. κα Ουρ. Μπουλούχου να υπογράψει
το συµφωνητικό και να καταθέσει την προκαταβολή για την
επικύρωση της συµφωνίας.
Θέµα: Συζήτηση για άµεση ενεργοποίηση του προγράµµατος
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δωρεάν παροχής ορθοδοντικής στους συλλόγους «Χαµόγελο του παιδιού» και «Κιβωτός του κόσµου» και ορισµός
υπευθύνου
Η κα Στ. Ματούλα ανέλαβε οµόφωνα υπεύθυνη του προγράµµατος δωρεάν παροχής ορθοδοντικής στο σύλλογο
«Κιβωτός του κόσµου» και το «Χαµόγελο του παιδιού»
ανάλογα µε την αριθµητική προσφορά των εθελοντών συναδέλφων από τον Σεπτέµβριο του 2011, εφόσον έχουν
επιλυθεί επιτυχώς όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για
κάθε παιδί, θα υπάρχει µια κοινωνική λειτουργός υπεύθυνη, η
οποία θα είναι σε επαφή µε τον θεράποντα ορθοδοντικό για
όλη την διάρκεια της θεραπείας. Παράλληλα αναζητήθηκαν
συνάδελφοι γενικοί οδοντίατροι για να παρακολουθήσουν
τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας
ανιδιοτελώς.
Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πρόγραµµα
εφηµεριών Σ.Α.Ε.Ο.Π. από 25/7/11 έως 31/8/2011
Αποφασίσθηκε οµόφωνα να λειτουργήσει το πρόγραµµα
εφηµεριών (Σ.Α.Ε.Ο.Π.) για τον µήνα Αύγουστο, από 2/8 έως
31/8, και να ενηµερωθεί η ιστοσελίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. όπου
και θα γίνεται η αναζήτηση εφηµερεύοντος ορθοδοντικού.

Ηµερήσια διάταξη 27-7-2011
Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την υποψηφιότητα της Ιταλίας για την ανάληψη του 9ου IOC της
W.F.O. στην Ρώµη, Ιταλία το 2020
Αποφασίσθηκε οµόφωνα να ενηµερωθούµε για όλες τις
υποψηφιότητες που θα τεθούν στο προσεχές διάστηµα πριν
από την τελική επιλογή υποστήριξης
Θέµα: Υποβολή προτάσεων προς την Εθνική Επιτροπή Στοµατικής Υγείας (ΕΕΣΥ) για την εισήγηση επί της «συνεχούς
επαγγελµατικής επιµόρφωσης Οδοντιάτρων»
Ο κ. Β. Σταθόπουλος ανέλαβε να ετοιµάσει ένα αναλυτικό
υπόµνηµα σχετικά µε τη ΣΕΕΟ επί της εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Στοµατικής Υγείας µέχρι τέλους Αυγούστου
2011.
Θέµα: Συζήτηση για άµεση ενεργοποίηση του προγράµµατος
δωρεάν παροχής ορθοδοντικής µε τους συλλόγους «Χαµόγελο του παιδιού» και «Κιβωτός του κόσµου» καθώς και
ορισµός υπευθύνου
Λόγω καλοκαιρινών διακοπών της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων αναβλήθηκε η έναρξη του προγράµµατος µε τα σωµατεία «Κιβωτός του κόσµου» και «Χαµόγελο
του παιδιού» για τον Σεπτέµβριο του 2011.

Ηµερήσια διάταξη 30-8-2011
Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση ή µη του
ηµερολογίου του 2012
Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίστηκε να διερευνθεί
η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών εξόδων έκδοσης του
ηµερολογίου του 2012 από διαφηµιζόµενους πριν προχωρήσουµε στην έκδοση του
Θέµα: Οικονοµικά θέµατα (αναπροσαρµογή τιµών διαφηµιστικών καταχωρήσεων, κόστος έκδοσης ετήσιου επιστηµονικού
περιοδικού, συνδροµή µελών για το 2012 κ.λπ.)
Αποφασίστηκε οµόφωνα η παραµονή των πάσης φύσεως
καταχωρήσεων στα «Ορθοδοντικά Νέα», στην ιστοσελίδα
και η συνδροµή µέλους για το 2012 στα ίδια ποσά µε
τα τέσσερα τελευταία έτη, δηλαδή χωρίς προσαυξήσεις.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε η Ταµίας κ.
Στ. Ματούλα να αποστείλει άµεσα ειδοποιητήρια καταβολής της συνδροµής
µέλους για όσους συναδέλφους έχουν
καθυστερήσει.
Θέµα: Πορεία του 12ου Π.Ο.Σ.
Επισηµοποιήθηκε η συµµετοχή του καθ. Junji Sugawara,
στο προσυνεδριακό σεµινάριο, του 12ου Π.Ο.Σ. Παράλληλα,
ο καθ. Sugawara θα δώσει µία οµιλία διάρκειας 45΄ την
πρώτη µέρα του συνεδρίου. Η πρόεδρος του 12ου Π.Ο.Σ.
ανέλαβε να υπογράψει συµβόλαιο µε το Ευγενίδειο ίδρυµα
και να οργανώσει την συνεδρίαση την οργανωτικής επιτροπής, το Σάββατο 24/9/2011 παράλληλα µε την ηµερίδα
του Dr. V. Cacciafesta.
Θέµα: Αποστολή συλλυπητηρίων για τον Οµοτ. Καθ Χαρίλαο
Χαραλαµπάκη & ∆ρ Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο
Αποφασίστηκε οµόφωνα να σταλεί συλλυπητήρια επιστολή προς την οικογένεια του εκλιπόντος οµότιµου καθηγητή
Χαρίλαο Χαραλαµπάκη και να παραστεί ο πρόεδρος της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. κ Γ. ∆αµανάκης στο µνηµόσυνο των 40 ηµερών.
Παράλληλα αποφασίστηκε ο αντιπρόεδρος Γ. Αγγελόπουλος
να παρευρεθεί στο µνηµόσυνο των 40 ηµερών του συναδέλφου ∆ρ Ευάγγελου Αλεξανδρόπουλου.
Θέµα: Ολοκλήρωση προγράµµατος ηµερίδων για το 2012
Ο αντιπρόεδρος κ. Γ. Αγγελόπουλος ανέλαβε να επικοινωνήσει µε τους χορηγούς των προσεχών ηµερίδων
προκειµένου να διευθετήσει τις ακριβείς ηµεροµηνίες
διοργάνωσης.

Συνάντηση Οργανωτικής Επιτροπής 12ου Π.Ο.Σ.
Στο πλαίσιο της
ηµερίδας της 24ης
Σεπτεµβρίου 2011
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της
Οργανωτικής Επιτροπής του 12ου
Π.Ο.Σ. που συνδιοργανώνει η Εταιρεία µας µε την
Ορθοδοντική ΕταιΣυνάντηση οργανωτικής επιτροπή 12ο Π.Ο.Σ. ρεία Κύπρου και
24-9-2011
το οποίο θα λάβει
χώρα 29 & 30 Σεπτεµβρίου 2012 στο Ευγενίδιο Ίδρυµα, στην
Αθήνα. Την Παρασκευή 28/9/2012, θα προηγηθεί στον ίδιο
χώρο προσυνεδριακό σεµινάριο µε προσκεκληµένο οµιλητή
τον καθηγητή Junji Sugawara.

Παρέµβαση Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στο Ν. 4009 για τα Α.Ε.Ι.
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Η υποβολή σχεδίου Νόµου «Οργάνωση ανώτατης εκπαίδευσης, ανεξάρτητη αρχή για διασφάλιση και πιστοποίηση της
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση» σχετικά µε τη λειτουργία
των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της Ορθοδοντικής έγινε τον Ιούλιο του
2011. Η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 30
που αναφέρεται στο µέγιστο όριο 120 ακαδηµαϊκών µονάδων
για την ολοκλήρωση και λήψη του µεταπτυχιακού διπλώµατος
σπουδών. Η πρόταση της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. ήταν να µην υπάρχει
µέγιστο όριο ωρών, πρόταση η οποία και υιοθετήθηκε. Ακο-

λουθεί η επιστολή µε την πρόταση που υπέβαλλε η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
και περιλαµβάνεται η αντίστοιχη διάταξη στον Ν. 4009.

Αρ Πρ 2206
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011
Προς: Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
e-mail: anna@diamantopoulou.gr
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 15-180

Αξιότιμη κυρία Διαμαντοπούλου,
Η υποβολή του προσχεδίου του ΝΟΜΟΥ περί «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» περιλαμβάνει εντελώς νέες διατάξεις για την οργάνωση και τη
λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών [άρθρο 11] καθώς και για την
διάρθρωση των σπουδών [άρθρο 30 § 3] συμπεριλαμβανομένων και της Ορθοδοντικής
και των άλλων γνωστικών αντικειμένων της Οδοντιατρικής.
Έτσι θεωρούμε σκόπιμο, όπως πριν ψηφιστεί ο ως άνω νόμος, να υπάρξει κοινή
παρέμβαση όλων των αρμοδίων φορέων, ούτως ώστε να υπάρξει στην τελική μορφή των
διατάξεων σχετικά με την λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς
και τη διάρθρωση των σπουδών πρόβλεψη για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής. Τα
μεταπτυχιακά προγράμματα Ορθοδοντικής αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων της
Οδοντιατρικής προσφέρονται τόσο στην Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ. και η
φοίτησή τους σύμφωνα με τον νόμο 235/88 περιλαμβάνει 180 και όχι μόνο 120
ακαδημαϊκές μονάδες (τρία συνολικά έτη). Εάν μάλιστα στο μέλλον προκύψει ανάγκη για
περαιτέρω χρονική επιμήκυνση κάποιου προγράμματος, είναι εκτός λογικής κάτι τέτοιο να
Διάρθρωση των σπουδών
μην είναι επιτρεπτό.
§3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος
Συνεπώς προτείνεται το Άρθρο 30 να διαμορφωθεί στην § 3 ως ακολούθως:
μεταπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνει ανά πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που
Διάρθρωση των σπουδών
αντιστοιχούν κατ΄ ελάχιστον σε 60 (και χωρίς να υπάρχει περιορισμός μέγιστου ορίου
§3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος
120) ακαδημαϊκές μονάδες και ολοκληρώνεται με τη λήψη του Μεταπτυχιακού
μεταπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνει ανά πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που
Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό κάθε
αντιστοιχούν κατ΄ ελάχιστον σε 60 (και χωρίς να υπάρχει περιορισμός μέγιστου ορίου
ιδρύματος.
120) ακαδημαϊκές μονάδες και ολοκληρώνεται με τη λήψη του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος
Σπουδών
(Μ.Δ.Σ.),
σύμφωνα
με τα οριζόμενα
στον
Οργανισμό
κάθε
Με
την τροποποίηση
αυτή
η οποία
δεν επηρεάζει
σε τίποτα τις
υπόλοιπες
αλλαγές,
ιδρύματος. ότι τα λειτουργούντα ήδη τριετή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για
εξασφαλίζεται
κλινική εξειδίκευση στην Ορθοδοντική από το 1994 στην Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α
Με την τροποποίηση αυτή η οποία δεν επηρεάζει σε τίποτα τις υπόλοιπες αλλαγές,
(υπουργική απόφαση Β7/83-ΦΕΚ 260/12.04.1994) και στην Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ
εξασφαλίζεται ότι τα λειτουργούντα ήδη τριετή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για
(υπουργική απόφαση Β7/331-ΦΕΚ 331/04.05.1994) θα συνεχίσουν να πληρούν τις
κλινική εξειδίκευση στην Ορθοδοντική από το 1994 στην Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό για την απονομή της ειδικότητας της
(υπουργική απόφαση Β7/83-ΦΕΚ 260/12.04.1994) και στην Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ
Ορθοδοντικής Π.Δ. 235/88.
(υπουργική απόφαση Β7/331-ΦΕΚ 331/04.05.1994) θα συνεχίσουν να πληρούν τις
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόεδρο της
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό για την απονομή της ειδικότητας της
Εταιρείας μας Δρ. Γ. Αγγελόπουλο στο email: angel@ims.gr ή στο τηλ: 210-3647545.
Ορθοδοντικής Π.Δ. 235/88.
Με εκτίμηση,
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόεδρο της
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Εταιρείας μας Δρ. Γ. Αγγελόπουλο στο email: angel@ims.gr ή στο τηλ: 210-3647545.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Γεώργιος Δαμανάκης

Βασίλειος Σταθόπουλος

Γεώργιος Δαμανάκης

Βασίλειος Σταθόπουλος

Κοινωνική δραστηριότητα Ο.Σ. ∆ωδεκανήσου
Ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος ∆ωδεκανήσου στο πλαίσιο
των κοινωνικών του
δραστηριοτήτων
επισκέφθηκε από
10-13 Ιουνίου τη
Λέρο και πραγµατοποίησε οδοντιατρικές και ορθοδοντικές εξετάσεις σε µεγάλο αριθµό παιδιών του νησιού.
Τις ορθοδοντικές εξετάσεις πραγµατοποίησαν οι συνάδελφοι: Καθοπούλης Ηλίας, Πέτας Στέλιος, Σκουµπουρδής
Νικόλαος και Τζωρζή Λίλα.
Την κίνηση χαιρέτισαν και στήριξαν µε την παρουσία τους
ο ∆ήµαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας, ο Μητροπολίτης Λέρου-Καλύµνου και Αστυπάλαιας Σεβασµιότατος κ.κ. Παϊσιος

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ
ΝΕΑ
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΛΛΩΝ
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων
του νησιού.
Την επίσκεψη έκλεισε ηµερίδα µε θέµα
«Στοµατική υγιεινή και πρόληψη» που πραγµατοποιήθηκε στο συνεδριακό χώρο του
ξενοδοχείου «Krithoni Paradise». Ο Ο.Σ.∆.
έχει αποφασίσει µέσω της κοινωνικής του
επιτροπής να πραγµατοποιήσει παρόµοιες
εκδηλώσεις και στα υπόλοιπα νησιά.
Εξεταστήριο από τον Ο.Σ. ∆ωδεκανήσου στη Λέρο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝEΑ
Aυξηµένες εισφορές στο Ε.Τ.Α.Α. από 1/1/2012
Αυξάνονται, από 1/1/2012 οι εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, βάσει των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος και του εφαρµοστέου του νόµου.
Παράλληλα, προβλέπεται και έµµεση αύξηση των εισφορών,
καθώς ο ίδιος νόµος προβλέπει την υποχρεωτική µετάταξη
των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ σε επόµενη ασφαλιστική
κλάση, ανά τριετία.
Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης που κοινοποιήθηκε ήδη στο ΕΤΑΑ περιγράφει
τις αλλαγές που επέρχονται στο ύψος των εισφορών που
καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που υπάγονται
στην ασφάλιση του Ταµείου. Αναλυτικά:
1. Επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά, πέραν της προβλεπόµενης, για τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους, οι
οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι
επαγγελµατίες. Το ύψος της πρόσθετης εισφοράς για τους
Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης ανέρχεται σε 2% επί
του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή
διαµορφώνεται κάθε φορά. Πρόσθετη εισφορά προβλέπεται
και για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ ύψους 1%
επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Αντίστοιχα,
για τους τοµείς των λοιπών κλάδων του ΕΤΑΑ καταβάλλεται
πρόσθετη εισφορά 0,4% για τον κλάδο πρόνοιας και 0,65%
για τον κλάδο ασθένειας επί του ποσού της 1ης κατηγορίας
όπως αυτή έχει διαµορφωθεί για το 2011.

2. Προβλέπεται για τους από 1/1/1993 και µετά ασφαλισµένους, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες, η υποχρεωτική υπαγωγή τους
στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή
τους στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ,
και η υποχρεωτική µετάταξή τους στην αµέσως επόµενη
ασφαλιστική κατηγορία, ανά τριετία, και πάντα την 1η του
εποµένου έτους στο οποίο συµπληρώθηκε η τριετία.
Για παράδειγµα, ασφαλισµένος µετά την 1/1/1993 που
ασφαλίστηκε στο ΤΣΑΥ ως οδοντίατρος από 8/5/2011
συµπληρώνει την πρώτη τριετία ασφάλισης το 2014, και
συνεπώς από 1/1/2015 υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η
ασφαλιστική κατηγορία.
Στην εγκύκλιο που υπογράφει ο Yπουργός Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουµάνης, αναφέρεται πως
οι διατάξεις του νέου νόµου έχουν εφαρµογή και για όσους
νέους ασφαλισµένους έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση
του ΕΤΑΑ. Κατά συνέπεια όσοι από αυτούς συµπληρώνουν
µέχρι 31/12/2011 τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης, µετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία
από 1/1/2012.
Για παράδειγµα, νέος ασφαλισµένος που ασφαλίστηκε στο
ΤΣΑΥ το 2002, υπάγεται υποχρεωτικά από 1/1/2012 στη
2η ασφαλιστική κατηγορία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στις 4 Αυγούστου 2011, ο Πρόεδρος της «Οµάδας Μελέτης Συνεργασίας Ορθοδοντικής µε άλλα γνωστικά αντικείµενα»
της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. εκλεκτός συνάδελφος ∆ρ Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος αναχώρησε από την επίγεια ζωή. Εκατοντάδες φίλοι
και συγγενείς τον αποχαιρέτησαν τόσο στην κηδεία όσο και στο µνηµόσυνό του, που τελέστηκε το Σάββατο, 10 Σεπτεµβρίου 2011. Το ύστατο αντίο απηύθυνε ο στενός του φίλος Αν καθ. Κωνσταντίνος Ουλής, ο αδελφός του µηχανολόγος
µηχανικός Φώτης Αλεξανδρόπουλος ενώ εκ µέρους της Εταιρείας µας ο αντιπρόεδρος ∆ρ Γεράσιµος Αγγελόπουλος.

Λίγα λόγια για τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ
Η Ορθοδοντική οικογένεια έχασε πρόσφατα ένα επιφανές µέλος της. Στις 4 Αυγούστου 2011 έφυγε πρόωρα από κοντά
µας, µετά από πολύµηνη µάχη µε την επάρατο νόσο, ο Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος.
Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 12 Σεπτεµβρίου 1948. Πήρε το πτυχίο Οδοντιατρικής από τo Πανεπιστήµιο Αθηνών (1974)
& M.S.D. στο Boston University (1982). Υπήρξε µέλος της Angle Society of Europe από το 2000, ενεργό µέλος της ΕΟΓΜΕ,
διετέλεσε µέλος της Επιτροπής Ορθοδοντικής του ΚΕΣΥ και επιστηµονικός συνεργάτης του Τµήµατος Ορθοδοντικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Ήταν πατέρας δύο παιδιών, της Μαρίλης αποφοίτου της Σχολής Ναυτιλιακών σπουδών του Πανεπιστηµίου του Πειραιά
και του Αλέξανδρου, τριτοετούς φοιτητή της Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήµιο Καρόλου στην Πράγα της Τσεχίας. Η σύζυγός
του Σοφία, φαρµακοποιός και µε φιλανθρωπική δράση µέσα από το ∆Σ των Φίλων του Παιδιού, ήταν πάντα δίπλα του
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
συµπαραστάτης στην 22αχρονη έγγαµη ζωή τους. Πέρασε ευτυχισµένες στιγµές στην
αγαπηµένη του Αντίπαρο µε την οικογένειά του και καλούς φίλους. Αγαπούσε τη θάλασσα
και τη φύση, περνούσε πολλή ώρα παρέα µε τις εφηµερίδες του ή µαγειρεύοντας.
Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Βαγγέλη, τα τελευταία χρόνια, στο ιδιωτικό του
ιατρείο, όπου βρέθηκα για να τον βοηθήσω. Παρ’ όλη την καταβολή του σώµατός του,
γνώρισα ένα µοναδικό συνεργάτη, πραγµατικό δάσκαλο εκτός πανεπιστηµίου αλλά
πάνω από όλα έναν Άνθρωπο! Ο Βαγγέλης είχε πραγµατική έφεση στο να µεταδίδει
τις γνώσεις και τις εµπειρίες του στους νεότερους συναδέλφους, πνεύµα ελεύθερο κι
αδάµαστο, κέρδιζε το σεβασµό και την αγάπη όλων όσων τον συναναστρέφονταν.
Βαγγέλη µας, να έχεις καλό ταξίδι!
Παναγιώτης Χρίστου
O οµότιµος καθηγητής Ορθοδοντικής Χαρίλαος Χαραλαµπάκης έφυγε στις 19 Αυγούστου 2011, σε ηλικία 100 ετών. Το έργο του και η προσφορά του στην ορθοδοντική
υπήρξε σηµαντικότατη. Υπήρξε Ιδρυτής της Ο.Ε.Ε. µε σηµαντικές επιστηµονικές δραστηριότητες και διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας. Επίσης
διετέλεσε καθηγητής ορθοδοντικής του Εργαστηρίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών έως το
1980. Η κηδεία του καθ. Χαρίλαου Χαραλαµπάκη έγινε στις 27 Αυγούστου 2011. Στο
σαρανταήµερο µνηµόσυνο το οποίο τελέσθηκε στον Ι.Ν. του ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτη,
την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. εκπροσώπησε ο πρόεδρός της κ. Γ. ∆αµανάκης. Ως ∆.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Λίγα λόγια για τον ΧΑΡΙΛΑΟ Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Μπουµπουλίνας 3
Αθήνα 10682
Τηλ.: 210 8227 576
email: info@eogme.gr
www.eogme.gr
Εκδότης:
Εύη Στάµου
∆ιεύθυνση σύνταξης:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Σχεδιασµός - Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:
ToDe Publications
τηλ.: 211 1197 629
fax: 210 2112 660
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Πρόεδρος:
Γιώργος ∆αµανάκης
Αντιπρόεδρος:
Γεράσιµος Αγγελόπουλος
Γεν. Γραµµατέας:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Ταµίας:
Σταµατία Ματούλα
Υπ. ∆ηµ. Σχέσεων:
Εύη Στάµου
Αναπληρωµατικά Μέλη:
Κώστας Μάρκου,
∆ηµήτρης Παπαγεωργίου,
Παναγιώτης Χρίστου

Στήν πατρική του γῆ, τό ἀγαπημένο του Καμάρι, ἀναπαύεται, ἀπό τίς 19 Αὐγούστου,
ὁ ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Χαρίλαος Ν. Χαραλαμπάκης. Τό
ἔργο καί ἡ προσφορά του δέν εἶναι δυνατόν νά χωρέσουν στά ὅρια ἑνός κειμένου
ἀποχαιρετισμοῦ, ὅμως ἡ ἐπιλεκτική ὑπόμνηση ἐλάχιστων, ἔστω, στοιχείων, ἀποτελεῖ καί
χρέος καί ὀφειλή.
Ὁ σεβαστός ἐκλιπών, ἔφυγε τελευταῖος ἀπό τή γενιά ἐκείνη τῶν ἄξιων πρωτοπόρων
καθηγητῶν τῆς Ὀδοντιατρικῆς, οἱ ὁποῖοι μέ τίς γνώσεις τους, τήν ἀφοσίωση στήν ἐπιστήμη
τους καί τούς καλούς ἀγῶνες τους, ἀνέδειξαν τό ἐπιστημονικό της ὑπόβαθρο καί ἑδραίωσαν
τήν κοινωνική της καταξίωση. Ἄνοιξαν ἔτσι τόν δρόμο, τή λεωφόρο θά ἔλεγα, γιά μιά
ὑψηλῆς στάθμης ἐκπαίδευση τῶν μελλοντικῶν συναδέλφων τους, μέσα σέ μιά ἀνεξάρτητη
καί καλά ὀργανωμένη Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ζωηρή παραμένει στή μνήμη ὅσων
παραβρέθηκαν, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1970, στά πανηγυρικά ἐγκαίνια τοῦ νεόκτιστου, τότε,
καλλιμάρμαρου καί ἄρτια ἐξοπλισμένου μεγάρου στό Γουδῆ, μέ πόση χαρά καί συγκίνηση,
ὁ ἀείμνηστος ἐκλιπών Καθηγητής, ὡς πρῶτος Κοσμήτορας τῆς ἀνεξάρτητης Ὀδοντιατρικῆς
Τα άρθρα, τα οποία δηµοσιεύονται στα Ορθοδοντικά
Σχολῆς, ἀνέπτυξε τό ἱστορικό τῆς ὅλης προσπάθειας πού εἶχε αἰσίως εὐοδωθεῖ.
Νέα, επιλέγονται µε κριτήρια την επικαιρότητα, την
επιστηµονική εγκυρότητα και την πρωτοτυπία. Οι
Τό ἔργο καί ἡ προσφορά τοῦ Χαρίλαου Χαραλαμπάκη ὑπῆρξαν ἐξ ἴσου καταλυτικά καί
απόψεις που εκφράζονται ενυπόγραφα δεν δεσµεύστόν τομέα τῆς εἰδικότητάς του, τῆς Ὀρθοδοντικῆς. Μετά ἀπό μεταπτυχιακές σπουδές
ουν αποκλειστικά τον εκδότη. Σκοπός της έκδοσης
στό Παν/μιο τοῦ Μίσιγκαν τῶν ΗΠΑ, ἐξελέγη, τό 1955, Καθηγητής τῆς Ὀρθοδοντικῆς
είναι η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων – αρκεί
να µην εκφέρονται αυθαίρετα - και η δηµιουργία
στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, διαδεχόμενος τόν ἐπί 25 ἔτη προκάτοχό του, Καθηγητή Στέλιο
καταλλήλου πλαισίου διαλόγου και ανταλλαγής
Σπεράντζα. Ἀπό τή θέση αὐτή ἀφυπηρέτησε τό 1980, ὁπότε καί τοῦ ἀπενεμήθη ἀπό τή
ιδεών µε επίκεντρο την προαγωγή των σκοπών της
Σύγκλητο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὁ τίτλος τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ.
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Άρθρα µεγαλύτερα των 300 λέξεων δεν
γίνονται κατ’ αρχήν δεκτά. Χειρόγραφα και άλλα
Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἀκαδημαϊκῆς του σταδιοδρομίας, οἱ γνώσεις του, ὅπως καί ἡ αὐστηρή
πρωτότυπα δεν επιστρέφονται. Τα «Ορθοδοντικά
ἀλλά δίκαιη συμπεριφορά του ὡς δασκάλου, ἐνέπνευσαν τόν σεβασμό καί, συγχρόνως,
Νέα» θα δηµοσιεύσουν νέα όλων των Εταιρειών µέσω
των οποίων µέλη της Ορθοδοντικής κοινότητας στην
ἐμπλούτισαν μέ νέες ἐπιστημονικές καί τεχνικές βάσεις τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος.
Ελλάδα εκπροσωπούνται, αρκεί να κοινοποιηθούν
Γεγονὀς πού, οὐσιαστικά, θεμελίωσε μιά νέα ἐποχή γιά τήν εἰδικότητα τῆς Ὀρθοδοντικῆς
στη διεύθυνση αλληλογραφίας έκδοσης, Μπουµπουστήν πατρίδα μας. Ἡ προσφορά του αὐτή, γρήγορα ἀναγνωρίζεται μέ σεβασμό ἀπό Ἕλληνες
λίνας 3, 106 82 Αθήνα.
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση όλου ή µέρους
καί ξένους συναδέλφους του. Τό σύγγραμμά του «ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗ», ὑπῆρξε, γιά πολλά
της ύλης του περιοδικού χωρίς την γραπτή άδεια
χρόνια, πλούσια πηγή γνώσεων γιά τούς φοιτητές τῆς Ὀδοντιατρικῆς. Τό 1963, ἱδρύει
του εκδότη.
τήν Ὀρθοδοντική Ἑταιρεία τῆς Ἑλλάδος μέ σημαντικές ἐπιστημονικές δραστηριότητες καί,
τό 1964, ἐκλέγεται Πρόεδρος τῶν Εὐρωπαίων Ὀρθοδοντικῶν.
Συγχρόνως, τό μεγάλο ἐνδιαφέρον του γιά τήν ἐξωπανεπιστημιακή συνεχῆ ἐπιμόρφωση
τῶν ὀδοντιάτρων ἐκδηλώνεται μέ τή συμμετοχή του στήν ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας Ὀδοντοστοματολογικῆς Ἐρεύνης. Ἀκούραστος πάντα,
διετέλεσε , κατ’ ἐπανάληψη, Μέλος καί Πρόεδρος τοῦ ∆.Σ. της καί, τό 2000, τοῦ ἀπενεμήθη ὁ τίτλος τοῦ Ἐπιτίμου Προέδρου της.
Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τήν ἀγάπη του γιά τήν ἐπιστήμη του καί τήν ἐκπαίδευση τῶν ὀδοντιάτρων, εἶχε στήν καρδιά του καί μεγάλη ἀγάπη
γιά τήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τό Καμάρι Τεγέας, τήν ὁποία ἐξεδήλωνε μέ πολλούς καί οὐσιαστικούς τρόπους, ὡς ἀληθινός καί ἔντιμος
εὐπατρίδης. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Τεγεατικοῦ Συνδέσμου.
Τό σημείωμα αὐτό θά ἦταν ἐλλειπές χωρίς μιά ἐλάχιστη ἀναφορά στό ὅτι, ὅλο αὐτό τό σπουδαῖο ἔργο ζωῆς, δέν τόν ἐμπόδισε
ἀπό τό νά εἶναι ἕνα πραγματικό ὑπόδειγμα καλοῦ οἰκογενειάρχου. Μέ τήν πολύτιμη συμπαράσταση πάντα τῆς ἐξαίρετης συζύγου του,
Κικῆς, μεγάλωσαν σωστά καί καμάρωσαν δύο πανάξια παιδιά, ἐπιστήμονες, μέ ὡραῖες οἰκογένειες. Τούς ἐκφράζω τά πιό εἰλικρινῆ μου
συλλυπητήρια γιά τό πένθος τους. Ὅσοι, τέλος, εἴχαμε τήν καλή τύχη νά θητεύσουμε κοντά του, ὡς μαθητές ἤ συνεργάτες, εἶναι βέβαιο
πώς θά τόν θυμόμαστε πάντα μέ σεβασμό κι εὐγνωμοσύνη γιά ὅσα μᾶς δίδαξε.
Ἄς εἶναι ἐλαφρύ τό χῶμα πού τόν σκεπάζει.
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