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ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12/2016

08:30 - 09:30 Εγγραφές

09:30 -13:00 1η Ενότητα Σεμιναρίου: Developing a profitable dental practice       
Προεδρείο: K. Ουλής Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

09:30-11.00 •  Formulating your vision and setting your 
targets

•  Building a good team in the practice
•  Dealing with colleagues and referrals

Simon Tucker

11:00 -11:30    Διάλειμμα-καφές

11:30 -12.30                          •  Understand your expenses and set your 
prices correctly

•  Dealing with appointment failures
•  How to market your practice services 
•  Practice development and growth 

Simon Tucker

12:30 -13:00      Συζήτηση/τοποθετήσεις μελών Εταιρείας

13:00 -14:00  Διάλειμμα-Γεύμα

14:00 -17:00 2η Ενότητα Σεμιναρίου: Communicating effectively with patients to 
increase acceptance of treatments
Προεδρείο: Ν. Κοτσάνος Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΑΠΘ

14:00 -15:00             •  Getting to know your patient / Find 
the treatment and the patients’ family 
financial ability

•  Asking good questions
•  Talk about treatment fees with confi-

dence and handle payment difficulties

Simon Tucker

15:00 -15:30  Διάλειμμα-καφές

15:30 -16:30  •  Recognize your strengths & weaknesses 
as communicators

•  Handling patient questions and complains
•  Presenting treatment plan effectively

Simon Tucker

16:30 -17:00  Συζήτηση/τοποθετήσεις μελών Εταιρείας

17:00 -18:00   Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών 
Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1)  Οι εισηγήσεις του Simon Tucker το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου θα γίνουν στα αγγλικά χωρίς ταυτό-

χρονη μετάφραση.
2)  Κάθε ωριαία εισήγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει και 15 ή 20 λεπτά συζήτηση.
3)  Λόγω του εκτεταμένου προγράμματος η Γραμματεία θα είναι ανοικτή από τις 08.30 και η ώρα έ-

ναρξης θα είναι αυστηρά 9.30 το Σάββατο και 9.00 την Κυριακή. Παρακαλούνται πολύ οι συνάδελ-
φοι να προσέλθουν εγκαίρως το Σάββατο για την εγγραφή τους για να μην υπάρχει συνωστισμός 
στη Γραμματεία.   

4)  Το κέτερινγκ του Σεμιναρίου έχει αναλάβει η εταιρεία Menoo και περιλαμβάνει ζεστό γεύμα σε 
μπουφέ το Σάββατο και συνεχές ανοικτό καφέ-μπαρ με cookies σε όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου.

5)  Η είσοδος του αμφιθεάτρου είναι από Αναπήρων Πολέμου 6, Κολωνάκι (www.google.gr/
maps/@37.9799886, 23.7467435,17z). 

6)  Πάρκινγκ υπάρχει στις λευκές διαγραμμίσεις των παράπλευρων δρόμων με κάρτες κόστους 1 ευ-
ρώ την ώρα. Στεγασμένο πάρκινγκ υπάρχει στην οδό Υψηλάντου 20, σε απόσταση 550 μέτρων, 
6 λεπτά περπάτημα.

7)  Το μετρό (στάση Ευαγγελισμός) είναι σε απόσταση 600 μέτρων, 7 λεπτά περπάτημα. 
8)  Θα χορηγηθούν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης (Ελληνόγλωσσα/Αγγλόγλωσσα) με 6 μόρια 

ΣΕΕΟ (Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων) σύμφωνα με την πιλοτική εφαρμογή 
της υποχρεωτικής μοριοδότησης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Εγγραφές για την ημερίδα γίνονται με χρήση 
πιστωτικής κάρτας ή κατάθεση σε λογαριασμό  
στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ www.hspd.gr
Η ΕΠΕ παρακαλεί για την έγκαιρη εγγραφή 
σας με στόχο την καλύτερη οργάνωση του 
Σεμιναρίου.

Ίδιότητα Ποσό εγγραφής

Μέχρι 27/11 Μετά τις 27/11

Μέλη ΕΠΕ 80 € 100 €

Οδοντίατροι μη μέλη ΕΠΕ 100 € 120 €

Μεταπτυχιακοί φοιτητές 50 € 70 €

Προσωπικό ιατρείων 100 € 120 €

ΚΥΡΙΑΚΗ  11/12/2016

09:00-14:00 3η Ενότητα Σεμιναρίου: Το σήμερα και το αύριο του επαγγέλματος 
στην Ελλάδα   
Προεδρείο:  Ν. Λυγιδάκης, Πρόεδρος Ε.Π.Ε.
                      Β. Τσανίδης Παιδοδοντίατρος, Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Ο.

09.00 -10.00 Μέθοδοι χρηματοοικονομικής 
αποτίμησης για τον έλεγχο της 
απόδοσης και αξίας του ιατρείου

Ανδρέας Καραμούζος, Πρόεδρος 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου

10.00 -11.00 Σύγχρονη νομοθεσία  που διέπει 
το οδοντιατρικό επάγγελμα 
(βεβαίωση λειτουργίας, 
οδοντιατρικές εταιρείες, 
διαφήμιση, διαδίκτυο)

Λάμπρος Αντωνίου, Δικηγόρος, 
Νομικός Σύμβουλος ΟΣΑ

11.00 -11.30 Διάλειμμα-καφές

11.30 -12.30 Το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο των 
επιστημόνων και ελεύθερων 
επαγγελματιών

Δημήτρης Μπούρλος, Δικηγόρος, 
Εξειδικευμένος στο δίκαιο των 
κοινωνικών ασφαλίσεων

12.30 -13.30 Το νέο φορολογικό πλαίσιο των 
επιστημόνων και ελεύθερων 
επαγγελματιών

Ευάγγελος Αμπελιώτης, Οικονομολόγος- 
Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Μέλος ΟΕΕ 
Χαράλαμπος Ανδριώτης, Δικηγόρος 
Εξειδικευμένος στο φορολογικό δίκαιο

13.30 -14.00 Συζήτηση/τοποθετήσεις μελών Εταιρείας

Οργανωτική Επιτροπή 21ου Σεμιναρίου. 
Συντονιστής: Τ. Τριανταφύλλου, Μέλη: Κ.Κυρανούδη, Μ.Πελαργίδου, Ε.Φαρμάκης



 

ΛΆΜΠΡΟΣ ΆΝΤΩΝΊΟΥ
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Πτυχιού-
χος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Νο-
μικός Σύμβουλος του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Αττικής. Κατά τη διάρκει-
α των σπουδών του διετέλεσε μέλος 
των οργάνων συνδιοίκησης της Σχο-

λής και του Δ.Σ. του συλλόγου φοιτητών. Έχει διατελέσει 
μέλος της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού υποψη-
φίων δικηγόρων και αναπληρωματικό μέλος της εξεταστι-
κής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Διετέλεσε  Διευθυντής 
σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνία των 
Νομικών». Έχει αρθρογραφήσει σε επιστημονικά περιοδι-
κά και έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε επιστημονικά συ-
νέδρια και επαγγελματικές ημερίδες.

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΆΜΠΕΛΊΩΤΗΣ 
Οικονομολόγος. Πτυχιούχος του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), μέλος του Οικονομικού Ε-
πιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος Ά-
δειας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’ Τά-
ξης. Έχει μεγάλη εμπειρία και γνώση σε 

λογιστικά και φορολογικά θέματα, πλούσια αρθρογραφία, 
γνώση σε θέματα μηχανογράφησης, ενώ είναι σύμβουλος 
σε πολλούς επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς. 

ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΣ ΆΝΔΡΊΩΤΗΣ
Δικηγόρος στο Εφετείο, ειδικός φορο-
λογικού δικαίου. Πτυχιούχος της Νομι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών με μεταπτυχιακές σπουδές στο 
φορολογικό δίκαιο στο Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ, στο 

Πανεπιστήμιο Leiden της Ολλανδίας και στο Queen Mary 
University of London (LLM).

ΆΝΔΡΕΆΣ ΚΆΡΆΜΟΥΖΟΣ
Ορθοδοντικός, απόφοιτος Οδοντιατρι-
κής Σχολής ΑΠΘ. Κάτοχος μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ορ-
θοδοντική και Διδακτορικού Διπλώμα-
τος από το ΑΠΘ. Έχει σημαντικό ερευ-
νητικό έργο με περισσότερες από 20 

δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιο-
δικά και πάνω από 40 ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε δι-
εθνή και ελληνικά Συνέδρια. Πρόεδρος του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Χίου, Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Συλλό-
γου Ορθοδοντικών Ελλάδος και Τακτικό Μέλος του Ανώτα-

του Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.). Τα 
τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί και με οικονομοτεχνικά 
θέματα των ιατρείων και το 2016 δημοσίευσε στο Οδοντι-
ατρικό Βήμα τη μελέτη «Πόσο αξίζει ένα ιδιωτικό οδοντια-
τρείο; Βασικές μέθοδοι χρηματοοικονομικής αποτίμησης» 
σε συνεργασία με έγκριτους οικονομολόγους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΛΟΣ
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Πτυχιού-
χος της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Είναι εξειδικευμένος 
στο δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσε-
ων και από το 1984 εκδότης του επι-
στημονικού περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΙΚΑ». Έχει διατελέσει Μέλος και Πρόεδρος πολλών και ση-
μαντικών επιτροπών που έχουν συσταθεί για το ασφαλι-
στικό σύστημα της χώρας μας. Πρόεδρος της επιτροπής 
για τη Διαδοχική Ασφάλιση και της Επιτροπής Κωδικοποί-
ησης Κανονισμών Ι.Κ.Α. Μέλος της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων για το Ασφαλιστικό και πιο πρόσφατα, το 2009 
και το 2015, Μέλος της «Επιτροπής Σοφών» για το Ασφα-
λιστικό Σύστημα. 

SIMON TUCKER
Συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης των εταιρει-
ών Profitable Conversations και Medenta 
Finance με έδρα την Αγγλία που έχουν 
σαν έναν από τους κύριους σκοπούς τους 
την εκπαίδευση της οδοντιατρικής ομά-
δας στις σύγχρονες μεθόδους manage-

ment, marketing και “selling of the dental product”. Έχοντας 
εργαστεί περισσότερα από τριάντα χρόνια σε σημαντικές 
διευθυντικές θέσεις πωλήσεων σε μερικές από τις μεγαλύ-
τερες εμπορικές οδοντιατρικές εταιρείες τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στην Αμερική (Oral B, Kavo Dental, Kerr, Ivoclar-
Vivadent, Henry Schein), έχει επισκεφθεί τεράστιο αριθμό 
ιατρείων διεθνώς και έχει αντιληφθεί καλύτερα από τον κα-
θένα τις επαγγελματικές ανάγκες και αγωνίες των οδοντιά-
τρων. Έχοντας επίσης διατελέσει Μέλος του Council της 
British Dental Industries Association (πρώην BDTA), και 
σύνδεσμος της με την British Dental Association, το British 
Dental Council και το NHS, συμμετείχε σε πολλές συζητήσεις 
και αποφάσεις για την εξέλιξη του επαγγέλματός μας. Με ό-
λη αυτή τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία αποφάσισε 
να αφιερώσει από το 2005 την καριέρα του στην επιμόρ-
φωση των οδοντιάτρων στο τομέα που μας απασχολεί όλο 
και περισσότερο, τη διαχείριση και εξέλιξη των ιατρείων μας 
καθώς και την «πώληση» των υπηρεσιών μας, θέματα για τα 
οποία είναι ένας από τους πιο δικεκριμένους εισηγητές στον 
ευρωπαϊκό χώρο.

Η συμμετοχή του προσκεκλημένου 
Άγγλου ομιλητή Simon Tucker 
έγινε δυνατή με χορηγία της εταιρείας 
«Αποστολίδης Οδοντιατρικά»


