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Τσιόγκας Γιώργος Οδοντίατρος 
«Βασικές  αρχές  κοστολόγησης  οδοντιατρικών  
πράξεων» 
 

  Ο Τσιόγκας Γιώργος είναι Χειρουργός Οδοντίατρος. Εκλεγµένο 
µέλος συνεχώς από το 1987 στο ΔΣ του Ο.Σ.Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε 
µέλος του ΔΣ, Ταµίας, Γενικός Γραµµατέας και Πρόεδρος. Επί 25ετία 
µέλος της Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο., από το 2000 ως το 2015 µέλος του Δ.Σ. της 
Ε.Ο.Ο. και για 12 χρόνια στην θέση του Β! Αντιπροέδρου. Συµµετείχε 
στη διαµόρφωση πολλών κλαδικών θέσεων κυρίως στην  Κοστολόγηση 
Οδοντιατρικών Πράξεων και στη Συνεργατική Οδοντιατρική. 

Εκπρόσωπος της Ε.Ο.Ο. σε διεθνείς οργανισµούς όπως το Συµβούλιο 
Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED), την Ευρωπαϊκή Οδοντιατρική 
Οµοσπονδία (ERO) από το 2002 (µέλος τριών Working Groups) και την 

Παγκόσµια Οδοντιατρική Οµοσπονδία (FDI) της οποίας είναι µέλος της µόνιµης Επιτροπής 
«Members Liaison and Support”. Εισηγητής σε 46 ελληνικές και διεθνείς οδοντιατρικές 
διοργανώσεις, συµµετείχε σε 28 οργανωτικές επιτροπές Συνεδρίων. Παρακολούθησε 112 
επιστηµονικές εκδηλώσεις. Είναι µέλος αρκετών επιστηµονικών εταιρειών (ΕΠΟΕ, ΣΕΒΕ, 
κλπ), κυρίως της Βαλκανικής Στοµατολογικής Εταιρείας της οποία είναι ιδρυτικό µέλος, 
Ταµίας επί 4ετία και µέλος του ΔΣ της από το 1996. Εκλέχθηκε στο Δήµο Τριανδρίας, 
διετέλεσε Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος του Οργανισµού των Βρεφονηπιακών Σταθµών. 

 

Η οδοντιατρική εκτός από λειτούργηµα είναι και επάγγελµα. Καθοριστικό στοιχείο 
της επαγγελµατικής πλευράς είναι ο καθορισµός του ύψους των χρηµάτων που πρέπει 
να καταβάλει ο ασθενής και της αµοιβής που πρέπει να λάβει ο οδοντίατρος. 
Απαραίτητο στοιχείο κάθε κοστολόγησης είναι η σύνταξη ενός καταλόγου εργασιών 

(υπηρεσιών) και ο καθορισµός του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε µιας 

Πέµπτη 

19/04/2018 

20:30-21:30 

 



εξ αυτών. Ο χρόνος αυτός προκύπτει από το άθροισµα του πραγµατικού χρόνου 
εργασίας και του χρόνου προετοιµασίας των επισκέψεων (10 min ανά επίσκεψη). 

 

Για τον υπολογισµό του κόστους µιας εργασίας θα πρέπει να προσδιορισθούν α) το 
κόστος της επίσκεψης β) το κόστος των υλικών γ) το κόστος των οδοντοτεχνικών 
εργασιών δ) το κόστος της λειτουργίας του οδοντιατρείου και ε) η αµοιβή του 
οδοντιάτρου. 

  

Στο κόστος της επίσκεψης περιλαµβάνονται τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο 
οδοντίατρος για να εξετάσει ή ακόµα και να εργασθεί στον ασθενή του και αναφέρονται 
κυρίως στην εκτός της στοµατικής κοιλότητας χρήση. 

Στο κόστος των υλικών περιλαµβάνεται η αξία που έχουν τα υλικά που χρησιµοποιεί 
ο οδοντίατρος για την καθ’ εαυτό οδοντιατρική αποκατάσταση και αναφέρονται στην 
εντός της στοµατικής κοιλότητας χρήση. 

Το κόστος των οδοντοτεχνικών εργασιών είναι προστιθέµενο µέγεθος για όσες εκ 
των οδοντιατρικών πράξεων απαιτείται συνεργασία ή παροχή εργασίας από τον 
οδοντοτεχνίτη. 

Το κόστος λειτουργίας του οδοντιατρείου είναι το πλέον σηµαντικό κοστολογικό 
µέγεθος και επηρεάζεται από 1) το ενοίκιο του ιατρείου 2) την δαπάνη για ηλεκτρική 
ενέργεια, τηλεφωνική υπηρεσία και ύδρευση 3) την πληρωµή των κοινοχρήστων 4) την 
καθαριότητα του ιατρείου τόσο του χώρου όσο και των χρησιµοποιουµένων ενδυµάτων 
5) την συντήρηση του οικοδοµήµατος και των εγκαταστάσεων του 6) την συντήρηση 
των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού του ιατρείου 7) την συγκέντρωση κεφαλαίου για 
την αντικατάσταση των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού µετά από 18 χρόνια συνεχούς 
λειτουργίας 8) τον τόκο από το κεφάλαιο επένδυσης 9) την εισφορά του οδοντιάτρου 
στον ασφαλιστικό του φορέα και 10) τις δαπάνες για ενηµέρωση και επιµόρφωση στις 
εξελίξεις της επιστήµης. 

Δεν υπολογίζονται δαπάνες για ασφάλιση του ιατρείου (φωτιά, κλοπή), αστικής 
ευθύνης του οδοντιάτρου, έξοδα αυτοκινήτου κ.α. 

Το κόστος που σχετίζεται µε την αµοιβή του οδοντιάτρου προσδιορίζεται από τις 
συνθήκες εργασίας και από την οικονοµική – κοινωνική θέση του οδοντιάτρου. 

Για τις συνθήκες εργασίας προβλέπονται 7 ώρες την ηµέρα απασχόληση µε την 
οδοντιατρική και 1 ώρα µε την υποστήριξη του επαγγέλµατος. Προβλέπεται αποχή ενός 
µηνός για διακοπές και ενός µηνός για ασθένεια και επιµόρφωση. Συνολικά δηλαδή 205 

περίπου ηµέρες εργασίας ετησίως ή 1435 ώρες. 

Για τον καθορισµό της αµοιβής σε σχέση µε την οικονοµική – κοινωνική θέση θα 
πρέπει να συγκρίνουµε και να συσχετίσουµε τις αµοιβές των υπολοίπων επαγγελµατιών 
στο χώρο της υγείας. Για τους ειδικούς οδοντιάτρους υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις. 

Ο οδοντίατρος µπορεί να αυξήσει το εισόδηµα του µε εργονοµικές ρυθµίσεις και µε 
µείωση του αριθµού των επισκέψεων καθώς επίσης και µε πρόσληψη προσωπικού. Θα 
πρέπει να µην προβαίνει σε εκπτώσεις και δεν θα πρέπει να κάνει εργασίες άλλων 
επαγγελµατιών µέσα στο χώρο του ιατρείου του όπως να καθαρίζει, να βάφει, να 
επιδιορθώνει µηχανήµατα. Θα πρέπει να συγκεντρώνει χρήµατα για την αντικατάσταση 
του εξοπλισµού του και να µην υπολείπεται σε ζητήµατα ενηµέρωσης – επιµόρφωσης. 


