
 

 

 

 

TEYXOΣ 24 – ΜΑΙΟΣ 2018 

 

Διαμαρτυρία της ΕΟΟ 

 επί του σχεδίου της υπουργικής απόφασης 

για τις Ειδικότητες 

 

Το Δ.Σ. της ΕΟΟ απέστειλε, την Τετάρτη 16 Μαΐου, 

επιστολή διαμαρτυρίας προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, κ. 

Παύλο Πολάκη, για την υπό ίδρυση ειδικότητα «Χειρουργική Στόματος 

ή Οδοντιατρική Στοματοχειρουργική» με ονομασία «Οδοντοφατνιακή 

Χειρουργική». 

 Στην επιστολή του, το Δ.Σ. της ΕΟΟ διαμαρτύρεται, μεταξύ άλλων, 

εντονότατα: «γιατί προχωρήσατε μονομερώς στην απόφαση για την πιο 

πάνω ονομασία και αγνοείτε τη θέση της οδοντιατρικής κοινότητας, η 

οποία, μετά από την πολύμηνη επεξεργασία στις επιτροπές όσο και στην 
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Ολομέλεια του ΚΕΣΥ, έθεσε τις εναλλακτικές προτάσεις της ως προς την 

ονομασία αυτής της υπό ίδρυση ειδικότητας. 

 Η κατατεθειμένη πρότασή μας ήταν εξαρχής σαφής ως προς την 

ονομασία αυτής ως «Χειρουργική Στόματος» και τούτο διότι είναι 

ευρύτερου φάσματος σε σχέση με την οδοντοφατνιακή χειρουργική, 

καθότι ασχολείται με σκληρούς και μαλακούς ιστούς του στόματος και, 

παράλληλα, είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία των 

Επαγγελματικών Προσόντων (PQD) όπου όλοι οι κάτοχοι των παραπάνω 

αναφέρονται σαν Oral Surgeons/Oral Surgery (Ε.Ε. 2005/36 και 2013/55) 

και κάθε άλλη ονομασία πιθανά θα δημιουργήσει προβλήματα 

ισοτιμίας και επαγγελματικής αναγνώρισης στην Ε.Ε.. 

 Μας προβληματίζει, επίσης, ότι στην ειδικότητα της 

Ορθοδοντικής – Κεφάλαιο Δεύτερο, άρθρο 2, παρ. 1 – δεν εμπεριέχεται 

το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που έχει κατατεθεί και συζητηθεί 

στις αρμόδιες επιτροπές. 

 Σας μεταφέρουμε, ακόμη μία φορά, τη 

δυσαρέσκεια του Κλάδου αναφορικά με το 

θέμα της ονομασίας της Χειρουργικής 

Στόματος, ως Οδοντοφατνιακής, μη 

παραλείποντας βέβαια να σας εκφράσουμε τη 

θετική απήχηση που θα έχει στον Κλάδο η επαναφορά της Στοματικής 

και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και στην Οδοντιατρική, καθώς και η 

δυνατότητα της χορήγησης της ειδικότητας του γιατρού Δημοσίας 

Υγείας και στους Οδοντιάτρους – Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική – 

Κεφάλαιο Πρώτο, άρθρο 1, παρ. 10». 
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 Το Δ.Σ. της ΕΟΟ κλείνει την επιστολή του προς τον αναπληρωτή 

υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη, με τη διατύπωση του αιτήματος για 

πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ των δύο μερών, το συντομότερο 

δυνατόν. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

Απόδοση του 8% από τα έσοδα του 37ου ΠΟΣ 
στις δύο Οδοντιατρικές Σχολές 

 

 

 

Σε είδος αποδόθηκε από το Δ.Σ. της ΕΟΟ, σύμφωνα 

με το μνημόνιο το οποίο διέπει τη συνεργασία ΕΟΟ – Οδοντιατρικών 

Σχολών για τα ΠΟΣ, το 8% από τα έσοδα του 37ου ΠΟΣ στις δύο 

Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας μας. Οι χορηγίες ήταν σε είδη, τα 

οποία προσδιόρισαν οι ίδιες οι Σχολές. 

 Το Δ.Σ. της ΕΟΟ αναγνώρισε την κρίσιμη κατάσταση, την οποία 

έχει προκαλέσει στις δύο Σχολές η υποστελέχωση και η 

υποχρηματοδότηση και αντιπροσωπεία του, αποτελούμενη από τους 

κ.κ. Κατσίκη, Τζούτζα, Τσέκερη, Ουλή και Μωραϊτη, συναντήθηκε την 

Πέμπτη 17 Μαΐου με τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της 

Οδοντιατρικής Σχολής Αθήνας, ενώ, μέσω τηλεματικής, υπήρξε σύνδεση 

με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και 

συζητήθηκε το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι δύο 

Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας μας, αδιέξοδο το οποίο οφείλεται στην 

υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Η απεργία, στην οποία 

συμμετείχαν και οι κλινικές, είχε ως αποτέλεσμα να μην εισρέουν 
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έσοδα, νοσήλια, κατά την περίοδο των κινητοποιήσεων, γεγονός το 

οποίο οδήγησε σε αδυναμία των ιδίων των κλινικών να λειτουργήσουν. 

 Η απεργία, εν τω μεταξύ, έχει ολοκληρωθεί, τα μαθήματα 

διενεργούνται κανονικά, αλλά παραμένει η αδυναμία στη λειτουργία 

των κλινικών, λόγω της έλλειψης των εσόδων.  

 Το Δ.Σ. της ΕΟΟ αποφάσισε, τέλος, να συνταχθεί επιστολή προς 

το Υπουργείο Παιδείας, με καταγραφή των θεμάτων τα οποία 

απασχολούν τις δύο Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας μας, καθώς και με 

το αίτημα αυτά να επιλυθούν κατά το δυνατόν συντομότερα.  

Επίσης, το Δ.Σ. της ΕΟΟ θα ζητεί την πραγματοποίηση συνάντησης. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Ενημέρωση για την 
προετοιμασία 

του 38ου ΠΟΣ 

 

 

 Στη συνεδρίαση της 18ης Μαΐου του Δ.Σ. της ΕΟΟ 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την προετοιμασία της 

πραγματοποίησης του 38ου ΠΟΣ, από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής 

Επιτροπής, Καθηγητή κ. Κ. Τολίδη, καθώς και από τον Πρόεδρο του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων κ. Δ. Κήττα. 

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση σχετικά με τους 

προσκεκλημένους ομιλητές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Καθυστέρηση στην έγκριση νέων 

συντάξεων από τον ΕΦΚΑ 

 

 Με δεδομένη τη δυστοκία στην έγκριση νέων συντάξεων του 

ΤΣΑΥ, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Στ. Τσούκαλος 

ενημέρωσε ότι πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ οι συντάξεις, οι οποίες 

έβγαιναν από το ΤΣΑΥ, ήταν περισσότερες σε σχέση με αυτές οι οποίες 

βγαίνουν σήμερα. 

 Οι παλαιές Διοικούσες Επιτροπές, οι οποίες στο νέο νόμο 

αναφέρονται ως Διοικητικές Επιτροπές, έχουν αρμοδιότητα μόνον επί 

αιτήσεων θεραπείας.  

 Επειδή ο όρος «αιτήσεις 

θεραπείας» είναι ασαφής όσον αφορά 

την έννοια της θεραπείας, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή, σε 

συνάντηση την οποία είχε πρόσφατα 

με τον Υποδιοικητή και άλλα στελέχη της διοίκησης του ΕΦΚΑ, 

συμφώνησε ο όρος «θεραπεία» να έχει ευρύτερη έννοια, ώστε να 

αυξηθούν οι αρμοδιότητες των Διοικητικών Επιτροπών, προκειμένου 

αυτές να προσφέρουν σημαντική συνδρομή για την επίλυση των 

προβλημάτων που αφορούν τους φορείς του πρώην ΕΤΑΑ, ιδιαίτερα 

του ΤΣΑΥ. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Από την Ολομέλεια του ΣΕΟ, 

στο Ταλλίνν  της Εσθονίας 

 

 Η εαρινή σύνοδος του CED 

(ΣΕΟ), στο ΤΑΛΛΙΝΝ της ΕΣΘΟΝΙΑΣ, στις 24 και 25 Μαΐου 2018, 

παρουσίασε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διέφερε σημαντικά από τις 

παλαιότερες, έχοντας, όμως, πολλά κοινά στοιχεία με εκείνες των 

εποχών της μετάβασης από το DLC στο CED, στα τέλη της δεκαετίας του 

2000.  

 Συγκεκριμένα, η πρώτη ημέρα αναλώθηκε κατά 100% στην 

ανταλλαγή διιστάμενων απόψεων αναφορικά με τα δικαιώματα των 

υποψηφίων μελών (candidate members), δυνητικά υποψηφίων 

(potentially candidate members) αντεπιστελλόντων μελών (affiliated 

members), παρατηρητών (observers) και των μελών των οποίων οι 

χώρες πρόκειται να αποχωρήσουν από την ΕΕ.  

 Η Ελληνική αντιπροσωπεία 

(Ιωάννης Τζούτζας, Φώτης Τζέρμπος, 

Σεραφείμ Καρακικές) μετείχε ενεργά 

στη συγκεκριμένη συζήτηση και στην 

κεντρική της τοποθέτηση διατύπωσε 

τις απόψεις της αναφορικά με το 

περίγραμμα των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να διαθέτει μια χώρα, 

για να ενταχθεί στο CED και ιδιαίτερα στο θέμα των ψηφοφοριών και 

των μελών Working Groups και των προεδρευόντων σε αυτά.  

 Η όλη συζήτηση «ακροβατούσε» στο θέμα της στάσης του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της σχέσης που θα έχει στο CED η εθνική τους 
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αντιπροσωπεία μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την 

ΕΕ.  

 Η Αγγλική αντιπροσωπεία τηρούσε καθ’ όλη την πρώτη φάση των 

συζητήσεων, στο 1ο τρίωρο της συνεδρίασης, στάση απλού ακροατή, 

αλλά, στο διάλειμμα, υπήρξαν έντονες έμμεσες πιέσεις από πολλά 

κράτη-μέλη στον Πρόεδρο του CED, να πείσει την Αγγλική 

αντιπροσωπεία να τοποθετηθεί ευθαρσώς, για τη στάση που θα 

τηρήσει στο μέλλον. 

 Στη δεύτερη φάση των συζητήσεων, η Αγγλική αντιπροσωπεία 

δια στόματος  Susie Sanderson, σημείωσε διπλωματικά ότι  εκείνη, ως 

φυσικό πρόσωπο, δεν ανήκει στους Brexiters, αλλά εξαρτάται  από τη  

χώρα της και τις διμερείς συζητήσεις  που βρίσκονται  σε εξέλιξη σε 

ποιά κατάσταση θα  βρεθεί μετά τις  29 Μαΐου 2019. 

  Η Ελληνική αντιπροσωπεία, 

επανειλημμένα τοποθετήθηκε στα 

θέματα των μετεχόντων και 

ψηφιζόντων μελών των 

Ολομελειών, των Προέδρων και 

των Μελών των Ομάδων Εργασίας, 

με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, που ήταν καταλυτική για την  

πορεία των συζητήσεων - λόγω της μακρόχρονης και συνεπούς στάσης 

των Ελλήνων delegates -  και ιδιαίτερα στο ανακύψαν θέμα των 

αντιπροσωπευόμενων   Εθνικών Ομοσπονδιών ή Επιμελητηρίων στην 

Ολομέλεια του  ΣΕΟ. 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

Υποδείγματα από την ΕΟΟ για τον 

Κανονισμό περί Προσωπικών 

Δεδομένων 

 Η ΕΟΟ, προκειμένου να κωδικοποιήσει τις 

υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό περί Προσωπικών 

Δεδομένων, οι οποίες αφορούν τους Οδοντιατρικούς 

Συλλόγους, αλλά και τους ιδίους τους οδοντιάτρους, ως επαγγελματίες-

φυσικά πρόσωπα, συνέταξε πίνακες – υποδείγματα για να 

απλουστεύσει και να διευκολύνει τους ανωτέρω υπόχρεους, φορείς και 

επαγγελματίες φυσικά πρόσωπα.  

 Όπως σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες δημοσιεύσεις μας, 

ο συγκεκριμένος Κανονισμός έχει γενική εφαρμογή, έτσι με τη βοήθεια 

των νομικών μας, σταχυολογήσαμε όσα σημεία αναφέρονται στους 

οδοντιάτρους και θα συνεχίσουμε να επικαιροποιούμε με ό,τι νεώτερο, 

ώστε να είμαστε συνεπείς έναντι του Κανονισμού, 

Τα υποδείγματα που ετοιμάσαμε και 

έχουν ήδη σταλεί στους Οδοντιατρικούς 

Συλλόγους της Χώρας, είναι: 

 Δήλωση για συγκατάθεση και 

επεξεργασία δεδομένων των οδοντιάτρων/μελών από τον 

Οδοντιατρικό Σύλλογο, 
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 Δήλωση ενημερωμένης συναίνεσης για την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων Ασθενούς και 

 Εναρμονισμένη με τον ΓΚΠΔ, την ετήσια Υπεύθυνη δήλωση Άσκησης  

Oδοντιατρικού Eπαγγέλματος, που συμπληρώνουμε όταν 

ανανεώνουμε τη συνδρομή μας στο Σύλλογο. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Τιμητική εκδήλωση για τον 

Καθηγητή Φώτη Μήτση 

 

 

 

 «Ανθολόγιο – Απόηχος μιας ζωής» ήταν ο γενικός τίτλος της 

εκδήλωσης, την οποία διοργάνωσε την Τετάρτη 23 Μαϊου, στην 

αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, στην Αθήνα, ο Όμιλος Οδοντιάτρων Λογοτεχνών 

Καλλιτεχνών, προς τιμή του Kαθηγητή Φώτη Μήτση. 

 Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 

έκδοση του ομότιτλου επτάτομου έργου, μίλησαν οι Φώτης Παυλάτος, 

Oμότιμος Kαθηγητής ΕΚΠΑ, Αλέκος Παπαδόπουλος, πρώην υπουργός, 

Ανθούλα Διαμάντη – Κηπιώτη, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια ΕΚΠΑ, 

Φοίβος Προύντζος, Eπίκουρος Kαθηγητής ΕΚΠΑ, ενώ τον συντονισμό 

της συζήτησης είχε ο πρόεδρος του Ομίλου Γεράσιμος Δουβίτσας, 

αναπληρωτής Kαθηγητής ΕΚΠΑ. 

 Εκ μέρους της ΕΟΟ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος, Αθανάσιος 

Κατσίκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο διδακτικό και πρωτοποριακό για 
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την εποχή του έργο του τιμώμενου καθηγητή, με τον οποίο ο ίδιος 

διατηρεί άριστες σχέσεις, καθότι υπήρξε φοιτητής του. 

 Επίσης, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ αναφέρθηκε και στην προσφορά του 

Φώτη Μήτση στα δρώμενα της ΕΟΟ, όπου υπήρξε Πρόεδρος του ΑΠΣΟ 

και, αργότερα, από τις θέσεις, τις οποίες κατείχε, συνετέλεσε στην 

ανάδειξη και την καταξίωση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. 

 Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΕΟΟ τόνισε:  

«Προσωπικότητες, σαν αυτή του Καθηγητού Φώτη Μήτση, τιμούν το 

χώρο μας, κοσμούν την οδοντιατρική οικογένεια, δεδομένου ότι 

αναδεικνύουν το λειτουργηματικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα του 

οδοντιάτρου, διατηρώντας πάντα ζωντανό το Ιπποκράτειο πνεύμα στη 

σχέση μας με τον ασθενή. Άλλωστε, όπως και ο ίδιος σοφά καταλήγει 

στο τέλος του προλόγου του: ‘Η ανθρωπιά συνάδει και συμπορεύεται με 

την ομορφιά της ζωής’». 

. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Συμμετοχή του Προέδρου της ΕΟΟ στην  
27η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδο 

 

 Στις εργασίες της 27ης  Πανθεσσαλικής Οδοντοστοματολογικής 

Συνόδου με τίτλο «Από την Αυγή στην Οδοντιατρική του μέλλοντος», η 

οποία πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, στις 4-6 Μαΐου, 

συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΟΟ, ο οποίος απηύθυνε σύντομο 

χαιρετισμό. 

 Επίσης, την Παρασκευή 4 Μαΐου, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ 

συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου, με ομιλία του, η οποία είχε θέμα 
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«Κώδικας Οδοντιάτρων – Ζητήματα Δεοντολογίας – Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Εκπαίδευση». 

 Ο Πρόεδρος της ΕΟΟ υπογράμμισε μεταξύ άλλων τα εξής στην εν 

λόγω ομιλία του: 

«Η ανάγκη που οδήγησε στη θέσπιση ενός νέου Κώδικα Οδοντιάτρων 

είναι η έκφραση του ιδεολογικού πλαισίου του λειτουργήματος, η 

ενίσχυση της έννοιας της επαγγελματικής ευθύνης, η προβολή της 

άσκησης της οδοντιατρικής ως λειτούργημα από τον οδοντίατρο, η 

ευαισθητοποίηση και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, η 

προάσπιση της ηθικής κι επιστημονικής ανεξαρτησίας του οδοντιάτρου, 

η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος, η πρόνοια για την εναλλακτική 

οδοντιατρική, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη, οι σχέσεις του 

οδοντιάτρου με άλλους επαγγελματίες Υγείας, προκειμένου να 

καταδειχθεί και να καταγραφεί ο πρωτεύων ρόλος που οφείλει να 

διαδραματίζει ο οδοντίατρος στην παροχή της οδοντιατρικής 

περίθαλψης. Πέραν, όμως, των ανωτέρω, αυτό που αναντίρρητα 

κατέδειξε πως έπρεπε άμεσα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να 

τροποποιηθεί ήταν πως πολλές ρυθμίσεις δεν ανταποκρίνονταν πλέον 

στη σύγχρονη πραγματικότητα, όπως η απαγόρευση ίδρυσης και 

λειτουργίας παραρτημάτων/οδοντιατρείων, η απαγόρευση άσκησης του 

επαγγέλματος στην περιφέρεια περισσότερων του ενός οδοντιατρικών 

συλλόγων, η κατάργηση του άρθρου 42, Ν. 1026/80, το οποίο 

αναφερόταν στην υποχρεωτική συμμετοχή στο ΔΣ της ΕΟΟ με 10 μέλη 

προερχόμενα από Συλλόγους της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και τα 

υπόλοιπα 5 από την Περιφέρεια».  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 


