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Συνάντηση της ΕΟΟ με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. 

Παύλο Πολάκη 

 

 

 

 Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιουνίου στο Υπουργείο Υγείας 

η προγραμματισμένη συνάντηση της Διοίκησης της Ελληνικής 

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) με τον αναπληρωτή υπουργό 

Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη. 

 Στη συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας, 

τέθηκαν στο τραπέζι κάποια θεσμικά αιτήματα, τα οποία αφορούσαν 

την επαναφορά της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και 

στην Οδοντιατρική, καθώς και το θέμα της ονομασίας της νέας 

ειδικότητας της Χειρουργικής Στόματος, η οποία στο προτεινόμενο 

σχέδιο υπουργικής απόφασης αναφέρεται ως Οδοντοφατνιακή 

Χειρουργική, τίτλος τον οποίον ουδέποτε πρότεινε η ΕΟΟ. 

 Στην τοποθέτησή του ο Αν. Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, 

αφού επανέλαβε τη θεσμική θέση του υπουργείου Υγείας, επιβεβαίωσε 

την επαναφορά της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και 

στην Οδοντιατρική, πράγμα το οποίο δεν άφησε να διαφανεί και για την 

Χειρουργική Στόματος. 

 Στη συζήτηση τονίσθηκε για ακόμη μία φορά ότι η ΕΟΟ επιμένει 

στην ονομασία της υπό ίδρυση ειδικότητας ως Χειρουργική Στόματος ή 

Στοματική Χειρουργική.  
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 Όσο για τις οικονομικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του 

κλάδου των οδοντιάτρων, ο κ. Παύλος Πολάκης τόνισε ότι είναι στις 

προθέσεις του υπουργείου Υγείας να διατεθεί, για πρώτη φορά, ένα 

μέρος από τις πιστώσεις, που θα προκύψουν από την ετήσια αύξηση 

του ορίου δαπανών για την δημόσια Υγεία στην κάλυψη οδοντιατρικών 

αναγκών μιας επιλεγμένης με κριτήρια προτεραιότητας μεγάλης 

πληθυσμιακής ομάδας, με τη μορφή voucher, που θα δοθεί σε κάθε 

ασθενή της κατηγορίας αυτής.  

 Ο κ. Παύλος Πολάκης διαβεβαίωσε δε ότι το χρηματικό ύψος θα 

κυμαίνεται στα 40 εκατ. Ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες, που θα καλύπτει το 

voucher, θα καθοριστούν έπειτα από συνεννόηση, μεταξύ του 

υπουργείου Υγείας  με την ΕΟΟ. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Συνάντηση της ΕΟΟ με τον  
Υπουργό Παιδείας, Ερευνας και 

Θρησκευμάτων κ. Κώστα 
Γαβρόγλου 

 

 Την πλήρη κρατική υποχρηματοδότηση των Οδοντιατρικών 

Σχολών της χώρας μας, η οποία υπερβαίνει την υποχρηματοδότηση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την γραφειοκρατική 

λειτουργία των ΕΛΚΕ, όπως επίσης την δραματική και 

επιδεινούμενη υποστελέχωση του διδακτικού προσωπικού 

των Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας μας, έθεσαν την Τρίτη 
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19 Ιουνίου οι Πρόεδροι των Οδοντιατρικών Σχολών μαζί με τον Πρόεδρο 

της ΕΟΟ στον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, κατά τη διάρκεια 

συναντήσεως στο υπουργείο Παιδείας. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

Πραγματοποιήθηκε το  

10ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας 

 

 

 

 Πραγματοποιήθηκε το 10
ο
 Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας το οποίο 

έλαβε χώρα στο Μέγαρο Χορού στην Καλαμάτα στις 8 και 9 Ιουνίου 

2018, το οποίο διοργανώνει τα τελευταία δέκα χρόνια η Ιατρική 

Εταιρεία Μεσσηνίας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας 

και του Δήμου Καλαμάτας 

 Στο Συνέδριο συμμετείχαν οι οδοντίατροι - μέλη του Ο.Σ. 

Μεσσηνίας, κ. Καραμήτσος Παναγιώτης, κ. Νικολακέας Κωνσταντίνος 

και ο κ. Χρονόπουλος Αριστείδης, αναδεικνύοντας τον ρόλο του 

οδοντιάτρου ως ιατρού της στοματικής κοιλότητας αλλά και τη συμβολή 

της στοματικής υγείας στην γενικότερη υγεία του ανθρώπου.  

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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……. ανά τη Χώρα 

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος και o Γενικός Γραμματέας της ΕΟΟ στη  

10η Πανθρακική Οδοντιατρική Σύνοδο 

Με μεγάλη επιτυχία, οργάνωση και συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε 

η  10
η
 Πανθρακική Οδοντιατρική Σύνοδος, συνδιοργάνωση των τριών 

Οδοντιατρικών Συλλόγων της Θράκης (Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης) 

και σε συνεργασία με την Ελληνική Προσθετική Εταιρεία ( ΕΛ.Π.Ε.).  

Το θέμα της συνόδου ήταν  «Αποκαθιστώντας την αισθητική, ένα 

χαμόγελο τη φορά», και πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 15 & το 

Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 στην πόλη της Ξάνθης.   

Η άριστη ακαδημαϊκή, 

επιστημονική και επαγγελματική 

πορεία των ομιλητών, 

κ.Παπαβασιλείου Γεώργιου Επ. 

Καθηγητή Προσθετικής του ΕΚΠΑ και  

Προέδρου της ΕΛ.Π.Ε., της κ.
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Ασπασίας Σαραφιανού Επ. Καθηγήτριας Προσθετικής του ΕΚΠΑ και Γεν. 

Γραμματέας της ΕΛ.Π.Ε και των κ.κ. Κουβελιώτη Γεώργιου, Πάρι Ραβάνη 

και Μένης Χατζηνικολάου μέλη του  Δ.Σ. της ΕΛ.Π.Ε, η θεματολογία 

καθώς και τα πρακτικά σεμινάρια, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον 

των συνέδρων έως και το τέλος.  

Επίσης τη Σύνοδο τίμησαν  με  την  παρουσία  τους, ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, κ. Αθανάσιος Κατσίκης και ο 

Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Καθηγητής 

κ. Ιωάννης Τζούτζας, οι οποίοι σε γεμάτες αίθουσες ενημέρωσαν, 

άμεσα και έγκυρα τους συναδέλφους, για τα τρέχοντα 

θέματα που αφορούν τον κλάδο. 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΟ ανέφερε μεταξύ άλλων στον 

χαιρετισμό του: 

«Η Οδοντιατρική, πραγματικά ταλαιπωρείται, 

λόγω της υποχρηματοδότησης από το κράτος της 

υπερπαραγωγής οδοντιατρικού δυναμικού, της 

υπερφορολόγησης, της καταβολής δυσβάσταχτων εισφορών, την 

έλλειψη ζήτησης οδοντιατρικών υπηρεσιών και την εισβολή στο χώρο 

της πρωτοβάθμιας περίθαλψης επιχειρήσεων υγείας που οδηγούν στην 

εμπορευματοποίησή της. 

Αποτελέσματα κακή ποιότητα ζωής του επαγγελματία οδοντιάτρου, 

με διέξοδο πολλών στη μετανάστευση και την έξοδο προς 

συνταξιοδότηση, με τα δυσάρεστα επακόλουθα της απώλειας 

επιστημόνων απ’ τη χώρα μας και την αδυναμία καταβολής αξιοπρεπών 

συντάξεων οι οποίες συνεχώς μειώνονται.  
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Μέσα στο δύσκολο τοπίο που διαγράφεται για τη χώρα μας, η 

Ε.Ο.Ο. όπως προανέφερα, ανέδειξε μεγάλα θεσμικά θέματα τα οποία 

έχει ανάγκη η σύγχρονη επιστήμη και ο 

κλάδος μας και κατάφερε να της 

εκχωρηθούν αρμοδιότητες της 

Πολιτείας, όπως η συνεχιζόμενη 

επαγγελματική ενημέρωση, η 

μοριοδότηση και πιστοποίηση των 

επιστημονικών εκδηλώσεων και των φορέων, με την ίδρυση του 

επιστημονικού Ινστιτούτου της Ε.Ο.Ο., που ψηφίσθηκε με το Νόμο 4486 

πέρυσι τον Αύγουστο.  

Είμαστε έτοιμοι, νομικά και στελεχιακά, για την απονομή των 

ειδικοτήτων, τις άδειες άσκησης επαγγέλματος, την αλλαγή του 

θεσμικού πλαισίου για εκσυγχρονισμό της δεοντολογίας, των διατάξεων 

του 1026 και βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά μας 

όργανα, CED, ΕRO, Βαλκανική Στοματολογική Εταιρεία, με σημαντική 

παρουσία μελών του Δ.Σ., καθώς και την (Παγκόσμια Οδοντιατρική 

Ομοσπονδία) FDI».  

 

 

 Συμμετοχή της ΕΟΟ στο 18ο Παμπελοποννησιακό 

Οδοντιατρικό Συνέδριο 

 

 Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΟ εκπροσώπησαν 

την Ομοσπονδία στις εργασίες του 18ου
 Παμπελοποννησιακού 
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Οδοντιατρικού Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την 

Παρασκευή 29 Ιουνίου έως την Κυριακή 1 Ιουλίου, στον Πύργο. 

 Ο Πρόεδρος, Αθανάσιος Κατσίκης, συμμετείχε με ομιλία του στην 

4
η
 συνεδρία των εργασιών του συνεδρίου, με θέμα της ομιλίας του 

«Δεοντολογικά προβλήματα στην πράξη», ενώ ο Γενικός Γραμματέας, 

καθηγητής Ιωάννης Τζούτζας, συμμετείχε επίσης με ομιλία του στην 

ίδια συνεδρία, με θέμα της ομιλίας του «Ασφάλεια των ασθενών στο 

οδοντιατρείο: Σύγχρονες ευρωπαϊκές επιταγές».  

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Ευχαριστήρια επιστολή του καθηγητή Φώτη Μήτση 

 προς τον Πρόεδρο της ΕΟΟ 

 

 Από τον ομότιμο καθηγητή και πρώην πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Φώτη Μήτση, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ έλαβε 

στις 5 Ιουνίου 2018 την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή: 

 «Αγαπητέ μου φίλε και πρόεδρε, με συγκίνησε η παρουσία σου 

και ο μεστός λόγος σου στην ωραία τελετή της 23 Μαϊου 2018, που 

οργάνωσαν οι Συνάδελφοί μας, με τη συμμετοχή 

του Εκδοτικού Οίκου Παρισιάνου. 

 Η πολύχρονη συνεργασία μας με την ΕΟΟ 

από τα πρώτα μου Ακαδημαϊκά χρόνια, η 

αμοιβαία κατανόηση και αντιμετώπιση των 

θεμάτων στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 

τομέα, υπήρξε εποικοδομητική και φιλική με 

όλους τους προκατόχους σου και εύχομαι να συνεχίσετε αυτή την 
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πορεία για το καλό της Οδοντιατρικής, της οποίας ο δρόμος εξέλιξης έχει 

ανοίξει χωρίς μεγάλα εμπόδια. 

Κρατώ πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις από τη συνεργασία μας με την 

ΕΟΟ και μαζί με τις ευχαριστίες μου για την παρουσία σου στην τιμητική 

εκδήλωση που μου έγινε, εύχομαι κάθε καλό για τον κλάδο μας. 

 

Με φιλικά αισθήματα,  

Φώτης Μήτσης». 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Εκδήλωση του Συμβουλίου Ευρωπαίων 
Οδοντιάτρων για τις ανισότητες στη στοματική 

υγεία 

 

 

 

 

 Στην Εκδήλωση  του ΣΕΟ  για τις Ανισότητες  Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας  στην  Ευρώπη, η οποία διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες, στις  19 

Ιουνίου 2018,  με  μέριμνα  της Ομάδας  

Εργασίας  «Στοματική Υγεία», της οποίας 

προΐσταται ο Ολλανδός συνάδελφος Henk 

Donker, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γ.Γ. 

της ΕΟΟ, Καθηγητής Ι. Τζούτζας και 

παρευρέθησαν και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι Κρατών Μελών, όπως το 

Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το  Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Ισπανία. 
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 Στην αρχή, έγιναν δυο εισαγωγικές παρουσιάσεις από τον 

Πρόεδρο της Ο.Ε. Henk Donker  και ακολούθησε εισήγηση από το 

Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου,  Nessa Childers, που μετέχει  στην 

Επιτροπή του ΕΚ για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια 

των Τροφίμων, στις οποίες περιγράφηκε το φαινόμενο των τρομακτικών 

ανισοτήτων στην παροχή υπηρεσιών υγείας μεταξύ των Κρατών Μελών 

της ΕΕ.  

 Στην παρέμβασή του, ο 

εκπρόσωπος της Ελλάδας και γενικός 

γραμματέας της ΕΟΟ, Καθηγητής Ι. 

Τζούτζας περιέγραψε μεταξύ άλλων την 

παντελή απουσία του Κράτους στη 

χρηματοδότηση οδοντιατρικών 

υπηρεσιών, με εξαίρεση  τη  μισθοδοσία των υπηρετούντων στο 

Δημόσιο τομέα, χωρίς όμως  ισχυρή υποστήριξη υποδομών, τονίζοντας  

το σταυροδρόμι ή μάλλον το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα,  

τόσο λόγω  της  υφεσιακής εμπειρίας της των τελευταίων οκτώ ετών, 

αλλά και λόγω του μεταναστευτικού.  

 Αναφέρθηκε επίσης ότι σειρά πράξεων γίνεται δωρεάν σε 

αναξιοπαθούντες από το σύνολο του  Οδοντιατρικού  δυναμικού, με  

ευτελείς απολαβές ή  δωρεάν, προκειμένου να  εξασφαλισθεί κοινωνική 

γαλήνη και ισορροπία σε θέματα υγείας και ο βοηθητικός  ρόλος των 

Πανεπιστημίων και κατά περίπτωση των Δημοτικών δομών. 

 Το πόρισμα από αυτή τη συζήτηση, δια στόματος N. Childers, 

ήταν ότι  η ΕΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να κάνει κάτι για την Υγεία και ότι οι 

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ πολιτικές ΔΕΝ φέρνουν αποτελέσματα, αλλά, αντίθετα 
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δημιουργούν τρομακτικές ανισότητες ΚΑΙ στη Στοματική Υγεία, 

προσβλέποντας σε   πρωτόκολλα σχετικά που θα εξαγγελθούν το 

συντομότερο. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 


