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Αθήνα, 12 Μαΐου 2020 

ΨΗΦΙΣΜΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με voucher  

 

 Από την πρώτη στιγμή, πολλές φωνές  είχαν απευθυνθεί στο Υπουργείο 

Εργασίας επισημαίνοντας το απαράδεκτο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με 

πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19, με το σύστημα 

της επιταγής κατάρτισης (voucher), που από την μία υποτιμούσε σε απίστευτο 

βαθμό μια σειρά επιστημονικούς κλάδους και από την άλλη χρησιμοποιούσε 

τους επιστήμονες  σαν άλλοθι για διανομή χρημάτων στα ΚΕΚ-ΙΕΚ-ΚΕΔΒΜ και 

τους ελάχιστους κατόχους πλατφορμών!!! 

 Για την ακρίβεια, δεν υποτιμούσε μόνο τους επιστήμονες που είναι 

απόφοιτοι Πανεπιστημίου και σε ένα μεγάλο βαθμό κάτοχοι μεταπτυχιακών 

τίτλων και αρκετοί και διδακτορικών, αλλά υποτιμούσε ακόμη και τα ίδια τα 

Δημόσια Πανεπιστήμια που κρίθηκαν, ότι δεν θα ήταν ικανά να προσφέρουν 

μια σοβαρή επιμόρφωση, όπως τα ιδιωτικά ΚΕΚ-ΙΕΚ-ΚΕΔΒΜ, σύμφωνα με τον 

ιδεοληπτικό προγραμματισμό αυτής της κυβέρνησης για εύνοια σε κάθε είδους 

“αγορά”. 

 Η απόπειρα υλοποίησης αυτού του είδους των “επιμορφώσεων” δε, 

έφτασε να αποτελεί ανέκδοτο σε κάθε επίπεδο εκτέλεσης, περιεχομένου και 

ουσίας.  

 Η προχειρότητα, η χαμηλότατου επιπέδου γνώση για επιστήμονες και 

όχι για απόφοιτους γυμνασίου και η χωρίς προηγούμενο αντιγραφή-

μετάφραση άνευ επιμέλειας, εξόργισε το σύνολο των συναδέλφων καθώς το 

μαρτύριο στο οποίο τους υπέβαλε η κυβέρνηση δε σταματούσε εκεί. 

  Απαιτούσε να το παρακολουθήσουν και 100 ώρες για να πληρωθούν όλο 

το ποσό! 
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 Η χρονική περίοδος που συμβαίνουν όλα αυτά μάλιστα, είναι στο 

υπόστρωμα μιας περιόδου  που η αδυναμία εργασίας- πέραν των επειγόντων- 

έχει δημιουργήσει τεράστια οικονομικά κενά από τη μια και τεράστια έλλειψη 

εμπιστοσύνης στους ετεροχρονισμένους χειρισμούς της ΕΟΟ από την άλλη, 

καθώς επί 45 ημέρες, αντί να έχει μεθοδευτεί η τροφοδοσία των δημόσιων και 

ιδιωτικών οδοντιατρείων της χώρας σε Μέτρα Ατομικής Προστασίας για να 

εξυπηρετούνται έστω τα έκτακτα περιστατικά με ασφάλεια, αφέθηκε χωρίς 

κανένα απολύτως έλεγχο η διακίνηση των ΜΑΠ, με αποτέλεσμα οι οδοντίατροι 

να αναζητούν στη μαύρη αγορά σε εξωφρενικές τιμές μάσκες, ποδιές, 

οινόπνευμα και λοιπά προϊόντα για την προστασία από τη διασπορά των 

λοιμώξεων. 

 Δύο φορές μάλιστα, βγήκε στα κανάλια και ενημέρωσε τους ασθενείς 

μας, ο υφυπουργός υγείας κ.Κοντοζαμάνης ότι “τα οδοντιατρεία λειτουργούν 

κανονικά” και η ΕΟΟ τηρεί σιγή ιχθύος, ενώ την ίδια στιγμή στην εσωτερική 

επικοινωνία του κλάδου, μιλάει μόνο για εξυπηρέτηση εκτάκτων, προκαλώντας 

πρόσθετα προβλήματα στον οδοντιατρικό κόσμο. 

 Και αφού πλέον αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε η δυνατότητα από την Ε.Ε. 

να δοθεί η επιδότηση στους επιστήμονες χωρίς “κατάρτιση” και αντί να πάρουν 

μόνο 600 ευρώ ο καθένας με εξευτελιστικές προϋποθέσεις για 45 μέρες 

κλειστών ιατρείων με όλα τα έξοδα να τρέχουν και να χρεωθεί  και το κράτος 

“μεσάζοντες”, αναθεωρεί.  

 Θα μπορούσε λοιπόν η κυβέρνηση να είχε γλιτώσει λεφτά και να πάρουν 

το 800άρι οι επιστήμονες χωρίς να υποβληθούν σε όλη αυτή την ταπείνωση των 

«vouchers» από τον κ.Βρούτση και τον κ. Μητσοτάκη. 

 Προσμένουμε ότι η αναδίπλωση της κυβέρνησης και η διάθεση 

επανόρθωσης του λάθους χειρισμού, θα οδηγήσει στην απρόσκοπτη καταβολή 

των 800 ευρώ σε όλους τους συναδέλφους άμεσα για τον μήνα Απρίλιο, όπως 

θα έπρεπε να έχει γίνει εξαρχής.  

 Το ΔΣ της ΕΟΟ οφείλει να απαιτήσει την άμεση ένταξη του ΚΑΔ μας στο 

επίδομα των 800€ και για το μήνα Μάιο και οφείλει να υπενθυμίσει στον 

Υφυπουργό Υγείας πως τα οδοντιατρεία μας αντιμετωπίζουν από τις 13/3 μόνο 

τα επείγοντα περιστατικά σε μια περίοδο που είτε λόγω αισχροκέρδειας είτε 

λόγω ελλείψεως των απαραίτητων υλικών, η προσπάθεια μας να 
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ανταποκριθούμε στο καθήκον μας απέναντι στους ασθενείς μας και την 

κοινωνία καθίσταται οικονομικά δυσβάστακτη έως και αδύνατη. 

 

       

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  
                                Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 
                         Ο Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας 

               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ                   ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ 


