
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδοντιατρικός Διάλογος  newsletter 

 

Τεύχος 6  

8 Νοεμβρίου 2020   

Δείτε επίσης στις επόμενες σελίδες: 

1) Επικήδειος χαιρετισμός στον αγαπημένο συνάδελφο από τα Χανιά Νίκο Παρτσαλάκη (Γ. Ψυλλάκη) 

2)  Φονικός σεισμός στη Σάμο,  (Δ.Γαρμπής) 

3)  Απαιτούμε, για να μείνουμε όρθιοι (Ν.Δέδες).  

4) Μείωση ενοικίου επαγγελματικής στέγης (Β. Σταθόπουλος) 

5)  Τι είναι η «εθνική αρχειακή συνείδηση» και πως διαχειριζόμαστε τα αρχεία των Συλλόγων (Δ.Γαρμπής) 

6)  ΕΣΠΑ προγραμματισμένο για λίγους (Δ. Γαρμπής) 

7)  Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη στοματική υγεία (Μ. Μενενάκου) 

 

  

   Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες για προφύλαξη 
από την διασπορά της λοίμωξης Covid-19 και παράλληλα για 
την αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των οδοντιατρικών 
περιστατικών εξέδωσε η ΕΟΟ για τους Οδοντίατρους της χώ-
ρας στις 2/11, τρεις μέρες πριν την επιβολή για δεύτερη φορά 
συνολικής καραντίνας στη Χώρα.  

   Με τις οδηγίες της ΕΟΟ προτείνεται να εκπονηθούν από τους 
οδοντιάτρους δύο εναλλακτικά σχέδια λειτουργίας, ένα για την 
οδοντιατρική περίθαλψη του πληθυσμού της χώρας σε χρονι-
κές περιόδους ή περιοχές ΥΨΗΛΗΣ/ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ πιθανότη-
τας μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα ή επί ανά-
λογης εκτίμησης της επιδημιολογικής κατάστασης (λόγω της έ-
ξαρσης της επιδημίας που μπορεί να παρατηρείται κατά ευρύ-
τερες περιοχές) και ένα για την περίθαλψη του πληθυσμού της 
χώρας σε χρονικές περιόδους ή/και περιοχές ΧΑΜΗΛΗΣ και 
ΜΕΣΗΣ πιθανότητας μετάδοσης του ιού SARS CoV-2 στην κοι-
νότητα ή επί ανάλογης εκτίμησης της επιδημιολογικής κατά-
στασης. Τα αυξημένα και πιο ευκρινή προς τους ασθενείς 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) διαβαθμίζονται ανάλογα 
με την πράξη, τη διασπορά του ιού και άλλες παραμέτρους. Τα 
εναλλακτικά σχέδια λειτουργίας, θα πρέπει να εκπονούνται και 
σε συνδυασμό με την υλικοτεχνική υποδομή του κάθε ια-
τρείου, τα είδη άμεσης προστασίας κατά την θεραπευτική 
πράξη, τη διαχείριση των επισκεπτών, των συνεργατών καθώς 
και την απολύμανση των χώρων του οδοντιατρείου.   Οι οδη-
γίες περιγράφουν τον ενδεδειγμένο τρόπο τηλεφωνικής διε-
ρεύνησης της πιθανότητας επαφής του ασθενούς με τον κορω-
νοϊό, τον τρόπο υποδοχής του, η μέριμνα για την ποιότητα του 
αέρα, η διαχείριση των επισκεπτών, η διαχείριση των αποβλή-
των ως μολυσματικών, η διαχείριση των ασθενών που ανήκουν 

στις ομάδες υψηλού κινδύνου κ.λ.π.                                       -ΔΓΓ- 

Ταμείο αλληλοβοήθειας συναδέλφων 
 

Η Μαρία Μενενάκου, «μέλος που ξεκινάει συχνά συζητή-
σεις», μία ώρα πριν την έκδοση του τεύχους αυτού έγραψε 

στον Οδοντιατρικό Διάλογο: 
 

   Καλημέρα Συνάδελφοι- βοήθεια μας ο Πανορμίτης. 

   Χτες στο Διοικητικό Συμβούλιο επανήλθαμε  παλαιό-
τερη πρόταση του Theofanous Nerantzis για δημιουρ-
γία ταμείου αλληλοβοήθειας των συναδέλφων. Αφορμή 
ήταν η καταστροφή που υπέστησαν τα δυο οδοντια-
τρεία στην Καρδίτσα και το ένα στην Σάμο.  Νομίζω ότι 
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και μια ουσιαστική δράση. 
   Μετά από πολύ καιρό είχαμε ένα δημιουργικό ΔΣ ή-
πιων τόνων. 
   Επίσης εγκρίναμε το κείμενο για την κατανάλωση ζά-
χαρης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε ενημερωτικό υ-
λικό του Υπουργείου Υγείας. Ευχαριστούμε την κυρία 
Τσαντίδου και την ομάδα των κύριων Αγουροπούλου, 
Κάλφα και Συγγελάκη για την επιστημονική επιμέλεια 
του κειμένου.  
   Εντός της εβδομάδας θα σας έρθει εγκύκλιος για την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση και λινκ για να παρακολουθή-
σετε ενημερωτική εισήγηση από τους συνεργάτες της 
ΕΟΟ για λογιστικά θέματα.  
   Τέλος ο Πρόεδρος της ΕΟΟ έδωσε τηλεοπτική συνέ-
ντευξη  προκαταλαμβάνοντας τον τρόπο λειτουργίας ώ-
στε να ενημερωθεί το κοινό. 

Οι νέες οδηγίες της ΕΟΟ για προφύλαξη εργαζομένων 
σε οδοντιατρεία και ασθενών 

                  -ΔΓΓ- 
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Ταυτότητα έκδοσης 

   Υπεύθυνος έκδοσης: Διονύσης Γαρμπής. Σύμ-
βουλοι έκδοσης:  Μαρία Μενενάκου, Βασίλης 
Σταθόπουλος και άλλοι συνάδελφοι κατά θέμα 
και κατά περίπτωση. Η έκδοση διανέμεται μέσω 
e-mail. Συμπεριλαμβάνονται πρωτότυπα άρθρα 
ή αναδημοσιεύονται κείμενα από την ιστοσελίδα 
«Οδοντιατρικός Διάλογος». 

   Κείμενα προς δημοσίευση, εγγραφές νέων συν-
δρομητών, παράπονα, διορθώσεις, αιτήματα, ε-
πιστολές και εμβάσματα να αποστέλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση dgarbis69@gmail.com  

   Τα κείμενα δημοσιεύονται με ευθύνη των συ-
ντακτών τους. Παρακαλούμε ενισχύσατε την 
προσπάθειά μας για έναν έντιμο, χρήσιμο και ει-
λικρινή διάλογο, στέλνοντας τις συνεργασίες σας 
για τα ζητήματα που απασχολούν τον οδοντια-
τρικό κλάδο.  

    
 

   Καλέ μας φίλε, αγαπημένε συνάδελφε, μοναδικής καλοσύνης Άνθρωπε! 
   Έφυγες νωρίς μετά από μια γενναία αλλά άνιση μάχη. 
   Τη πορεία σου στην ζωή την χαρακτήριζε η Σεμνότητα ,η Ευγένεια, η Καλοσύνη, η βαθειά Επιστημονική Γνώση και 
πολλές άλλες Ηθικές Αρετές . 
   Δεν ήσουν απλώς οδοντίατρος αλλά ένας βαθειά συνειδητοποιημένος κοινωνικός λειτουργός. 
   Αφήνεις ένα δυσαναπλήρωτο κενό και πόνο στην οικογένειά σου, στους φίλους σου και σε όσους σε περιμέναμε να 
γυρίσεις νικητής και όχι ηττημένος. 
   Αφήνεις ένα μεγάλο κενό στους ασθενείς σου και στην οδοντιατρική κοινότητα, η οποία σήμερα ορφανεύει. 
   Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας να σεβαστούμε και να τιμήσουμε ότι έχεις αγαπήσει στην Ζωή σου. 
   ΝΙΚΟ 
   Καλή ανάπαυση και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει  
   Η φίλη σου και συνάδελφος Γιώτα Ψυλλάκη 
 

Επικήδειος χαιρετισμός στον αγαπημένο συνάδελφο από τα Χανιά  

Νίκο Παρτσαλάκη 

Έγραψε η Γιώτα Ψυλλάκη, εκπρόσωπος του Ο.Σ. Χανίων στην Ε.Ο.Ο.                 . 

 

Φονικός σεισμός στη Σάμο 
 
Φονικός σεισμός στη Σάμο και στην Σμύρνη συντάραξε 
τη ζωή των κατοίκων στις 29 Οκτωβρίου. Σε έγγραφο του 
προς της ΕΟΟ, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Σάμου, με πρό-
εδρο τον συνάδελφο Εμμανουήλ Μαυρίκη, ενημερώνει 
για το τραγικό γεγονός της απώλειας δύο νέων ανθρώ-
πων σε παγίδα θανάτου από τις πολλές που υπάρχουν 
στη χώρα μας χωρίς να κινητοποιούν το ενδιαφέρον της 
πολιτείας για την εξάλειψή τους (ετοιμόρροπα ασυντή-
ρητα παλιά κτήρια, έτοιμα να καταπλακώσουν στην 
πρώτη ευκαιρία όσους στέκονται από κάτω). Ο Σύλλογος 
ενημέρωσε την ΕΟΟ για την καταστροφή από τον σεισμό 
του οδοντιατρείου ενός συναδέλφου και πρότεινε να δη-
μιουργηθεί ένα ταμείο για την υποστήριξη συναδέλφων 
που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια. Το αίτημα εί-
ναι λογικό. Έχει τεθεί και από άλλους στην Γενική Συνέ-
λευση της Ομοσπονδία μας. Υπάρχουν τρέχουσες ανά-
γκες και στην Καρδίτσα αυτόν τον καιρό. Για την ανάγκη 
ουσιαστικής έκφρασης αλληλεγγύης σε συναδέλφους 
που πλήττονται από φυσικές καταστροφές έχουμε επι-
χειρηματολογήσει κι εμείς, ιδιαίτερα μετά τον σεισμό της 
Κεφαλονιάς του 2014 αλλά και σε άλλες περιπτώσεις.    

-ΔΓΓ- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ο όρος «εθνική αρχειακή συνείδηση» αναφέρεται στο 
νόμο 4610/2019, που στο κεφάλαιο ΣΤ’ (άρθρα 160-203) 
έχει ως θέμα τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), που 
είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παι-
δείας. Το άρθρο 168 στην 1η παράγραφο αναφέρει ότι 
«αποστολή των Γ.Α.Κ. είναι ο εντοπισμός, η συγκέ-
ντρωση, η διάσωση, η διατήρηση και η εποπτεία στο δι-
ηνεκές των αρχείων της Χώρας, η διασφάλιση της ισότι-
μης πρόσβασης σε αυτά με γνώμονα την ελευθερία της 
γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας και η καλ-
λιέργεια εθνικής αρχειακής συνείδησης».  

    Το Κράτος, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, τα νο-
μικά και φυσικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων με 
την δραστηριότητά τους συγκεντρώνουν, επεξεργάζο-
νται, διεκπεραιώνουν και αποθηκεύουν διαφόρων ει-
δών τεκμήρια, έγγραφα και μαρτυρίες καταχωρημένες 
σε ποικιλία υλικών μέσων, τα οποία ονομάζονται με τον 
γενικό όρο «αρχειακό υλικό». Καθώς αναφέρει ο νόμος 
(άρθρο 168, παρ.3) «τα αρχεία και το αρχειακό υλικό α-
ποτελούν εθνικό πλούτο και μέρος της εθνικής πολιτι-
στικής κληρονομιάς». 

   Το αρχειακό υλικό που συγκεντρώνεται έχει διπλή λει-
τουργία: Αφενός χρησιμεύει κατά τον χρόνο της παρα-
γωγής του για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων και 
φυλάσσεται ως αποδεικτικό υλικό συγκεκριμένων λύ-
σεων σε προσωπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος ζητή-
ματα και, αφετέρου, για την τεκμηρίωση της ιστορικής 
έρευνας και της κατανόησης των συνθηκών της εποχής 
και του ρόλου των ανθρώπων, όταν αυτή η αρχική πρα-
κτική ανάγκη της δημιουργίας του υλικού δεν υφίσταται 
πλέον ή έχει πάψει να είναι επίκαιρη. Η τοπική ιστορία 
και μικροϊστορία, η ιστορία της επιστήμης, η πολεμική ι-
στορία, η διπλωματική ιστορία, η νομική ιστορία, η ιστο-
ρία του συνδικαλισμού, η οικογενειακή ιστορία είναι 
κάποιοι από τους τομείς της Ιστορίας που βασίζονται 
στην μελέτη και την μεθοδική ανάλυση του αρχειακού 
υλικού. 

   Τόσο τα ιδιωτικά ή οικογενειακά αρχεία, όσο και το 
δημόσια, αποτελούν για τους λόγους αυτούς πολύτιμο 
υλικό, γιατί είναι μοναδικό και με βάση αυτό διαμορ-
φώνεται η ιστορική γνώση. Η ανάγκη διαφύλαξης του 

Τι είναι η «εθνική αρχειακή συνείδηση» και πώς διαχειριζόμαστε 
τα αρχεία των Συλλόγων μας 

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, πρόεδρος του Ο.Σ. Κεφαλληνίας 

 υλικού και η προστασία του από την καταστροφή είναι 
προφανής. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τον τρόπο 
διαχείρισης και εκκαθάρισης του αρχειακού υλικού με νό-
μους που αναφέρονται ξεχωριστά στην εκκαθάριση των 
αρχείων των υπηρεσιών του Δημοσίου ή των αρχείων των 
ν.π.δ.δ. ή των ιδιωτικών αρχείων. Για τα ν.π.δ.δ. (όπου και 
η ΕΟΟ και οι Ο.Σ.) έχει εφαρμογή το ΠΔ 768/1980. Κομ-
βικό ρόλο και ευθύνη για την εκκαθάριση αυτή έχουν τα 
Γ.Α.Κ, που έχουν υπηρεσίες σε κάθε νομό της χώρας, και η 
βασική κατεύθυνση είναι η παραμονή του λειτουργικού 
μέρους του αρχείου στους φορείς παραγωγής του, ως α-
ναγκαίου για τη λειτουργία τους, και η κατάθεση του υπό-
λοιπου τμήματος στις υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., όπου θα φυ-
λάσσεται πλέον μαζί με τον υπόλοιπο εθνικό αρχειακό θη-
σαυρό, ταξινομημένο κατάλληλα και προσβάσιμο σε κάθε 
ενδιαφερόμενο για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση. Μέρος 
του υλικού κρίνεται κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης 
μη σημαντικό και επιλέγεται η καταστροφή του. Μπορεί ε-
πίσης το υλικό με απόφαση των Γ.Α.Κ. να παραμείνει προ-
σωρινά στον φορέα παραγωγής του, απαραίτητη προϋπό-
θεση όμως είναι να είναι ταξινομημένο, καταλογογραφη-
μένο και προσβάσιμο στο κοινό.  

   Αυτή λοιπόν είναι η σημασία του όρου «εθνική αρχειακή 
συνείδηση», η κατανόηση της υποχρέωσης και της προ-
βλεπόμενης διαδικασίας για την αρχειοθέτηση, διαχείριση 
και εκκαθάριση του αρχειακού υλικού, ως υλικού που δεν 
ανήκει σε μας αλλά αποτελεί τμήμα της εθνικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. Περαιτέρω θα ήθελα να επισημάνω την 
προσοχή των συναδέλφων σε τρία ζητήματα: 

   Α) Μην αφήνεται οικογενειακό ή προσωπικό αρχειακό υ-
λικό να καταστρέφεται. Πολύ υλικό έχει χαθεί γιατί το πή-
ραν οι μπουλντόζες όταν κατεδάφισαν τα σπίτια των αν-
θρώπων που το είχαν στα χέρια τους. Πολύ υλικό πέταξαν 
οι συγγενείς τους σε καθαριότητες των κτηρίων. Παλιοί 
πρόεδροι κοινοτήτων και άλλοι παράγοντες μπορεί να 
κρατούσαν στα σπίτια τους τέτοιο υλικό. Το αποτέλεσμα 
είναι κενά στην ιστορική γνώση. 

   Β) Το υλικό που πεισματικά μπορεί να κρατούμε στους 
συλλόγους μας, δεν μας ανήκει. Δεσμεύουμε, κρατάμε 
κρυφή, διαχειριζόμαστε κατά βούληση την Ιστορία των 
προγενέστερών μας στις θέσεις που κατέχουμε.  

   Γ) Σε παλιό φωτογραφικό υλικό, που μπορεί να κρατάμε, 
ας φροντίσουμε για κάποια στοιχειώδη τεκμηρίωση. Ας 
σημειώσουμε τα πρόσωπα που απεικονίζονται. Θα ανα-
ρωτιούνται τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας για τα εικονι-
ζόμενα πρόσωπα, μα τότε οι πληροφορίες θα έχουν χαθεί. 
Ας φροντίσουμε και για τις ψηφιακές μας εικόνες κάποιας 
μορφής ταξινόμηση. 
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Μείωση ενοικίου επαγγελματικής στέγης 

Έγραψε ο Βασίλης Σταθόπουλος, μέλος Δ.Σ. της ΕΟΟ: 

 
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ επιπέδου πορτοκαλί & κόκκινο 
   -Το ενοίκιο μειώνεται υποχρεωτικά κατά 40% για τις επι-
χειρήσεις πληττόμενων ΚΑΔ (περιλαμβάνονται τα Οδο-
ντιατρεία) με βάση τη διευρυμένη λίστα του Απριλίου και 
εδρεύουν σε περιοχή που παραμένει για περισσότερες 
από 14 ημέρες σε κατάσταση "αυξημένου κινδύνου". 
   -Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή σύμβασης ερ-
γασίας καταβάλλουν το ενοίκιο Νοεμβρίου κύριας κατοι-
κίας τους κατά 40% μειωμένο και τέκνων που σπουδάζουν 
σε άλλη πόλη του εσωτερικού καταβάλλουν μειωμένο το 
ενοίκιο Νοεμβρίου κατά 40%. 
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ επιπέδου πράσινο & κίτρινο 
    -Για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περιφέρεια που 
τίθενται σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης και περιλαμ-
βάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ της διευρυμένης λί-
στας Απριλίου, ισχύει η προαιρετική μείωση του ενοικίου 
κατά τουλάχιστον 30%. Για να ισχύσει η προαιρετική μεί-
ωση του ενοικίου πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ εκ-
μισθωτή και μισθωτή και να καταβληθεί στον πρώτο το 
νέο μειωμένο μίσθωμα. 
    Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που υφίστανται μείωση του ει-
σοδήματός τους λόγω του υποχρεωτικού ή κατόπιν συμ-
φωνίας "κουρέματος" του ενοικίου λαμβάνουν αποζημί-
ωση από το κράτος το 30% της απώλειας. Η αποζημίωση 
λαμβάνει τη μορφή πίστωσης φόρου που συμψηφίζεται 
με νέες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ 
και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

 
 
 

Απαιτούμε για να μείνουμε όρθιοι 

Έγραψε ο Νίκος Δέδες, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΟΟ:  

  

   Είμαστε όλοι ανήσυχοι για τη ραγδαία εξέλιξη της παν-

δημίας, τις συνέπειες για τον κλάδο μας, αλλά και για τον 

τρόπο που αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την νέα κατά-

σταση. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε καμία στήριξη, η οδο-

ντιατρική και οι οδοντίατροι δεν υπάρχουν για το υπουρ-

γείο. Ενώ οι οδοντίατροι καταβάλλουν μεγάλες προσπά-

θειες με κίνδυνο της ζωής τους, ώστε να προσφέρουν α-

σφαλείς υπηρεσίες στον Ελληνικό λαό, αναπληρώνοντας 

τα τεράστια κενά των δημοσίων δομών, μας αγνοούν πα-

ντελώς. Δεν δέχτηκαν έναν εκπρόσωπό μας στην επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων του υπουργείου. Δεν μας βοήθησαν με 

οικονομικά μέτρα ώστε να ανταποκριθούμε στο μεγάλο 

κόστος του οδοντιατρείου. Ακόμη και στο πρόγραμμα των 

περιφερειών για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μι-

κρών επιχειρήσεων, με τα κριτήρια που έβαλαν μας πέτα-

ξαν έξω, είμαστε το "τίποτα", για αυτούς. Σήμερα το πο-

τήρι ξεχείλισε και σε αυτό το μικρό επίδομα των 400 ευρώ 

που θα δώσουν στους  μηχανικούς, δικηγόρους και οικο-

νομολόγους, οι υγειονομικοί είναι εκτός. 

    Δεν προσέλαβαν ούτε έναν οδοντίατρο για να ενισχύ-

σουν τις δημόσιες δομές, για να μπορούν να παίξουν το 

ρόλο τους στις σημερινές συνθήκες. Επιπρόσθετα σταμά-

τησαν και τις προκηρύξεις που έγιναν το Μάρτιο του 2019 

για την πρόσληψη 40 οδοντιάτρων. Δεν έβαλαν ούτε ένα 

ευρώ στον προϋπολογισμό του 2021 για την οδοντιατρική. 

Αντίθετα μείωσαν κατά 30 εκατομμύρια ευρώ τις δαπάνες 

του 2021 για την υγεία. Αυτά και πολλά άλλα αιτήματά 

μας έμειναν κενό γράμμα. Η προκλητική και προσβλητική 

αυτή στάση της  κυβέρνησης απέναντι μας και γενικά σε 

όλους τους υγειονομικούς είναι  απαράδεκτη. Το ΔΣ της 

Ομοσπονδίας μαζί με τους οδοντιατρικούς συλλόγους 

πρέπει να απαντήσουν μαχητικά σε συνεργασία με όλους 

τους υγειονομικούς και όλους όσους πλήττονται από αυτή 

την πολιτική. 

   Στο 2ο κύμα της πανδημίας απαιτούμε: 

   i. Δυνατότητα συνταγογράφησης και δωρεάν χορήγηση 

για όλους των διαγνωστικών τεστ. 

   ii. άμεση ενίσχυση όλων των οδοντιάτρων που ανήκουν 

στις ευπαθείς ομάδες για να μπορέσουν να ζήσουν. 

   iii. να δοθεί και στους οδοντίατρους το επίδομα που θα 

πάρουν και οι άλλοι επιστημονικοί φορείς. 

   iv. Να έχουν και οι οδοντίατροι μαζί με όλους τους υ-

γειονομικούς προτεραιότητα στους εμβολιασμούς. 

Όλοι μαζί για να ξεπεράσουμε την κρίση να μείνουμε όρ-

θιοι. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-
2020 εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για 
την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που 
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Τα-
μεία. Μέσω της υλοποίησής του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώ-
πιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν 
στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημά-
των, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε[1]. Το 
ΕΣΠΑ λοιπόν αποτελεί μηχανισμό ανακατανομής οικονομικών 
πόρων στα πλαίσια της  εθνικής και της ευρωπαϊκής αναπτυξια-
κής στρατηγικής. Η αναπτυξιακή στρατηγική διαμορφώνεται σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που προβλέ-
πονται από την δημοκρατική λειτουργία και τους νόμους. Μέρος 
των διαδικασιών αυτών επιβάλλεται, νομίζω, να είναι και ο διά-
λογος με τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους «κοινωνικοοικο-
νομικούς εταίρους»[2], προκειμένου να προσδιορίζεται για κάθε 
τομέα ξεχωριστά το «έξυπνο», το «καινοτόμο», το «πράσινο», το 
«βιώσιμο», το «χωρίς αποκλεισμούς», το «ανταγωνιζόμενο την 
φτώχεια», έννοιες που χρησιμοποιούνται στην περιγραφή των 
στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής και του ΕΣΠΑ. 

    Με την «1η εγκύκλιο για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού 
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαί-
σιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού», που εκδόθηκε από 
την  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υ-
ΠΟΙΑΝ τον Ιούνιο του 2019, ξεκινούσε ο επίσημος διάλογος με 
τους φορείς πολιτικής της χώρας «για τη διαμόρφωση των εθνι-
κών κατευθύνσεων πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευ-
ρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές»[3]. Ο διάλογος δηλαδή για την κατανομή των χρημα-
τοδοτικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ κατά την προσεχή χρονική περίοδο, 
μέχρι το έτος 2027. Η πρόσκληση για την καίρια και σημαντική 
αυτή συζήτηση απευθύνθηκε σε πολλούς φορείς, ομοσπονδίες, 
οργανώσεις και επιμελητήρια (καθώς προκύπτει από τον πίνακα 
αποδεκτών της εγκυκλίου αυτής), αλλά όχι σε όλους! Ο οδοντια-
τρικός επαγγελματικός κλάδος, καθώς και άλλοι επαγγελματίες, 
δεν προσκλήθηκε ποτέ να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση. 
Το αποτέλεσμα είναι να συνδιαμορφώνονται πάντοτε χρηματο-
δοτικά προγράμματα με την συμμετοχή μερικών μόνο επαγγελ-
ματικών οργανώσεων, που μπορεί να έχουν στόχο να ενισχύσουν 
επαγγελματικά  πρότυπα οργάνωσης που σχετίζονται με την δική 
τους δραστηριότητα, αλλά που δεν συμπεριλαμβάνουν τους ο-
δοντιάτρους και τους λοιπούς μη προσκληθέντες στον διάλογο ε-
παγγελματίες. Θα ήταν λογικό και δίκαιο στον προγραμματικό 
αυτό διάλογο να συμμετέχουν (αντιπροσωπευτικά) όλοι οι Έλλη-
νες που παράγουν έργο. Ακόμη περισσότερο, επειδή τα προς 
διανομή χρήματα είναι πολλά! 

   Πρόσφατα εξαγγέλθηκε από όλες τις περιφέρειες της χώρας 
και προχωράει με γοργό ρυθμό πρόγραμμα για την «Ενίσχυση μι-
κρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία Covid-19» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Στην Πε-
ριφέρεια Ιονίων Νήσων το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» 
(ION97) και ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται 
στα 14.000.000 € (χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) [4]. Υπάρχει ω-
στόσο το εξής πρόβλημα: 

   Στα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που θα κα-
τατεθούν από τους ενδιαφερόμενους προβλέπεται το 25% της μέ-
γιστης βαθμολογίας να προέρχεται από τον αριθμό των εργαζομέ-
νων στην κάθε επιχείρηση, υπολογίζοντας τα Συνολικά Έτη Ασφά-
λισης (ΣΕΑ) εντός του 2019 και βαθμολογώντας την αίτηση της ε-
πιχείρησης από 0-25, ανάλογα με τον αριθμό των ΣΕΑ και επομέ-
νως των εργαζομένων σε αυτήν. Την μέγιστη βαθμολογία απο-
κτούν οι επιχειρήσεις που απασχολούν 25 και πλέον υπαλλήλους 
ενώ αποκλείονται από το μέρος αυτό της βαθμολογίας οι ατομι-
κές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν υπαλλήλους. Οι επιχειρή-
σεις αυτές στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσουν να φτάσουν 
μόνο το 75% της βαθμολογίας. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει πλήθος 
από «πολύ μικρές επιχειρήσεις», που είναι βιώσιμες, πράσινες, 
προσφέρουν έργο, στηρίζουν την οικονομία, πληρώνουν συνεχώς 
τις οικονομικές αστοχίες της διοίκησης, κρατούν την πατρίδα ζω-
ντανή σε δύσκολους καιρούς και είναι πάντοτε εκτός, ή σχεδόν ε-
κτός, των χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Είναι οι αυτοκινητιστές, 
είναι οι μικροτεχνίτες, είναι οι μικροεπιχειρηματίες του τουρι-
σμού, είναι οι μικροέμποροι, είναι και οι οδοντίατροι. Οι οδοντία-
τροι στην συντριπτική τους πλειοψηφία λειτουργούν σε ατομικές 
επιχειρήσεις χωρίς υπαλλήλους. Επαγγελματίες που πιέζονται συ-
νεχώς, καθώς φορτώνονται όλο και περισσότερες υποχρεώσεις, 
χωρίς να απολαμβάνουν ισάξια την επιστροφή του οικονομικού 
αγαθού, που το χρειάζονται και αυτοί, όχι ως ευκαιρία κατανάλω-
σης, αλλά ως δυνατότητα αναπτυξιακή βελτίωσης και αναβάθμι-
σης. 

   Για να επικεντρωθώ στους οδοντιάτρους και να δείξω την αντί-
φαση που εμπεριέχει η εξαγγελία του νέου χρηματοδοτικού προ-
γράμματος, υπογραμμίζω το γεγονός ότι ενώ το πρόγραμμα επι-
διώκει την ενίσχυση των «μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων», στον κλάδο μας απευθύνεται σε οδοντιατρεία 25 και 
πλέον υπαλλήλων, τα οποία δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν είναι ε-
λάχιστα! Και ανάλογα συμβαίνουν και στους άλλους επαγγελματι-
κούς κλάδους, που παραπάνω ανέφερα. Υπάρχει ανάγκη τα κριτή-
ρια αξιολόγησης στο σημείο του αριθμού των εργαζομένων ανά 
επιχείρηση να επαναδιατυπωθούν διορθωμένα. 

      Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κεφαλληνίας έχει διατυπώσει την 
κριτική του για το γεγονός ότι ο επαγγελματικός μας κλάδος δεν 
καλείται και επομένως δεν συμμετέχει στην διαδικασία προγραμ-
ματισμού των οικονομικών ενισχύσεων μέσω ΕΣΠΑ, τα κριτήρια 
των οποίων καθορίζουν πάντοτε άλλοι επαγγελματικοί χώροι με 
διαφορετική από την δική μας οργάνωση και στόχευση. Τα σχε-
τικά έγγραφα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας προς τις 
Αρχές δεν απαντήθηκαν ακόμη, παρότι έχει περάσει η προθεσμία 
εντός της οποίας η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να απαντά στα έγ-
γραφα των πολιτών[5]. Πρόσφατα καταθέσαμε αίτημα για αλ-
λαγή των κριτηρίων της βαθμολογίας στο θέμα των εργαζομένων, 
σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό. Δεν φαίνεται ωστόσο να αλ-
λάζει κάτι. Όσοι θα αποφασίσουμε τελικά να καταθέσουμε αί-
τηση χρηματοδότησης, πιθανότατα θα ζημιωθούμε τα έξοδα για 
την κατάθεσή της. Η κυβέρνηση ωστόσο -και η συνδικαλιστική 
μας ηγεσία- θα επαίρονται γιατί τάχα κατάφεραν και έδωσαν Ε-
ΣΠΑ «για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων»! 

(Δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο της Κεφαλονιάς στις 
25/10/2020, https://kefaloniastatus.gr/economics/2020/10/dion-
garmpis-espa-programmatismeno-g/ κ.α.) 

 

ΕΣΠΑ προγραμματισμένο για λίγους 
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-Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, πρόεδρος Ο.Σ. Κεφαλληνίας- 

https://kefaloniastatus.gr/economics/2020/10/dion-garmpis-espa-programmatismeno-g/
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   Σταμάτησε η ανάσα των οδοντιάτρων της χώρας όταν α-
νακοινώθηκε η προσωρινή διακοπή των κλινικών δοκιμών 
του νέου πολυαναμενόμενου εμβολίου. 

   Παρόλο που ο κλάδος μας γρήγορα προσαρμόστηκε στις 
νέες εργασιακές συνθήκες, δεν εισέπραξε σε καμία περί-
πτωση την νέα πραγματικότητα σαν κανονικότητα. Αντί-
θετα, βιώνουμε μία στρέβλωση της απρόσκοπτης στενής 
σχέσης με τον ασθενή μας. 

   Εμείς, οι υπηρέτες του κέντρου του προσώπου, της έκ-
φρασης της ψυχής, του χαμόγελου, εισπράττουμε την ανα-
γκαστική κάλυψή του, σαν μείωση της προσωπικότητας και 
κατ´ επέκταση σαν μείωση της ανθρώπινης αξίας. 

   Με το βάρος του ακρωτηριασμού αυτής της θεραπευτικής 
σχέσης δημιουργήσαμε και εφαρμόσαμε ένα σχέδιο έκτα-
κτης ανάγκης για τα οδοντιατρεία μας, κωδικοποιώντας ί-
σως, πιο έγκαιρα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ή 
την βόρεια Αμερική, ένα νέο τρόπο λειτουργίας -το «πρωτό-
κολλο αυξημένης επαγρύπνησης». 

    Η επιτυχής εφαρμογή του είχε σαν αποτέλεσμα να προ-
στατεύσουμε παρά την απουσία κρατικού σχεδιασμού τόσο 
τους ασθενείς μας όσο και την δημόσια υγεία. 

   Ο κλάδος μας, που σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναγνωρι-
στεί ως πρώτος σε επικινδυνότητα εκθέσεις, αντιμετώπισε 
μόνος του επαρκώς την πρόκληση. 

   Και ενώ διαβάζαμε ιστορίες τρόμου από την μεγάλη Βρε-
τανία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες στις οποίες οι ασθενείς ε-
κτόνωναν μόνοι τους αποστήματα οδοντικής αιτιολογίας 
στο σπίτι τους και κατέληγαν τελικώς να νοσηλεύονται, ε-
μείς, οι Έλληνες Οδοντίατροι κρατήσαμε ανοιχτά τα οδο-
ντιατρεία μας για τα επείγοντα περιστατικά. 

   Τα κρατήσαμε ανοιχτά, γυμνοί και απροστάτευτοι, διότι 
παρουσιάστηκαν ελλείψεις και φαινόμενα αισχροκέρδειας 
στα μέσα ατομικής προστασίας που ήταν τόσο απαραίτητα 
για εμάς. 

   Ο κορωνοϊός όμως δεν έφερε «πλήγμα» μόνο στα οδο-
ντιατρεία, αλλά «χτύπησε» και την στοματική υγεία των πο-
λιτών. Από την έναρξη της πανδημίας αυξήθηκαν τα παρά-
πονα των ασθενών για πόνο στις γνάθους, οδοντική ευαι-
σθησία, ενόχληση στα μάγουλα και ημικρανίες. Επίσης, έχει 

παρατηρηθεί ασυνήθιστη αύξηση σε κατάγματα στα δόντια 
και σε παλιά σφραγίσματα. 

   Ακόμα και σε παιδιά παρατηρήσαμε φαινόμενα αυτο-
τραυματισμού, με πληγές στα μάγουλα, τα χείλη και τη 
γλώσσα. 

   Πέρα από τον προφανή λόγο που είναι το υπερβολικό άγ-
χος που οδηγεί στο σφίξιμο και το τρίξιμο των δοντιών, να 
τονίσουμε ότι υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επιβαρύ-
νουν αυτές τις καταστάσεις και στους οποίους πρέπει να 
δείξουμε την απαραίτητη προσοχή. 

   Ένας από αυτούς είναι η κακή στάση του σώματος λόγω 
πολύωρης τηλεεργασίας. Όταν δουλεύουμε με το σώμα -
μπροστά σε σχήμα C, η κάτω γνάθος μας ακουμπάει με την 
πάνω αναγκαστικά σε πολύ στενή επαφή. 

   Για να το κάνω ακόμα πιο κατανοητό: εάν αυτή τη στιγμή 
που διαβάζετε αυτό το άρθρο τα δόντια σας ακουμπάνε, υ-
πάρχει μεγάλη πιθανότητα να τους δημιουργείται φθορά -
διότι η φυσιολογική στάση χαλάρωσης κρατάει τα δόντια 
σε μία μικρή απόσταση. 

   Εκτός από την τηλεργασία, η αλλαγή στον τρόπο ζωής και 
το εργασιακό άγχος έχουν επιφέρει διαταραχές και στις συ-
νήθειες του ύπνου, οι οποίες έχουν επίσης σαν αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη παραλειτουργιών που αφορούν τις γνάθους 
κατά τη διάρκειά του. 

   Τέλος πολλοί από εμάς έχουμε παραμελήσει τις τακτικές 
επισκέψεις στον οδοντίατρο για προληπτικούς λόγους, με 
επακόλουθη σημαντική επιβάρυνση της στοματικής μας υ-
γείας. 

   Αγαπητοί μας ασθενείς, αγαπητοί μας φίλοι και εσείς και 
εμείς έχουμε επηρεαστεί από αυτή την πανδημία. Ώσπου 
να βρεθεί το αναμενόμενο εμβόλιο, εμπιστευθείτε μας για 
να σας βοηθήσουμε τόσο με τα συνήθη προβλήματά σας 
όσο και με αυτά που προέκυψαν από τις πρωτόγνωρες συν-
θήκες που δημιουργήθηκαν και ας κρατήσουμε το αισιό-
δοξο μήνυμα ότι αυτή η κρίση θα μας βγάλει και τους δύο 
πιο δυνατούς. 

(Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό πε-
ριοδικό Health report + στις 24/09/2020 
https://www.healthreport.gr/oi-epiptoseis-tis-pandimias-
sti-stomatiki-ygeia/?fbclid=IwAR28KDd-
w4l6fg7Y4Ia0kVuHv5sUNzAke8FXqfgSvh3e8V_IkBFnK_l5_6A 

 
 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη στοματική υγεία  
Γράφει η Μαρία Μενενάκου, γενική γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 
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