
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδοντιατρικός Διάλογος  newsletter 
 

Τεύχος 7  

12 Ιανουαρίου 2021   

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, Αρ. πρωτ. 9, Αθήνα 7 
Ιανουαρίου 2021, ΕΠΕΙΓΟΝ, Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, 
Θέμα: Ένταξη των Οδοντιάτρων στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού της 

Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας για την α-
ντιμετώπιση της πανδημάις του Covid-19. Σχετικά: α) 2489, 21-12-

20, β) ηλεκτρ μήνυμα 30-12-20 ΟΣ-κοινοπ 2522 30-12-20 

    Αγαπητή /έ Πρόεδρε, Καλή Χρονιά, Καλή Δύναμη,  

    Σε συνέχεια της εγκυκλίου και της ενημέρωσης που σας 
στείλαμε σχετικά με τον εμβολιασμό των οδοντιάτρων κατά 
του COVID 19 και συμμεριζόμενοι την αγωνία πολλών συνα-
δέλφων, για τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό τους – στα 
πλαίσια του εκπονηθέντος Προγράμματος Εμβολιασμού της 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας – 
μετά από έντονες πιέσεις που ασκήσαμε, υπήρξε υπηρε-
σιακή επικοινωνία με τον Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. 
Πρεζεράκο Π., παρουσία της Προέδρου της Εθνικής Επιτρο-
πής Εμβολιασμών Καθηγήτριας κ. Θεοδωρίδου και του επι-
κεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 
Υγείας Καθηγητή κ. Τσιόδρα Σ. 

    Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας αυτής, τονίσθηκε για 
άλλη μια φορά ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 
Π.Ο.Υ., οι Οδοντίατροι βρίσκονται πρώτοι σε επικινδυνότητα 
έκθεσης, λόγω της δημιουργίας αερολύματος κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας μας και της εγγύτητας με το πρόσωπο του 
ασθενούς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο και για λόγους Δημό-
σιου συμφέροντος οι Οδοντίατροι που εργάζονται με «πρω-
τόκολλο αυξημένης επαγρύπνησης» στα οδοντιατρεία τους, 
να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο εμβολιαστικό πρό-
γραμμα. 

   Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω ενημέρωσης, ζητήθηκε να α-
ποσταλούν, το συντομότερο δυνατόν, καταστάσεις σε μορφή 
Excel, με τα ονοματεπώνυμα και το ΑΜΚΑ των Οδοντιάτρων 
κάθε Οδοντιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι επιθυμούν να εμ-
βολιασθούν, προκειμένου περαιτέρω να συμπεριληφθούν 
στο πιο πάνω εκπονηθέν Πρόγραμμα Εμβολιασμού για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Ως εκ τούτου σας παρακα-
λούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας, 

Δείτε στις υπόλοιπες σελίδες: 

Γιατί θέλω πίσω την πραγματική μου ζωή 
(Γιώργος Μουτούσης) 

-.- 

Ιατρικός-Οδοντιατρικός τουρισμός 
(Νίκος Διακογεωργίου) 

-.- 

Ηλεκτρονικά βιβλία- Διαβίβαση παραστατικών στην 
ΑΑΕΕ- my DATA (Βασίλης Σταθόπουλος) 

 
 Παράνομη άσκηση οδοντιατρικής 

(Μαρία Μενενάκου) 
-.- 

Πώς έχει το ζήτημα των ορκωτών λογιστών 
(Μαρία Μενενάκου) 

-.- 

Χαρτογράφηση του επαγγέλματός μας από την 
ΕΟΟ (Σεραφείμ Καρακικές) 

-.- 

Τα πτυχία των κολεγίων και το επάγγελμά μας 
(Σεραφείμ Καρακικές) 

-.- 

Διαχείριση ποιότητας κατά ISO στην ΕΟΟ 
(Διονύσης Γαρμπής) 

-.- 

Αντί βασιλόπιτας (Διονύσης Γαρμπής) 
-.- 

Πρόταση ψυχολογικής στήριξης υγειονομικών 

Επιτυχία της Ομοσπονδίας μας  
η ένταξη των Οδοντιάτρων στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού για την Covid-19 

                  -ΔΓΓ- 

κοινοποιώντας την παρούσα εγκύκλιο και το συνημμένο. Α-
ναμένουμε το ταχύτερο δυνατό τις καταστάσεις με μορφή 
excel… …. 

Για την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία,  
Ο πρόεδρος Αθανάσιος Δεβλιώτης  

Η Γενική Γραμματέας Μαρία Μενενάκου 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

   Εικόνα εξωφύλλου: «Καραβάκια για την πόρτα 
του ιατρείου», φύλλα χαλκού επιχρυσωμένα. 

    
 

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής  
    
        Πολλές ευχές σε όλους τους συναδέλφους για μια καλή χρονιά σε 
προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, με υγεία, χαρά, α-
σφάλεια, δημιουργικότητα και εκπλήρωση στόχων. 

   Στην έντονα ανταγωνιστική εποχή που ζούμε, τόσο γενικότερα όσο και 
ειδικότερα στον κλάδο μας, η αρχή που έγινε με την σύσταση του πολυπα-
ραταξιακού μας προεδρείου να οδηγήσει σε πανστρατιά και σε αληθινή 
συμμετοχή όλων των συναδέλφων και των δυνάμεων του χώρου, ώστε το 
κάθε μεγάλο επίτευγμα να μην είναι εγωιστικό, μονόπλευρο ή χωρισμένο, 
αλλά να βασίζεται στη συλλογικότητα και να επιστρέφει σε αυτήν, με ο-
ρατά τα θετικά αποτελέσματα στο σύνολο των συναδέλφων. 

   Ελπίζουμε στον μεγαλόπνοο σχεδιασμό, στην συνδικαλιστική ανιδιοτέ-
λεια και στη σκληρή δουλειά που προσφέρει το προεδρείο του κλάδου 
μας και αναμένουμε βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός 
μας, με αναστροφή της επί χρόνια παρατηρούμενης φθίνουσας πορείας. 

Αντί βασιλόπιτας            

 

Διαχείριση Ποιότητας κατά ISO 

9001:2015 στην ΕΟΟ και στο ΙΕΘΕ 

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, πρόεδρος Ο.Σ. Κεφαλληνίας 

 

   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Μελέτη, 
Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποι-
ότητας κατά ISO 9001:2015 έχει απευθύνει η Ομοσπονδία 
μας (αρ. πρωτ. 1963/12-10-20) και έχει λάβει ήδη από 23-
10-2020 μια ενδιαφέρουσα τεχνική προσφορά από την ε-
ταιρεία MSI Hellas, (management systems international).  

   Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός Ενιαίου Συ-
στήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, που να ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 
9001:2015, για το σύνολο των διοικητικών και επιχειρη-
σιακών διεργασιών της ΕΟΟ και του ΙΕΘΕ. Το έργο προ-
βλέπει τον καθορισμό Υπεύθυνου Ποιότητας του Οργανι-
σμού ( δηλ. της ΕΟΟ και του ΙΕΘΕ) και Ομάδας Ποιότητας 
του Οργανισμού που θα εργάζονται για τη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών, την ομαλή λειτουργία και τον 
έλεγχο του συστήματος με σκοπό τη βελτίωσή του. Περι-
λαμβάνει ακόμη την εκπαίδευση του προσωπικού για την 
εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων. Η εταιρεία που κά-
νει την προσφορά αναλαμβάνει αυτήν την εκπαίδευση 
και τη διαρκή συνεργασία για την σύνταξη των γενικών 
διαδικασιών, την σχεδίαση όλων των εντύπων, την εκτί-
μηση της διακινδύνευσης, τις εσωτερικές επιθεωρήσεις 
για την αξιολόγηση και την συνεχή βελτίωση της ποιότη-
τας των διοικητικών διαδικασιών, την υποστήριξη κατά τη 
διάρκεια επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης.  

   Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΙSO εφαρμόζο-
νται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπως 
λ.χ. σε ειδικές Επιχειρήσεις του Δημοσίου, σε μεγάλα δη-
μόσια νοσοκομεία κλπ. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Στην αρχή χάσαμε τις συνήθειές μας, έπειτα τις σχέ-
σεις μας, στο τέλος άλλαξε η ζωή μας. Όλα έγιναν τόσο 
ξαφνικά και τόσο γρήγορα. Μπήκε ως απόλυτη προτε-
ραιότητα η ΕΠΙΒΙΩΣΗ και όλα τα άλλα υποσκελίστηκαν 
σε δεύτερη μοίρα. Κι έρχεται η επιστήμη και προσφέρει 
μια λύτρωση, ένα τέλος από όλα αυτά, ένα θαύμα που 
ζητούσαμε πριν μερικούς μήνες, μια επιστροφή στην 
πραγματική ζωή.   

   Κι όμως, ένα μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας 
λέει ΟΧΙ. Αρνούνται να εμβολιαστούν και επιχειρηματο-
λογούν για αυτό. Παράδοξο; Ναι Παράξενο; Οχι. Ας προ-
σπαθήσουμε να δούμε κάποιες από τις αιτίες. 

   1. Έλλειψη ενημέρωσης μεταξύ των υγειονομικών φο-
ρέων. Η βασική αυτή έλλειψη δεν έχει οδηγήσει μόνο σε 
αμφισβήτηση του εμβολίου ακόμη και μεταξύ των θεω-
ρητικά ισχυρότερων υποστηρικτών του, αλλά πολύ χει-
ρότερα έχει οδηγήσει σε ανύπαρκτη ενημέρωση τους 
«ασθενείς»-πολίτες με λογικό επακόλουθο την ανασφά-
λεια και τη φοβία τους. 

   2. Πρωτοποριακή μέθοδος. Το γεγονός της χρήσης του 
mRNA για πρώτη φορά σε εμβολιαστική μέθοδο, καθώς 
και της ημιμάθειας των περισσοτέρων από εμάς του α-
κριβούς ρόλου του στη λειτουργία των κυττάρων, έχει ε-
πιτρέψει την δημιουργία πλήθους αναπάντητων ερωτη-
μάτων άρα και δυσπιστίας. 

   3. Ταχύτητα παρασκευής του εμβολίου. Αυτό που α-
ποτελεί την πραγματική επιτυχία της επιστήμης σήμερα, 
κατάντησε να γίνει ο αδύναμος κρίκος αφού λίγοι πεί-
θονται για την επάρκεια του χρόνου των δοκιμών του. 

   4. «Υποχρεωτικότητα» εμβολιασμού του συνόλου του 
πληθυσμού. Αντί να προταθούν συγκεκριμένες ομάδες 
πληθυσμού, όπως και θα γίνει ούτως ή άλλως λόγω πε-
ριορισμένης δυνατότητας παραγωγής, υπάρχει μια τάση 
παγκοσμιοποίησης του εμβολίου. Γιατί δεν τονίζεται ότι 
ξεκινούμε από τις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 
στόχους και στην συνέχεια εφόσον παραστεί ανάγκη και 
δυνατότητα επεκτεινόμαστε στο σύνολο του πληθυ-
σμού; 

Γιατί θέλω πίσω την πραγματική μου ζωή 
 

Ο Γιώργος Μουτούσης, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας, έγραψε στο pelop.gr στις 8/1/2021 

 

   5. Θεωρίες συνωμοσίας και γρήγορη διάχυση τους μέσω 
του διαδικτύου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, όλοι 
γνωρίζουμε πόσο εύκολα γίνεται αυτό και τι μεγάλη σημα-
σία μπορεί να έχει. Το περίεργο είναι ότι όσο πιο τραβηγ-
μένη η θεωρία συνωμοσίας, συνήθως τόσο πιο μεγάλο 
κοινό έχει. Κάτι σαν τις υπερπαραγωγές του κινηματογρά-
φου δηλαδή. 

   6. Τεράστιο οικονομικό αντικείμενο. Σε άμεση συνάρ-
τηση με τον αμέσως προηγούμενο παράγοντα, η πραγμα-
τικότητα αυτή έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις θεω-
ρίες συνομωσίας. 

   7. Η μεγάλη διάρκεια της καραντίνας. Έχει σε κάποιο 
βαθμό οδηγήσει σε μια κάποια παγιοποίηση των κοινωνι-
κών συμπεριφορών μας, έτσι ώστε υπάρχουν αρκετοί συ-
νάνθρωποι μας που δεν επείγονται και ιδιαίτερα να γυρί-
σουν στην κανονική τους ζωή. Κάτι σαν το «Σύνδρομο της 
Στοκχόλμης» σε εκλαϊκευμένη βάση. 

   Θα κλείσω, προσθέτοντας έναν τελευταίο λόγο, για να 
γυρίσω περίπου από εκεί που ξεκίνησα. Η θεοποίηση και 
η απολυταρχικότητα του όρου ΕΠΙΒΙΩΣΗ μάς οδήγησε, κα-
λώς ή κακώς, να απαρνηθούμε πολλά από τα κοινωνικά 
μας χαρακτηριστικά. Γιατί άραγε λοιπόν κάποιος θα πρέ-
πει να ρισκάρει έστω και το ελάχιστο ποσοστό ανεπιθύμη-
των ενεργειών του εμβολίου για να κερδίσει κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά που ούτως ή άλλως απαρνήθηκε στοχεύο-
ντας στην ΕΠΙΒΙΩΣΗ; 

   Είναι λίγο σοφιστεία το ερώτημα αλλά λειτουργεί. 

   Κλείνω τονίζοντας ότι θα είμαι στην πρώτη πληθυσμιακή 
ομάδα που θα κάνω το εμβόλιο ως νοσοκομειακός. 

    Κι αν δεν ήμουν, θα προσπαθούσα να το κάνω εξ άπα-
ντος το ταχύτερο δυνατόν. 

   Γιατί θέλω την πραγματική μου ζωή πίσω. Και όχι αυτό 
που ζω. 

   Και ΝΑΙ είμαι έτοιμος να πάρω αυτό το απειροελάχιστο 
ρίσκο των παρενεργειών προκειμένου να γίνει αυτό. 

   ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ.  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ!!! 
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   Προς α) Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής και β) Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών, 
ΘΕΜΑ: Αντιποίηση οδοντιατρικού επαγγέλματος από ο-
δοντοτεχνίτη. Αίτημα για διερεύνηση της υπόθεσης. 

   Κύριε Πρόεδρε, 

   Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο διαφήμιση στην οποία φέ-
ρεται ο οδοντίατρος Λ. να δοκιμάζει ιατροτεχνολογικό 
προϊον στο στόμα ανήλικης ασθενούς σε οδοντοτεχνικό 
εργαστήριο του Χ., το οποίο προβάλει και διαφημίζει. Στη 
διαφήμιση προβάλλεται διαρκώς το πρόσωπο της ασθε-
νούς και όχι το πρόσωπο του επαγγελματία, ώστε δεν εί-
ναι απόλυτα σαφές εάν το προϊόν το εφαρμόζει ο ίδιος ο 
οδοντίατρος ή οδοντοτεχνίτης. 

   Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 
1026/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 
3418/05, «όποιος ασκεί το επάγγελμα του οδοντιάτρου, 
χωρίς να έχει πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής ημεδαπού 
Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή πτυχίο αλλοδαπής Οδοντιατρικής 
Σχολής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, τιμω-
ρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρημα-
τική ποινή τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ. 
Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και οι οδοντοτεχνίτες ή 
οι συνταξιούχοι οδοντοτεχνίτες που διενεργούν οδοντια-
τρικές πράξεις». Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 
προβλέπεται πως οι Πρόεδροι των Οδοντιατρικών Συλλό-
γων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους μπορούν να παρί-
στανται στο ακροατήριο ως πολιτικώς ενάγοντες κατά 
την εκδίκαση αυτών των αδικημάτων. 

   Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1666/86 «Οδοντοτε-
χνικό επάγγελμα - οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 200), «(1) έργο του οδοντοτεχνίτη εί-
ναι η κατασκευή στο χώρο του εργαστηρίου προσθετικών 
εργασιών, σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και εντολές του 
παραγγέλλοντος οδοντιάτρου. (2) Ο οδοντοτεχνίτης είναι 
υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των γραπτών οδηγιών 
και εντολών του οδοντιάτρου και την καλή τεχνική κατα-
σκευή των προσθετικών εργασιών, με τη χρησιμοποίηση 
εγκεκριμένων υλικών και κραμάτων. (3) Ο οδοντοτεχνίτης 
απαγορεύεται να έχει επαγγελματικές επαφές ή συναλ-
λαγές με άτομα που έχουν ανάγκη οδοντοπροσθετικής 
εργασίας και να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο και 
για οποιοδήποτε λόγο στη στοματική κοιλότητα. (4) 

Παράνομη άσκηση οδοντιατρικής 
(Αντιποίηση οδοντιατρικού επαγγέλματος) 

 

   Απασχόλησε την οδοντιατρική επικαιρότητα διαφημιστικό βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook και παρουσιάζει παρά-
νομη άσκηση οδοντιατρικής σε οδοντιατρικό εργαστήριο. Η ανάρτηση ήταν ιδιαίτερα προκλητική και κινητοποίησε τα α-

ντανακλαστικά συναδέλφων που το σχολίασαν αλλά και της ΕΟΟ που παρενέβη. Δημοσιεύουμε εδώ την εισήγηση της Γε-
νικής Γραμματέως Μαρίας Μενενάκου στο ΔΣ της Ομοσπονδίας μας για το θέμα αυτό. Η εισήγηση κατέληξε στο υπ’ αριθ. 

2488/21-12-2020 έγγραφο της ΕΟΟ, που απαντήθηκε από τον ΟΣ Αττικής με το υπ αριθ 2055/22-12-2020 έγγραφο, στο 
οποίο δηλώνεται ότι ο Σύλλογος «έχει επιληφθεί ήδη και η προβλεπόμενη διαδικασία βρίσκεται υπό εξέλιξη».    

 

Απαγορεύεται στον οδοντοτεχνίτη να κατέχει και να χρη-
σιμοποιεί υλικά, μηχανήματα, όργανα ή εργαλεία για έ-
λεγχο ή επέμβαση στη στοματική κοιλότητα, καθώς και 
να διατηρεί σχετικό υλικό και μηχανικό εξοπλισμό. Ο οδο-
ντίατρος μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του οδο-
ντοτεχνίτη, για να ελέγχει την τήρηση των γραπτών του ο-
δηγιών». 

   Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1666/86 με τίτλο «Διοι-
κητικές Κυρώσεις», στους οδοντοτεχνίτες που παραβαί-
νουν την παράγραφο 3 του άρθρου 2, επιβάλλονται οι 
παρακάτω διοικητικές κυρώσεις, κατά περίπτωση: α) 
άρση άδειας άσκησης του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος 
για χρονικό διάστημα από τρεις ως έξι μήνες με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας αν έχει εκδοθεί εις βάρος του οδο-
ντοτεχνίτη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, β) άρση 
άδειας άσκησης του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος για 
χρονικό διάστημα από δύο ως τέσσερις μήνες, ανεξάρ-
τητα από ποινική δίωξη. Η επιβολή της κύρωσης αυτής α-
νήκει στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Υγείας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γίνεται με από-
φαση του ύστερα από γνώμη της επιτροπής που προβλέ-
πεται στο άρθρο 1 παρ. 3β. Στους οδοντοτεχνίτες που πα-
ραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 μπορεί 
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να επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας, άσκησης επαγγέλ-
ματος για χρονικό διάστημα από ένα μέχρι τρεις μήνες με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της επι-
τροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3β του 
άρθρου 1, ενώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε χρονικό 
διάστημα δέκα ετών από το έτος τέλεσης της αρχικής πα-
ράβασης, ο Υπουργός Υγείας ανεξάρτητα από τις παρα-
πάνω διοικητικές κυρώσεις, μπορεί να προβαίνει ακόμα 
και στην οριστική αφαίρεση της άδειας επαγγέλματος με 
απόφασή του, ύστερα από γνώμη της επιτροπής που προ-
βλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 3β. Οι αποφάσεις αφαίρεσης 
των σχετικών αδειών κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, στην Ε.Ο.Ο., Π.Ο.Ε.Ο. και στα σωματεία των οδοντο-
τεχνιτών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργα-
σίας. ενώ στην παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα 
του τοπικού Οδοντιατρικού και της Ε.Ο.Ο. να παρίστανται 
ως πολιτικώς ενάγοντες στις δίκες των οδοντοτεχνιτών. 

   Στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου για την ανάκληση άδειας 
λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ορίζεται πως «η 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστη-
ρίου ανακαλείται: …δ) Εάν ο κάτοχος της άδειας οδοντοτε-
χνίτης καταδικαστεί για παράνομη άσκηση του οδοντιατρι-
κού επαγγέλματος καθ` υποτροπή..» 

   Στο άρθρο 11 του Ν. 1666/86 προβλέπεται πως για την 
παράβαση των διατάξεων του νόμου εφαρμογή έχει το άρ-
θρο 458 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. α΄ του άρ-
θρου 1 του Ν.2207/1994 (ΦΕΚ Α 65), «όποιος με πρόθεση 
παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών 
νόμων τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων 
δραχμών {πενήντα εννέα 59€} , αν η ειδική διάταξη αναφέ-
ρεται στο άρθρο αυτό ως προς την ποινική κύρωση της πα-
ράβασης". 

   Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του ΠΔ 39/2009, «απαγο-
ρεύεται στον οδοντίατρο να χρησιμοποιεί οδοντοτεχνίτη, ή 
οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό προσωπικό για εργασία στο 
στόμα ασθενούς», στο άρθρο 37 ορίζεται ότι «απαγορεύε-
ται στον οδοντίατρο να εξυπηρετεί, να εξαρτάται, ή να συμ-
μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις, που παρα-
σκευάζουν φάρμακα, υλικά, εργαλεία κλπ, ή να διαφημίζει 
και να προβάλλει αυτά με οποιονδήποτε τρόπο», ενώ το 
άρθρο 42 απαγορεύει οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ οδο-
ντιάτρου και οποιουδήποτε άλλου ασκεί επάγγελμα υγείας, 
που να αφορά στη λήψη αμοιβής από ασθενή. 

    Επίσης στο άρθρο 31 του ΚΟΔ ορίζεται ότι ο οδοντίατρος 
ασκεί τα καθήκοντά του σε ιδιωτικό οδοντιατρείο ή πολυο-
δοντιατρείο και στο άρθρο 1 του ΠΔ 84/2001 προβλέπεται 
ότι στον ιδιωτικό τομέα οι οδοντιατρικές υπηρεσίες πφυ 
παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς –οδοντιατρεία και πολυ-
οδοντιατρεία. 

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι: (α) η διενέργεια ο-
δοντιατρικών πράξεων από οδοντοτεχνίτη είναι και πειθαρ-
χικό και ποινικό αδίκημα και μπορεί να διακριβωθεί η τέ-
λεσή του από τις αρμόδιες αρχές, (β) οι οδοντιατρικές πρά-
ξεις στην πφυ διενεργούνται σε χώρο κατάλληλα διαρρυθ-
μισμένο προς τούτο, δηλαδή σε οδοντιατρείο ή πολυοδο-
ντιατρείο και όχι εκτός αυτού, (γ) ο οδοντίατρος δεν πρέπει 
να εξαρτάται ή να σχετίζεται ή να διαφημίζει και να προβά-
λει οδοντοτεχνίτη. 

    

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να διερευνήσετε και 
να προβείτε στις δέουσες ενέργειες 

Συνημμένο: Φωτογραφίες από τη live μετάδοση στο λογα-
ριασμό Facebook (η ανάρτηση έχει διαγραφεί) 
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(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Η κάρτα της ΕΟΟ με τις ευχές 

για το νέο έτος.  Ενωμένοι θα 

νικήσουμε! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως αναπτύσσεται με τα-
χύτατους ρυθμούς μια πολλά υποσχόμενη αγορά, αυτή 
των ιατρικών τουριστών, που αναγκάζονται λόγω κά-
ποιας πάθησης, ασθένειας ή ακόμα και επέμβασης, στην 
οποία πρέπει να υποβληθούν, να επισκέπτονται γιατρούς 
στο εξωτερικό προκειμένου να βελτιώσουν την υγεία 
τους. Τα κέρδη από αυτή τη νέα κατηγορία «ασθενών» 
είναι τεράστια, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι ταξιδεύουν 
μαζί με την οικογένειά τους, μένουν περισσότερο από 
μια εβδομάδα και ξοδεύουν σημαντικά ποσά για τα νο-
σήλια, τη διαμονή και τη σίτισή τους. Όσες χώρες κατά-
λαβαν τη σημασία του ιατρικού τουρισμού εγκαίρως, έ-
χουν μετατραπεί σε σημαντικά ιατρικά κέντρα, τα οποία 
θησαυρίζουν κυριολεκτικά από την εναλλακτική μορφή 
τουρισμού, που αποτιμάται σε εκατοντάδες δισ. δολά-
ρια. Η Ελλάδα αν και έχει υψηλό επίπεδο τουριστικών ε-
πιχειρήσεων, σύγχρονες υγειονομικές δομές και  άριστα 
καταρτισμένους ιατρούς δεν έχει βρει την θέση της στην 
παγκόσμια αγορά ιατρικού τουρισμού. Πρόσφατα το Υ-
πουργείο Τουρισμού προσπαθεί να καταστρώσει νομο-
σχέδιο για τον ιατρικό τουρισμό. Για ενημέρωση,  και 
ευαισθητοποίηση των συναδέλφων  έναντι του νέου ρεύ-
ματος τουρισμού θα προσπαθήσω να το διαχειριστώ όσο 
πιο απλά μπορώ στηριζόμενος στη σχετική βιβλιογραφία. 

   Ο όρος "ιατρικός τουρισμός" διακρίνεται σε δύο κατη-
γορίες:    

   Α) Διαχείριση των έκτακτων ιατρικών αναγκών τουρι-
στών, οι οποίοι βρίσκονται σε ξένη χώρα για ταξίδι 

Ιατρικός – οδοντιατρικός τουρισμός (μέρος Α΄) 
 

                  Γράφει ο Νίκος Διακογεωργίου, Μέλος ΔΣ ΕΟΟ, Πρόεδρος Ο. Σ. Δωδεκανήσου 

διακοπών, ή για επαγγελματικό ταξίδι, ή για προσωρινή ε-
γκατάσταση. Περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά υγείας 
(π.χ. καρδιακό επεισόδιο, οδοντικά αποστήματα ή οδονταλ-
γίες) ή τακτικές υγειονομικές ανάγκες για χρόνια νοσήματα 
(π.χ. αιμοκάθαρση νεφροπαθών).   

   Β) Ιατρικός τουρισμός επιλογής για ασθενείς τουρίστες, ό-
που ο ασθενής επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια συ-
γκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, παρακινούμενος  από παρά-
γοντες όπως το κόστος της υπηρεσίας, την ποιότητά της, 
τον χρόνο αναμονής στη χώρα προέλευσής του για την πα-
ροχή παρόμοιας υπηρεσίας, ή ακόμη σε αρκετές περιπτώ-
σεις, την ευκαιρία να συνδυάσει ιατρική φροντίδα με ψυ-
χαγωγία/ταξίδι/τουρισμό.   Από τους πλέον ουσιαστικούς 
παράγοντες που συντελούν αισθητά στην ανάπτυξη της έν-
νοιας του ιατρικού τουρισμού ως ταχύτατα εξελισσόμενου 
φαινόμενου  είναι :  

   • η παγκοσμιοποίηση  • ανάπτυξη της τεχνολογίας , της 
πληροφορίας και των μεταφορών,  • η πολιτική σταθερό-
τητα,  • το οικονομικό κλίμα, • η διαφήμιση,  • οι καινοτό-
μες θεραπείες,  • η διαθεσιμότητα και η εξοικείωση,  • τα 
θετικά αποτελέσματα ιατρικών επεμβάσεων, • η ασφάλεια  

  Πλέον σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι εταιρίες που 
επιτελούν την λειτουργία του μεσίτη, λαμβάνοντας την ευ-
θύνη του εντοπισμού των αναγκών των πελατών τους κα-
θώς και του προσχεδιασμού των  ταξιδιών τους. (Connell, 
2006  ̇Νίτσας, 2015).   Αντίθετα, παράγοντες που αποθαρ-
ρύνουν τη ζήτηση είναι:  

   • η ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των υ-
πηρεσιών υγείας ή για τις     επιλογές που έχουν τα άτομα 
που ενδιαφέρονται,  • γεωπολιτικά και  κοινωνικά εμπόδια 
(πολιτικές αναταραχές, κοινωνική αστάθεια) • οικονομικά 
εμπόδια.   

   Για τις χώρες υποδοχής ουσιώδη πλεονεκτήματα από την 
ανάπτυξη του εν λόγω είδους τουρισμού αποτελούν:  

   • η εισροή συναλλάγματος, • η επιμήκυνση της τουριστι-
κής περιόδου, • η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για ξένες επεν-
δύσεις στους τομείς της υγείας,  • η ενίσχυση του τουρι-
σμού και των απαραίτητων υποδομών,  • η εξεύρεση κον-
δυλίων για την βελτίωση του εθνικού συστήματος υγείας 
για τους     ντόπιους.  • η επιστροφή εκπαιδευμένου επι-
στημονικού προσωπικού προς τις χώρες υποδοχής,  • η διά-
νοιξη θέσεων εργασίας με βελτιωμένες αμοιβές.    

   Μέγεθος αγοράς 

  Ο ιατρικός τουρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με 
διακρατικές και διηπειρωτικές ροές ασθενών, που καλύ-
πτουν τους περισσότερους τομείς της υγειονομικής περί-
θαλψης. Είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας 
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διεθνώς. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς για τον ια-
τρικό τουρισμό κυμαίνεται μεταξύ των 15-20 δισεκατομμυ-
ρίων USD, προερχόμενα από περίπου 5 εκατομμύρια ιατρι-
κούς τουρίστες που μετακινούνται εκτός της περιοχής 
τους, με την εκτίμηση μάλιστα πως κάθε ένας από αυτούς 
δαπανά περίπου $3.000 με $4.000. Σαφώς τα εν λόγω νού-
μερα αναφέρονται αποκλειστικά στο σύνολο των απαιτού-
μενων ιατρικών δαπανών, χωρίς να συνυπολογίζεται η με-
ταφορά και η διαμονή των ασθενών (Maung, 2014,  ̇Νί-
τσας, 2015,  ̇www.travelpassion.gr, ).  Οι ιατρικοί τουρίστες 
επικεντρώνονται κυρίως στις θεραπείες που δεν απαιτούν 
νοσοκομειακή  περίθαλψη (π.χ. αισθητικές επεμβάσεις, 
botox, οδοντιατρικές θεραπείες και οφθαλμολογικές επεμ-
βάσεις). Περίπου το 98% των ταξιδιών των ιατρικών τουρι-
στών απευθύνονται σε  εξωνοσοκομειακή περίθαλψη  και 
οι  δαπάνες ανέρχονται στο 85% των συνολικών δαπανών 
του ιατρικού τουρισμού. Το υπόλοιπο 2% των ταξιδιών γί-
νονται  για νοσοκομειακή περίθαλψη που η  δαπάνη της α-
ντιστοιχεί στο 15% των  συνολικών δαπανών του ιατρικού 
τουρισμού.  Οι ιατρικοί τουρίστες βασίζονται κυρίως στην 
αναζήτηση υψηλότερης ποιότητας ιατρικής  φροντίδας ή 
σε πιο ανταγωνιστικές τιμές και δευτερευόντως σε επιλεγ-
μένες θεραπείες όπως   περίθαλψη σε κορυφαία κέντρα ια-
τρικής έρευνας παγκοσμίως. ( McKinsey & Company, 
Athens)        

   Ο ιατρικός τουρισμός είναι ένα σύνθετο σύνολο από υπη-
ρεσίες, όπου μετέχουν:    

   •  Πάροχοι υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα απο-
κατάστασης, ιατροί, νοσηλευτές) • Πάροχοι υπηρεσιών φι-
λοξενίας και μεταφοράς (ξενοδοχεία, αεροπορικές ε-
ταιρίες,    επιτόπια μετακίνηση)  •  Ασφαλιστικοί οργανι-
σμοί υγείας (ιδιωτικές εταιρίες, φορείς κοινωνικής ασφάλι-
σης) •. Οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού του-
ρισμού. •. Medical Tourism facilitators   

  Ο ρόλος των τελευταίων είναι κομβικός. Οι Facilitators δεν 
είναι μόνον οργανισμοί μάρκετινγκ, αλλά λειτουργούν ως 
αξιολογητές ποιότητας, δημιουργούν πακέτα (ιατρικές και 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες), και οργανώνουν την ιατρική συμ-
βουλή και αξιολόγηση των αναγκών του ασθενή πριν από 
το ταξίδι και την ιατρική παρακολούθηση μετά τη θερα-
πεία. Έχουν κεντρικό ρόλο στο οικοσύστημα.   Για τον ια-
τρικό τουρισμό επιλογής, σήμερα οι πιο διαδεδομένες υ-
πηρεσίες είναι:    

   • πλαστική/ αισθητική χειρουργική • οδοντιατρικές θερα-
πείες • οφθαλμολογία • τεχνητή γονιμοποίηση • καρδιο-
λογία/ καρδιοχειρουργική  • ορθοπεδική θεραπεία και α-
ποκατάσταση  • θεραπεία καρκίνου • μεταμοσχεύσεις 
οργάνων 

   Οδοντιατρικός Τουρισμός    

   Οι οδοντιατρικές  υπηρεσίες είναι από τις πιο σημαντικές 
στον ιατρικό τουρισμό, επειδή συνήθως εκτελούνται σε ε-
ξωτερικούς ασθενείς και η ανάρρωση είναι γρήγορη. Αυτός 
μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο βάσει στοιχείων   

(www.dent-artistry.com), το ποσοστό των τουριστών που 
μετακινούνται προκειμένου να πραγματοποιήσουν οδοντια-
τρικές επεμβάσεις  ανέρχεται στο 33-40 % των ιατρικών 
τουριστών και  το 40-45% του παγκόσμιου τζίρου του ιατρι-
κού τουρισμού δαπανάται  για τις οδοντιατρικές θεραπείες. 
Η περίοδος αποκατάστασης υπολογίζεται περίπου στις πέ-
ντε ημέρες και περιλαμβάνει υπηρεσίες αισθητικής οδο-
ντιατρικής, προσθετικής, στοματικής και γναθοπροσωπικής 
χειρουργικής. Η  Ουγγαρία συγκεκριμένα, διακρίνεται για 
τον χώρο των οδοντιατρικών επεμβάσεων, ενώ ακολουθούν 
η Κόστα Ρίκα, το Μεξικό, η Τυνησία και η Ταϊλάνδη και η 
γείτονα μας Τουρκία (Freire, 2012).  Οι ενδιαφερόμενοι 
παρά το γεγονός ότι αποτελούν συνήθως άτομα μεσαίας 
τάξης, τείνουν να δαπανούν σημαντικά ποσά στις χώρες 
προορισμού τους προκειμένου να απολαύσουν τις εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες.  

   Πρόσφατα μια έρευνα της Treatment Abroad έκανε ανά-
λυση μεταξύ ασθενών που ταξίδεψαν από Μεγάλη Βρε-
τανία προς άλλες χώρες σε ένα έτος και βρέθηκε ότι ήσαν:  
25,800 οδοντιατρικοί ασθενείς (43%) 17,400 ασθενείς αι-
σθητικής χειρουργικής (29%) 16,800 για λοιπές θεραπείες 
(28%). Επίσης έδειξε ότι τα αποτελέσματα αναφορικά με 
την ικανοποίηση και την πρόθεση αξιοποίησης των δυνα-
τοτήτων του ιατρικού τουρισμού ήταν εντυπωσιακά θετικά:  
97% από τους ερωτηθέντες θα ταξίδευαν ξανά για ιατρι-
κούς λόγους. 96% θα επέλεγαν ξανά τον ίδιο ιατρικό 
πάροχο 96% θα το συνιστούσαν σε φίλους και γνωστούς.  

  Ο οδοντιατρικός τουρισμός λοιπόν, πρέπει και μπορεί να 
αναπτυχθεί αυτόνομα μέσα στη γενικότερη προσπάθεια  
για τον ιατρικό τουρισμό.  Ο Ιατρικός τουρισμός γενικά 
αλλά και ο Οδοντιατρικός τουρισμός ειδικότερα μπορεί να 
εξελιχθεί σε ένα μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονο-
μίας. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να βασιστεί στις αρ-
χές της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξω-
στρέφειας, της τόνωσης των επενδύσεων και της αύξησης 
της απασχόλησης.   

( Στο επόμενο φύλο του " Newsletter " θα συνεχίσω με εστί-
αση στον οδοντιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα: Νομικό και 
θεσμικό πλαίσιο, Στόχοι ) 

 

Βιβλιογραφία  1. Connell: Medical tourism: Sea, sun, sand and … 
surgery Medical tourism.  2. Γιονίλντα Τσακέρι: Ιατρικός τουρι-
σμός στην Ελλάδα. 2019. Πτυχιακή εργασία Πανεπιστήμιο Πα-
τρών  3. Καρούλας Α. Νικόλαος: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : Η ΣΥΜ-
ΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 4. McKinsey & 

Company,. Η Ελλάδα 10 Years Ahead. 2012 5. Τούντας Γιάννης . 
Ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα . 2014 6. Νίτσας Νικόλοας. Μπο-
ρεί η Οφθαλμολογία να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης στην Θεσσα-
λονίκη;  2015 ̇ 7. ΓΚΑΛΒΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ. .ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 2015 8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ . Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΟ-

ΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ . 2020 9. Μαζαράκης Ανδρέας . Ιατρικός τουρισμός 
.  10. Μαρκάκης Ελευθέριος. Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙ-

ΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 2017  11. 
www.travelpassion.gr 12. Iatrikovima.gr  13. http://www.dent-

artistry.com 

 

-Ιατρικός-οδοντιατρικός τουρισμός- 
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   Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2020 ΘΕΜΑ: Απόψεις για το αντι-
κείμενο απασχόλησης των ορκωτών λογιστών (για συζήτηση 

στο ΔΣ 18-12-20, Θέμα 14) 

   Αγαπητοί συνάδελφοι 

   Έχετε γίνει αποδέκτες μίας επιστολής του Ταμία του ΔΣ 
μας, για ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Ομοσπονδία εδώ 
και μια δεκαετία περίπου, δηλαδή τη συνεχή βελτίωση της 
διαχείρισης των οικονομικών της. Σε συνέχεια της επιστο-
λής του συναδέλφου Γ. Τσιόγκα θέλω να θέσω υπόψη σας  
τις δικές μου απόψεις για τα θέματα που θίγει αλλά και πέ-
ραν αυτών.  

   Για την διευκόλυνση της πληρέστερης κατανόησης σας, α-
ποστέλλω συνημμένα (1) την αρχική σύμβαση με το γρα-
φείο ορκωτών ελεγκτών του 2011, (2) τις σε εκτέλεση μέ-
ρους αυτής της σύμβασης προτάσεις που υπέβαλε για την 
οργάνωση της βελτίωσης της λειτουργίας της Οικονομικής 
μας Υπηρεσίας το εν λόγω γραφείο (3) την επιστολή που συ-
ναφώς με τις υποβληθείσες προτάσεις έστειλε το 2011 το 
τότε ΔΣ της ΕΟΟ προς το Υπουργείο Υγείας (4) τη σύμβαση 
που υπέγραψε πριν λίγους μήνες με το ίδιο γραφείο Ορκω-
τών Ελεγκτών ο Πρόεδρος και που φαίνεται να αντικαθιστά 
τη σύμβαση του 2011. Σημειώνω ότι η εν λόγω νεότερη 
σύμβαση δεν έχει υποβληθεί προς συζήτηση και έγκριση 
στο Διοικητικό Συμβούλιο (5) το από 20.7.2020 μέηλ του Τα-
μία προς εμένα αναφορικά με στοιχεία που ζήτησα για ενη-
μέρωση μου και (6) το σχέδιο επιστολής που ζητεί να υπο-
γράψουμε το Γραφείο Ορκωτών Ελεγκτών για τη σύνταξη 
της έκθεσής του για το 2019. Από αυτά συνάγονται τα ακό-
λουθα  

   Η σύμβαση του 2011 προέβλεπε αφενός μεν περιοδικές υ-
πηρεσίες- όπως παραδείγματος χάριν τακτικό περιοδικό έ-
λεγχο των λογαριασμών της ομοσπονδίας- και αφετέρου ε-
φάπαξ υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων την υποβολή προτά-
σεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για 
την λήψη μέτρων που σκοπό θα είχαν την αναβάθμιση της 
λειτουργίας του λογιστηρίου και γενικότερα της οικονομι-
κής διαχείρισης της Ομοσπονδίας. Κεντρική πρόταση – σύ-
σταση της εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών ήταν η υιοθέ-
τηση του διπλογραφικού συστήματος στην τήρηση των βι-
βλίων της Ομοσπονδίας. 

   Σε συνέχεια της υποβολής αυτής της πρότασης η Ομο-
σπονδία έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Υγείας για 
την θεσμοθέτηση -πιθανότατα με τροποποίηση του σχετι-
κού με την λειτουργία της Ομοσπονδίας νόμου- του διπλο-
γραφικού συστήματος. Το Υπουργείο φαίνεται ότι δεν 

απάντησε ποτέ επ’ αυτής της πρότασης. Προκύπτει λοιπόν 
το ερώτημα εάν η Ομοσπονδία δικαιούται να προβεί από 
μόνη της στην υιοθέτηση αυτής της πρότασης. Δεν βρίσκω 
κανένα λόγο γιατί να μην προχωρήσουμε σε μια τέτοια εξυ-
γιαντική κίνηση. Αυτό βέβαια  προϋποθέτει την λειτουργία 
μιας καλά οργανωμένης οικονομικής υπηρεσίας, που απο-
τελούσε άλλωστε και πρόταση των ορκωτών ελεγκτών. 

   Το κύριο έλλειμμα στις προτάσεις των ορκωτών ελεγκτών 
είναι η μη αποσαφήνιση της σχέσης που θα έχουν οι ελε-
γκτές με την Εξελεγκτική Επιτροπή, στην οποία ο νόμος έχει 
εναποθέσει την ευθύνη ελέγχου των οικονομικών της Ομο-
σπονδίας. Κατά τη γνώμη μου,  επειδή η Εξελεγκτική Επι-
τροπή είναι εκ του νόμου το όργανο που, για λογαριασμό 
της Γενικής Συνέλευσης (που άλλωστε την εκλέγει), ελέγχει 
την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα 
πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι όποιοι ορκωτοί ελεγκτές λει-
τουργούν υποβοηθητικά στο έργο της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής και δεν την υποκαθιστούν. Θα ήταν περίεργο να υπάρ-
χουν ενδεχόμενα αντιφάσεις μεταξύ των πορισμάτων των 
ορκωτών ελεγκτών από την μια και της Εξελεγκτικής από 
την άλλη. 

   Ένα άλλο ζήτημα είναι αν η σύμβαση του 2011 είναι σή-
μερα σε ισχύ. Από την μια  υπάρχει υπογεγραμμένη πρό-
σφατα νεότερη και συναφής σύμβαση με την ίδια εταιρεία 
ελεγκτών . Από την άλλη η σύμβαση του 2011 δεν έχει 
σαφή χρονική διάρκεια και επομένως δεν έχει σαφές οικο-
νομικό αντικείμενο. Κατά συνέπεια τίθεται το επιπρόσθετο 
ερώτημα αν μια σύμβαση που διαρκεί πλέον πάνω από ε-
φτά χρόνια με οικονομικό αντικείμενο που αθροιστικά υ-
περβαίνει τις 70.000 € θα μπορούσε να έχει συναφθεί νομί-
μως χωρίς δημόσιο διαγωνισμό.  Σίγουρα δεν μπορεί να έ-
χει απροσδιόριστη διάρκεια και περιεχόμενο που είτε δεν 

Οικονομικά της ΕΟΟ: 
Πώς έχει το ζήτημα των ορκωτών λογιστών 

 

Συζήτηση έγινε τελευταία για τη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας και για τον τρόπο συμμετοχής στη διαδι-
κασία των Ορκωτών Λογιστών. Ζητήσαμε ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα της Ομοσπονδίας Μαρία Μενενάκου 
και είχαμε την απάντηση που ακολουθεί. Είναι η εισήγησή της για το θέμα αυτό στο ΔΣ της Ομοσπονδίας.  
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έχει εκπληρωθεί, είτε είχε αντικείμενα εφάπαξ χαρα-
κτήρα, είτε αυτά εκπληρώθηκαν, είτε ενδεχομένως όχι. 

   Περαιτέρω και σχετικά με τα αναφερόμενα για την δή-
θεν αδυναμία των ορκωτών ελεγκτών να παραδώσουν την 
έκθεση επί της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2019, 
επειδή δεν λαμβάνουν την δήλωση για τη νόμιμη διαχεί-
ριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας, αναμένω την υ-
πογραφή της σχετικής δήλωση από τον κατ’ αρχήν επι-
φορτισμένο για την οικονομική διαχείριση της Ομοσπον-
δίας δηλαδή από τον Ταμία, σύμφωνα και με όσα ο ίδιος 
υπογραμμίζει στο συνημμένο (5) μέηλ του. Εφόσον γίνει 
αυτό, θα δω και εγώ, ως Γενική Γραμματέας και κατά το 
σκέλος και το μέρος που με αφορά , σε ποια συγκεκρι-
μένα σημεία της αιτούμενης δήλωσης  θα τοποθετηθώ, υ-
πεύθυνα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν σημεία της αιτού-
μενης δήλωσης επί των οποίων επιφυλάσσομαι, και θα 
εκθέσω προφορικά τους λόγους για αυτό. 

   Εν κατακλείδι η θέση μου συνοψίζεται στα εξής : 

   (α) υιοθετώ τις προτάσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, τόσο 
για την υιοθέτηση του διπλογραφικού συστήματος τήρη-
σης των βιβλίων και λογαριασμών της Ομοσπονδίας (καί-
τοι δεν υποχρεούμαστε) όσο και για την ανάγκη επαρκούς 
στελέχωσης της οικονομικής της Υπηρεσίας, με μόνιμο 
προσωπικό, καθημερινής διαθεσιμότητας και παρουσίας. 
Θα άξιζε να διερευνηθεί αν και πώς αυτό το προσωπικό 

θα μπορούσε να υποστηρίζει -τουλάχιστον- και τους Οδο-
ντιατρικούς Συλλόγους 

   (β) υποστηρίζω την πιστή τήρηση της προβλεπόμενης δια-
δικασίας για την πραγματοποίηση πληρωμών μετά την υ-
πογραφή των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα 
με το νόμο και τις αποφάσεις του ΔΣ 

   (γ) υποστηρίζω την υπογραφή νέας σύμβασης με εταιρεία 
Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών, με περιεχόμενο και αμοιβή 
που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της Ομο-
σπονδίας, με σύμβαση συγκεκριμένης διάρκειας και με δια-
δικασία διαφανή και δημόσια 

   (δ) θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρισθεί ότι οι Ορκωτοί Ε-
λεγκτές που θα επιλεγούν θα επικουρούν στο έργο της την 
Εξελεγκτική Επιτροπή, που σε καμία περίπτωση δεν θα πα-
ρακαμφθεί ή υποκατασταθεί 

   Η Γενική Γραμματέας της ΕΟΟ, Μαρία Μενενάκου 

 

Συνημμένα: 1) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΟRION, 17-1-
2011, 2) ORION-ΟΡΚΩΤΟΙ Έκθεση Ελέγχου 2012, σελ 25-32, 

3) 847, 19-7-2011, 4) 1412, 3-7-2020, 5) 1498, 20-7-2020, 
5a) 1261, 11-6-20, 6) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-Παράσταση διοίκησης για 

πρόσβαση ελέγχου οικον. Στοιχείων 2019. 

 

Πώς έχει το ζήτημα των ορκωτών λογιστών 
-Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα- 
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   Με τον Ν.4646/2019 εισήχθη η υποχρεωτική διαβίβαση ό-
λων των εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων στη νέα 
πλατφόρμα του taxis myDATA, δηλαδή «my Digital 
Accounting and Tax Application». Για την πλήρη εφαρμογή 
των ηλεκτρονικών βιβλίων βλέπε και απόφαση A.1138 (ΦΕΚ 
B΄ 2470 /22.6.2020) & Α.1227 ΦΕΚ Β΄ 4561 /15.10.2020. Η 
πιλοτική λειτουργία της νέας πλατφόρμας ξεκίνησε την 
1.10.2020 και μετά την πρόσφατη παράταση, από 1.4.2021 
αναμένεται να τεθεί σε υποχρεωτική λειτουργία. Στην ου-
σία πρόκειται για δύο (2) επιπλέον συμπληρωματικά βιβλία 
σε ηλεκτρονική μορφή, που θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το αναλυτικό βιβλίο 
εσόδων - εξόδων και το συνοπτικό βιβλίο εσόδων – εξόδων. 
Μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων αυτοματοποιείται η συ-
μπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και θα απαλλάξει 
από υποχρεώσεις, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών 
– Προμηθευτών. Η έκδοση και διαβίβαση των εσόδων 
πραγματοποιείται με ένα online πρόγραμμα έκδοσης παρα-
στατικών, του οποίου το ετήσιο κόστος συνδρομής κυμαίνε-
ται από 60 € έως 180 €. Επειδή απαιτείται χρόνος εξοικείω-
σης για τις παραμετροποιήσεις θα πρέπει να επιλεγεί το ό-
ποιο λογισμικό για την έκδοση των εσόδων ενωρίτερα από 
την ημερομηνία λειτουργίας της ηλεκτρονικής διαβίβασης. 

   Εναλλακτικά, στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα 
του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνουν τις 
50.000€ ή για την ίδια περίοδο έχουν εκδοθεί λιγότερα από 
πενήντα (50) τιμολόγια, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της 
Α.Α.Δ.Ε., στην οποία η καταχώρηση και η διαβίβαση των 
παραστατικών θα γίνεται από την ίδια την επιχείρηση. 

 

Υποχρεώσεις Οδοντιατρείων μετά την 1.4.2021 

   Τα Οδοντιατρεία έχουν την υποχρέωση να προμηθευτούν 
λογισμικό πρόγραμμα για την έκδοση των παραστατικών ε-
σόδων και αποστολή σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα 
«myDATA» άλλως θα επιβληθούν τα πρόστιμα του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος. 

    Όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη κάποιο λογισμικό για την 
έκδοση των παραστατικών εσόδων θα πρέπει να πάρουν 
διαβεβαίωση από τον προμηθευτή του λογισμικού, ότι έχει 
τη δυνατότητα διασύνδεσης και αποστολής με την νέα 
πλατφόρμα. Οι επιχειρήσεις (σε συνεργασία με τους προμη-
θευτές των λογισμικών προγραμμάτων) φέρουν την ευθύνη 
για την διαβίβαση στη πλατφόρμα «myDATA». Απαιτείται 
προσοχή, διότι σε περίπτωση που η επιχείρηση εκδώσει πα-
ραστατικό και δεν το διαβιβάσει και το οποίο ο αντισυμβαλ-
λόμενος το αποστείλει ως έξοδο, τότε η επιχείρηση υπόκει-
ται με άμεση προτεραιότητα σε φορολογικό έλεγχο. 

   Οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους λογιστές φέρουν 
την ευθύνη για τον ορθό «χαρακτηρισμό», ήτοι κατηγοριο-

ποίηση των εσόδων που θα διαβιβαστούν. Με την έκδοση του 
παραστατικού εσόδου και τη διαβίβαση αυτού δεν επιτρέπε-
ται ακύρωσή του παρά μόνο έκδοση πιστωτικού με απαραί-
τητη αιτιολόγηση. Τέλος τα Οδοντιατρεία θα συνεχίζουν να έ-
χουν την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων, τα οποία θα 
πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα ηλεκτρονικά βιβλία. 

    Οι λογιστές- φοροτεχνικοί συνεχίζουν να φέρουν ευθύνη 
της: 
   1. τήρησης των λογιστικών βιβλίων μέσω των λογιστικών εγ-
γραφών (εσόδων εξόδων εισπράξεων και πληρωμών) 
   2. συμφωνίας των λογιστικών βιβλίων με τα ηλεκτρονικά βι-
βλία της πλατφόρμας 
   3. συμφωνίας των παρακρατούμενων φόρων 

   Οι πιστοποιημένοι λογιστές είναι εκείνοι που με απόφαση 
του Υπουργείου μπορούν να συμφωνήσουν τα παραστατικά, 
τα βιβλία και τις δηλώσεις της επιχείρησης με την πλατφόρμα 
«myDATA». Εάν όμως, η φορολογική δήλωση, που θα υποβλη-
θεί από τους λογιστές διαφέρει στα ποσά εσόδων και εξόδων 
από τα αντίστοιχα σύνολα των ηλεκτρονικών βιβλίων, τότε η 
επιχείρηση θα δέχεται φορολογικό έλεγχο. 
 

Τι επιδιώκει η ΑΑΔΕ με τα αποτελέσματα  
των ηλεκτρονικών βιβλίων: 

   Η ΑΑΔΕ θα έχει άμεση και αναλυτική διασταύρωση όλων των 
συναλλαγών (ανά παραστατικό) των επιχειρήσεων. Θα λαμβά-
νει τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων σε πραγματικό 
χρόνο. Θα έχει τα τυχόν ποσά του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο. 
Θα παρακολουθεί άμεσα το χαρακτηρισμό και το ύψος των ε-
ξόδων (πχ έξοδα μεταφοράς ή παραστάσεως) και ανάλογα θα 
προγραμματίζει τους φορολογικούς ελέγχους. Αν υπάρχουν 
δυσανάλογα έξοδα θα τα συγκρίνει άμεσα με τα έσοδα ή τις 
πωλήσεις σε εμπορικές εταιρείες και σε συσχέτιση με τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς θα πραγματοποιεί έλεγχο με τις 
έμμεσες τεχνικές, όπως αναφέρονται στην §1 του άρθρου 27, 
Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170). Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου (βλ. 
ΠΟΛ 1050 -ΦΕΚ Β' 478/26.2.2014) περιλαμβάνουν: 

   1. την ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου 
   2. την καθαρή θέση του φορολογουμένου 
   3. το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων & των δαπανών σε 
μετρητά 

   Επιπλέον, όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία δεδομένα (έ-
σοδα - έξοδα) θα συσχετίζονται από το Υπουργείο με το μέσο 
όρο του εκάστοτε κλάδου και αν υπάρχουν μεγάλες αποκλί-
σεις αναλόγως θα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους. 

    Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε 
ότι με τα ηλεκτρονικά βιβλία η ΑΑΔΕ διευκολύνεται στη διε-
νέργεια ελέγχων μέσω της ψηφιοποίησης των οικονομικών 
στοιχείων, οι φοροτεχνικοί ελαφρύνονται και τα οδοντιατρεία 
αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση μέρος των σημερινών υπο-
χρεώσεων των προηγουμένων. 

 

 

Ηλεκτρονικά βιβλία - διαβίβαση  
παραστατικών στην ΑΑΔΕ / «myDATA» 

 

Γράφει ο Βασίλης Σταθόπουλος, μέλος ΔΣ της ΕΟΟ 
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Χαρτογράφηση και αξιολόγηση του επαγγέλματός μας  
από την ΕΟΟ 

Γράφει ο Σεραφείμ Καρακικές, μέλος της Επιτροπής Διεθνών σχέσεων της ΕΟΟ 

 

   Το τελευταίο διάστημα Η ΕΕ μετά από προκήρυξη έχει 
αναθέσει  σε εταιρεία μελετών την  "χαρτογράφηση και 
αξιολόγηση του επαγγέλματος μας" μια πολύ σοβαρή 
πρωτοβουλία και  αφορά την οδηγία PQD, θα καταλήξει 
σε ρυθμίσεις που θα επηρεάσουν το μέλλον του επαγγέλ-
ματος μας. Στην σύνταξη της έκθεσης θα συμβάλλουν ό-
λοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ως εκ τούτου, απαιτεί την ε-
νεργό συμμετοχή της ΕΟΟ τόσο σε εθνικό στα Υπουργεία 
Υγείας και Παιδείας επίπεδο, όσο και σε Ευρωπαϊκό (ΣΕΟ, 
ευρωβουλή, κλπ). 

   Η Οδηγία 36/2005 (PQD) για τα επαγγελματικά προσό-
ντα νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων μεταξύ 
των οποίων και αυτού του οδοντίατρου , αν και υπέστη 
μια αναθεώρηση το 2013, δεν έχει επικαιροποιηθεί σε ότι 
αφορά το επάγγελμα μας σοβαρά, εδώ και 15 χρόνια, 
παρά τις ραγδαίες κοινωνικοτεχνολογικές μεταβολές, άρα 
η πρωτοβουλία καλοδεχούμενη ως πρόκληση με θετικές 
προοπτικές αλλά και πιθανούς κινδύνους. 

   Το ΣΕΟ έγκαιρα από το 2007 είχε αναθέσει στην επι-
τροπή PQD να μελετά το θέμα της μελλοντικής μας προο-
πτικής ως επάγγελμα. Η επιτροπή αυτή με συντονιστή τον 
κ. Ουλή, σωστά ενέταξε στην εισήγηση της την έννοια α-
πόκτηση δεξιοτήτων παράλληλα με αυτής των τυπικών 
προσόντων. Το πιο σημαντικό όμως ήταν η επικράτηση 
της λογικής, ότι το εύρος της πρακτικής του οδοντιάτρου 
δεν πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στα δόντια 
και τις υποστηρικτικές δομές, αλλά πρέπει να επεκτείνε-
ται ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της στοματικής υγείας 
των ασθενών με μια ολιστική προσέγγιση, ως" γιατρός 
του στόματος". 

    Την περίοδο αυτή ήταν σε εξέλιξη, η τάση σε πολλές 
χώρες και στην Ελλάδα η καθιέρωση πολλών ειδικοτήτων, 
η παραπάνω όμως προσέγγιση ανέστειλε εν πολλοίς αυ-
τήν την τάση,εξ ου και απαλείφθηκε από το αρχικό σχέδιο 
της επιτροπής η έκφραση "ειδικευμένου '' που παρέπε-
μπε σε κατακερματισμό της εκπαίδευσης ,στο τελικό ψή-
φισμα της Γ.Σ του ΣΕΟ για το προφίλ του οδοντιάτρου του 
μέλλοντος. 

   Η δουλειά της επιτροπής αυτής συνεχίστηκε με την κα-
τάθεση και αλλαγών στην ονοματολόγια των μαθημάτων 

που διδάσκονται στις Σχολές μιας και τα μαθήματα που α-
ναφέρονται στην οδηγία του 2005 είναι ξεπερασμένα. 

   Από το 2016 η επιτροπή PQD του ΣΕΟ, υπό τον συντονιστή 
πια καθ. P. Melo, προφανώς λαμβάνοντας υπόψιν και τις 
προτάσεις της επιτροπής που διαδέχτηκε, κατέθεσε τις προ-
τάσεις της και παρά τις υπερβολικές και αστήρικτες εγχώ-
ριες διαμαρτυρίες για αλλοίωση του ονόματος σε κάποια 
μαθήματα; ψηφίσθηκαν εσχάτως στην Γ.Σ του ΣΕΟ και απο-
τελούν θέσεις του κλάδου Ευρωπαϊκά, τις οποίες επισυνά-
πτει το ΣΕΟ στις απαντήσεις της στην Spark Legal που λά-
βαμε πρόσφατα. 

 

   Για ότι μας αφορά σαν ΕΟΟ, εκτός από την κριτική μελέτη 
και αποδοχή των απαντήσεων του ΣΕΟ , οφείλουμε κατά 
την γνώμη μου, μετά και από την επέλαση της πανδημίας 
και με αφορμή αυτής και ενδεχομένως παρόμοιων στο μέλ-
λον να επιμείνουμε στα εξής. 

-Πρόληψη, έγκαιρος εντοπισμός - Αγωγή και προαγωγή της 
Δημόσιας υγείας μέσω διεπιστημονικής εκπαίδευσης του 
συνόλου των Υγειονομικών και της ομαδικής άσκησης. 

-Ο οδοντίατρος είναι ο κύριος πάροχος της στοματικής υ-
γειονομικής περίθαλψης που διαθέτει τα απαραίτητα επαγ-
γελματικά προσόντα, και ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων για 
να παρέχει ολιστική φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
την υψηλότερη δυνατή ποιότητα φροντίδας των ασθενών 
ανά πάσα στιγμή, την προώθηση και βελτίωση της στοματι-
κής υγείας ατόμων, οικογενειών και ομάδων στην κοινό-
τητα. 

- Τα επιστημονικά δεδομένα που παράγονται στη βιολογία, 
τη δημόσια υγεία και άλλες επιστήμες υγείας, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της προόδου της γνώσης του σύγχρο-
νου οδοντιάτρου, όπως Υγιεινή, Προληπτική Ιατρική και 
Κλινική Επιδημιολογία. 

Με την ελπίδα ότι συνέβαλα έστω και λίγο στον προβλημα-
τισμό, εύχομαι Καλή  χρονιά,  

με σ.χ., Καρακικές Μ. 
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Πρόταση για γραμμή ψυχολο-

γικής στήριξης υγειονομικών, 

άλλη μια πρωτοβουλία της 

ΕΟΟ, που είναι μάλλον βέβαιο 

ότι την εισηγήθηκε η Γενική 

Γραμματέας 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Σχετικά με την μεγάλη ανησυχία στον Δημόσιο διάλογο για 
την νυχτερινή τροπολογία- ψήφιση της εξίσωσης των πτυ-
χίων των κολεγίων και πως αυτό επηρεάζει το επάγγελμα 
μας  από μια πρώτη μη πλήρως επαρκή  προσέγγιση θα 
θελα να καταθέσω τα εξής. 

  Με το άρθρο 69  δημιουργείται Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμο-
γής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας  (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) το οποίο υπά-
γεται στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και είναι αρμόδιο για: 

α) την εξέταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την έκ-
δοση αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων  

β) την εξέταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την έκ-
δοση αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυνα-
μίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης. 

Η ανησυχία βρίσκεται στη δημιουργία ενός παντοδύναμου 
γραφειοκρατικού μηχανισμού ελεγχόμενου από έναν Γ. 
Γραμματέα η ενός Υπουργού, υπονομεύοντας αν όχι καταρ-
γώντας τον ΔΟΑΤΑΠ (για την αναγνώριση πτυχίων τρίτων 
χωρών και Ιδ. Σχολών) και το ΣΑΕΑΠ(Συμβούλιο Αναγνώρι-
σης Επαγγελματικών Προσόντων), που είχαν την ευθύνη 
Πανεπιστημιακοί αλλά και παρουσία η ΕΟΟ. 

Μια δεύτερη μεγάλη ανησυχία αν όχι ανατροπή είναι ότι  
ενώ: 

"4. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπό-
μενα στο παρόν έγγραφα και να λαμβάνει τις αποφάσεις 
χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος αρχιτέκτονα και 
οικονομολόγου, λογιστή -φοροτεχνικού  καθώς και να πα-
ρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ορίζονται το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας" δεν αναφέρει καθόλου την ΕΟΟ η οποία είναι αρμόδια 
για: 

(Α) τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαί-
ωσης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και (Β) τη διε-
νέργεια εξετάσεων Ειδικότητας για τη χορήγηση τίτλου ο-
δοντιατρικής ειδικότητας, την αναγνώριση ειδικότητας και 
τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ειδικότητας. 

 

 Με την ευχή ότι η επιχειρηματολογία  μας θα ενισχυθεί  
και από άλλους συναδέλφους  

και την Νομική  μας Σύμβουλο,  
σας εύχομαι Καλή Χρονιά,  

με σ.χ., Καρακικές Μ. 

 

Τα πτυχία των κολεγίων και το επάγγελμά μας 
Γράφει ο Σεραφείμ Καρακικές, μέλος της Επιτροπής Διεθνών σχέσεων της ΕΟΟ 

 


