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Και όμως μετά από 18 μήνες πανδημίας αναρωτιό-
μαστε εάν πρέπει να κάνουμε ή όχι το εμβόλιο.
Μετά από τέτοιο πλήγμα που δέχτηκε ο κλάδος μας,
η κοινωνία, η χώρα και ο κόσμος ολόκληρος, υπάρ-
χουν συμπολίτες μας συνάδελφοι και μη που δεν
έχουν αποφασίσει εάν πρέπει ή όχι να εμβολιαστούν
και δυστυχώς δεν είναι λίγοι, αντίθετα είναι ένα ση-
μαντικό ποσοστό  που όλα δείχνουν πως ξεπερνάει
το 20% των Ελλήνων. 
Οι σκέψεις αμφισβήτησης όμως δεν αρκούνται στα
εμβόλια. 
Υπάρχουν συνάδελφοι που το 2021 και εν μέσω
πανδημίας αντιτίθενται στις διαδικτυακές συνελεύ-
σεις και ψηφοφορίες,  μένοντας πίσω θέματα του
κλάδου μας όταν σε άλλες χώρες εκλέγονται κυβερ-
νήσεις με αυτό τον τρόπο εδώ και πολλά χρονιά.
Με τον ίδιο τρόπο σκέψης αντιμετωπίζουν και την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση  μιας και  μέρες που
είναι πολλά από τα παιδιά μας ετοιμάζονται για με-
τακόμιση σε κάποιο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. 
Διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ενάντια στην ιδιωτική
εκπαίδευση με βασική δικαιολογία ότι θα υποβαθμι-
στούν τα δημόσια πανεπιστήμια!!!
Γνωρίζουμε πλέον ότι σε όλο τον κόσμο (μοναδική

εξαίρεση η Ελλάδα) η λειτουργία  και ιδιωτικών
πανεπιστημίων αναβάθμισε την δημόσια εκπαί-
δευση μέσα από την ευγενή άμιλλα και τον αντα-
γωνισμό, έδωσε την ευκαιρία εκπαίδευσης
ανώτατου επιπέδου σε σπουδαστές χωρίς να μετα-
ναστεύσουν και μόνο οφέλη προσέφεραν στα δη-
μόσια οικονομικά. 
Το παράδοξο βέβαια είναι ότι ένα μεγάλο μέρος
αυτών που αντιτίθονται είτε έχουν φοιτήσει είτε

έχουν στείλει τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε ιδιω-
τικά σχολεία και πανεπιστήμια.
Τελικά συνάδελφοι υπάρχει κοινός τόπος συνάντησης;
Ή στο μόνο που συναντιόμαστε  είναι το πώς θα

πάρουμε τα διάφορα επιδόματα, τα οποία το τονίζω
και το εννοώ ότι είναι απαραίτητα μετά από όσα πε-
ράσαμε, άλλα δεν μπορεί πια να συναγωνιζόμαστε
με άλλους κλάδους ποιος είναι ποιο κακομοίρης
χάριν επιδομάτων.
Μεγάλες κουβέντες θα μου πείτε όλες οι παραπάνω,
θα συμπλήρωνα ατελείωτες κουβέντες όταν πρόκει-
ται για στενά μυαλά !
Καιρός να πάψουμε να ζούμε το θέατρο του παρά-
λογου και να πάψουμε να ζούμε στο θέρετρο του
παραλόγου!
Καλή τύχη στα παιδια μας, καλή σταδιοδρομία σε
ότι επιλέξουν και ας αποφασίζουμε με γνώμονα το
δικό τους μέλλον. 

Καλό καλοκαίρι !
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Όσοι ασχολείστε με τις κοινότητες του διαδικτύου που απευθύνονται σε οδον-
τιάτρους (π.χ. Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά-forum, Οδοντιατρικός Διάλογος)
έχετε ήδη αντιληφθεί ότι εδώ και έναν χρόνο προβάλλονται δράσεις που σχετίζον-
ται με μια νέα ομάδα εργασίας της ΕΟΟ, αυτήν της «Ομάδας Γυναικών στην Οδον-
τιατρική».

Ως τα σήμερα, δεν είχα νιώσει ποτέ την ανάγκη να ασχοληθώ με αυτό  που ονο-
μάζεται, λανθασμένα μάλλον, «γυναικεία θέματα».  Πάντα προσπαθούσαν να μου
τα αναθέσουν και πάντα τα απέρριπτα, θεωρώντας ότι δεν μου ταιριάζει  αυτός ο
στερεοτυπισμός.  Ώσπου έγιναν τρία πράγματα που με έκαναν να αλλάξω γνώμη
και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας.

Όταν ανέλαβα την γραμματεία της ΕΟΟ, παραλάβαμε ένα ερωτηματολόγιο Διε-
θνούς Φορέα, που ένα από τα ερωτήματά του, ήταν, αν οι γυναίκες οδοντίατροι
είχαν παροχές κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.  Τότε έριξα έναν έντονο καυγά
με τον υπεύθυνο να το απαντήσει, διότι συμπλήρωσε YES.  Τι λες βρε άνθρωπέ
μου;- είπα μέσα μου και έξω μου με το γνωστό απαξιωτικό και σπαστικό υφάκι μου.
Άσχετα με το υφάκι όμως, η ουσία ήταν ότι (1)με ένα μέρος των εκπροσώπων μας
ζούμε  σε παράλληλο σύμπαν.

Μετά από λίγους μήνες, εντός κορονοϊού, άνοιξα επιστολή προς ΕΟΟ από άγνω-
στη, γλυκύτατη συνάδελφο που κυοφορούσε δίδυμα. Περιέγραφε την ανάγκη να
διακόψει την εργασία της, και την οικονομική ανασφάλεια που οδηγούσε μια τυχόν
τέτοια απόφαση. (2) Ρωτούσε τι παρεμβάσεις έχουμε κάνει στον τομέα αυτό.

Τότε, σε άτυπη ομάδα στο Facebook, σκεφτήκαμε να παράξουμε, διακινήσουμε
και συλλέξουμε ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.  Με την
βοήθεια των συναδέλφων Γιαννίρη Άσπα, Κυρανούδη Αικατερίνη, Πασσιά Βασιλι-
κής και του καθηγητού κ. Υφαντόπουλου, η ΕΟΟ σε συνεργασία με το MBA του
ΕΚΠΑ, τεκμηρίωσε την ύπαρξη ανισοτήτων που σχετίζονται με το ρόλο κατά την
άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Τέλος, κατά την διάρκεια της πανδημίας, η ΕΟΟ αιτήθηκε από την πολιτεία να
υπάρξει γραμμή ψυχολογικής στήριξης των Υγειονομικών.

Οι συνδικαλιστές λαμβάναμε ερωτήματα αγωνίας, θυμού, αδυναμίας και από-
γνωσης από τους συναδέλφους μας.  Κυριολεκτικά μας τηλεφωνούσαν και μας επι-
τίθονταν λεκτικά. Τότε λοιπόν, εισέπραξα το εξής μήνυμα: (3) «υπάρχει ο άνθρωπος
πίσω από τον οδοντίατρο»-και η ομάδα μας, θέλουμε να το τονίσουμε και να στη-
ρίξουμε τον άνθρωπο-οδοντίατρο στην ολότητά του…

Ξεκινήσαμε λοιπόν δοκιμαστικά μία πρωτοβουλία, με στόχο την ψυχολογική στή-
ριξη των συναδέλφων, με σειρά εισηγήσεων από ειδικούς και χρόνο για συζήτηση
με σειρά εισηγήσεων από ειδικούς και χρόνο για συζήτηση.

Κάποιοι, οι οποίοι σκέφτονται μόνον με την εκλογολογική λογική, βλέπουν στην
ομάδα γυναικών Δούρειο Ίππο που προκαλεί κατεστημένες λογικές.

Στην θέση τους θα με προβλημάτιζε περισσότερο η απαξίωση του Συνδικαλισμού
και ο λόγος της αποχής  των συναδέλφων από τα κοινά. 

Νομίζω ότι σαν ομάδα εργασίας είμαστε  στην αρχή ενός ταξιδιού ώστε να ακου-
στεί η φωνή της λογικής, στο σύνολο των θεμάτων του κλάδου. Οι περισσότεροι
συνάδελφοι μας καλοδέχονται. Σε αυτούς αλλά και σε όσους δυσπιστούν απέναντι
μας, λέμε ότι μόνοι ίσως πάνε πιο γρήγορα, αλλά ενωμένοι πάμε ακόμα πιο μακριά. 

Μαρία Μενενάκου
Γ.Γραμματέας Ε.Ο.Ο.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλεδιάσκεψη ΕΟΟ με την Κα Μαρία Συρεγγέλα,
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210-3813380 - 2103303721, Fax: 210 3834385, e-mail: eoo@otenet.ar

Αθήνα, 26 Μαΐου 2021

Η άρση των ανισοτήτων που βιώνουν οι γυναίκες οδοντίατροι στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που είχαν
μέλη της ΕΟΟ με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μ. Συρεγγέλα.

Οι ανισότητες που βιώνουν οι γυναίκες οδοντίατροι στη Χώρα μας κατά την άσκηση του επαγγέλματός
τους, ήταν το θέμα της τηλεδιάσκεψης που είχαν μέλη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ)
με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την
Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα.

«Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες οδοντίατροι βιώνουν ανισότητες σε πολλά επίπεδα και οφείλουμε να
άρουμε τα εμπόδια που συναντούν όταν, για παράδειγμα, γίνονται μητέρες» τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΟΟ
Αθανάσιος Δεβλιώτης. Σύμφωνα με τον κ. Δεβλιώτη, «οι γυναίκες οδοντίατροι που αναγκάζονται να δια-
κόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για κάποιο διάστημα δεν έχουν στήριξη από την Πολι-
τεία. Γι' αυτό ζητάμε από την Υφυπουργό Εργασίας να μεριμνήσει ώστε να καταπολεμηθούν οι ανισότητες,
που υφίστανται οι γυναίκες που ασκούν την οδοντιατρική στη χώρα μας, ως ελευθεροεπαγγελματίες».

Όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας της ΕΟΟ Μαρία Μενενάκου, σύμφωνα με στοιχεία, «Μία στις δύο
γυναίκες οδοντιάτρους αναγκάζεται να απέχει από την επαγγελματική της δραστηριότητα για μεγάλο
χρονικό διάστημα λόγω κύησης, θηλασμού, φροντίδας παιδιών ή ατόμων τρίτης ηλικίας. Το Κράτος οφεί-
λει να είναι υποστηρικτικό για τις ελευθεροεπαγγελματίες, οδοντιάτρους και όχι μόνον».

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ζητά από την Πολιτεία να προωθήσει για τους ελευθεροεπαγ-
γελματίες, αντίστοιχες πρόνοιες με αυτές του Υπαλληλικού Κώδικα και να εφαρμοστεί η νομοθεσία που
ισχύει και εφαρμόζεται για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αρθούν οι σημαντικές κοινω-
νικές ανισότητες εις βάρος τους, σε θέματα μητρότητας ή πατρότητας.

Από την πλευρά της η Υφυπουργός κα Συρεγγέλα άκουσε με προσοχή τις αιτιάσεις του οδοντιατρικού
κλάδου και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων γυναικών είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αναφέρθηκε, δε, στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, σημειώνοντας
ότι «λαμβάνουμε μέτρα για να προωθήσουμε την ισότιμη πρόσβαση γυναικών και ανδρών στην αγορά
εργασίας, να ενισχύσουμε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους που είναι ή ονειρεύονται να γίνουν γο-
νείς και να στηρίξουμε τον θεσμό της οικογένειας».

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.

ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ 

ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
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Υπόμνημα Ε.Ο.Ο. προς Μ. Συρεγγέλα
Προς την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων Μαρία Συρεγγέλα

Αξιότιμη κα Συρεγγέλα,
Με την ευκαιρία της συνάντησής μας επιτρέψτε μας να

σας υποβάλουμε το παρόν υπόμνημα με τις συνοπτικές θέ-
σεις μας.

Η πλούσια εμπειρία και η πρόσφατη θητεία σας ως Γενική
Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων,
ήταν το έναυσμα να απευθυνθούμε σε εσάς και να ζητήσουμε
την πολύτιμη συνδρομή σας στο έργο που έχει αναλάβει η
ομάδα εργασίας της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
«Γυναίκες στην Οδοντιατρική».

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα
παρακάτω στοιχεία: 

Μπορεί η οδοντιατρική να είναι γένους θηλυκού, αλλά,
όπως δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κλάδος ανδροκρα-
τείται και οι γυναίκες οδοντίατροι βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση. Κι αυτό παρόλο που σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται
αύξηση του αριθμού των γυναικών στην άσκηση του οδον-
τιατρικού επαγγέλματος. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα
που πραγματοποιήθηκε (2), οι Ελληνίδες οδοντίατροι υπο-
εκπροσωπούνται στις Ακαδημαϊκές θέσεις και θέσεις έρευ-
νας, καθώς οι άνδρες κατέχουν τα πρωτεία.

Από πρόσφατη μελέτη (1), προκύπτει ότι 1 στις 2 Ελληνί-
δες οδοντιάτρους αναγκάζεται να απέχει από την επαγγελ-
ματική της δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα
λόγω κύησης, θηλασμού ή φροντίδας παιδιών.

Για το σκοπό αυτό η ελεύθερη επαγγελματίας γυναίκα/μη-
τέρα με τους πολλαπλούς απαιτητικούς ρόλους της θα πρέ-
πει να προστατεύεται, ιδιαίτερα στην περίοδο της κύησης
και της λοχείας και να τύχει ανάλογης τουλάχιστον αντιμε-
τώπισης με αυτήν της έμμισθης οδοντιάτρου, σύμφωνα με
τις Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της
αναλογικότητας.

Αναλυτικότερα σας παραθέτουμε τα εξής:
Παρά την αυξητική τάση που διαπιστώνεται τόσο σε εκ-

παιδευτικό επίπεδο όσο και στην είσοδο των γυναικών
στην αγορά εργασίας, διαπιστώνουμε ανισότητες μεταξύ
των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα.

Αν και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΠΑ,
από το σύνολο των 137 πρωτοετών φοιτητών, οι 89 είναι
γυναίκες και από το σύνολο των 134 τελειόφοιτων, οι 86

είναι γυναίκες, ενώ το επάγγελμα ασκούν 6.737 άνδρες και
6.488 γυναίκες (ΕΛΣΤΑΤ 2016),  διαπιστώνουμε κάποιες
διαφορές ανάμεσα στα 2 φύλα.

1. Υποεκπροσώπηση στις Ακαδημαϊκές θέσεις και θέσεις
έρευνας.

Παρόλο που το ποσοστό των γυναικών στις οποίες απονε-
μήθηκε διδακτορικός τίτλος σπουδών στα κράτη-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει το 47%, εντούτοις οι γυναίκες
υποεκπροσωπούνται στις ακαδημαϊκές θέσεις και στον χώρο της
έρευνας (ποσοστό 33% που παραμένει αμετάβλητο από το 2009).

Στη χώρα μας η κατανομή των μελών ΔΕΠ στις δύο
Οδοντιατρικές σχολές έχει ως ακολούθως: 103 άνδρες και
55 γυναίκες με το μικρότερο ποσοστό στον τομέα της Στο-
ματικής και Γναθοπροσωπικής χειρουργικής (29 άνδρες-
14γυναίκες) και το μεγαλύτερο ποσοστό στους τομείς της
Παιδοδοντιατρικής, Ορθοδοντικής και Προληπτικής Οδον-
τιατρικής (με 18 άνδρες και 12 γυναίκες).

2. Υποεκπροσώπηση στα συνδικαλιστικά όργανα.
Από τα 174 μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΟ οι 146
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Διαγωνισμός ΟΣΠ

είναι άνδρες και οι 28  γυναίκες (ποσοστό 84% έναντι 16%),
από τα 15 μέλη του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της ΕΟΟ μία
μόνο είναι γυναίκα (ποσοστό 7%), ενώ το αξίωμα του Προ-
έδρου από στους 52 Οδοντιατρικούς Συλλόγους, το κατέ-
χουν 45 άνδρες και 7 μόνο γυναίκες.

3. Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες
Από τη δική μας πρωτογενή έρευνα σχετικά με την

άσκηση της οδοντιατρικής στη σύγχρονη Ελλάδα, προκύ-
πτει ότι:

α) Ο μέσος αριθμός τέκνων που αντιστοιχεί ανά άνδρα
οδοντίατρο (1,42) είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο
αριθμό τέκνων ανά γυναίκα οδοντίατρο (1,17). Η διαφορά
αυτή είναι στατιστικά σημαντική (σε υψηλό βαθμό στατι-
στικής σημαντικότητας 99%)!!!

β) Το ποσοστό των γυναικών οδοντιάτρων που απέχουν
από την επαγγελματική τους δραστηριότητα για σημαντικό
χρονικό διάστημα ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 41% . Από
το ποσοστό αυτό, το 56% δηλώνει ως κύριο λόγο απομάκρυν-
σης την κύηση, το θηλασμό και τη φροντίδα των παιδιών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας μας, μία στις
δύο γυναίκες που αναγκάζεται να απέχει από την επαγγελ-

ματική της δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα,
εξωθείται στην απόφαση αυτή λόγω τωνπροαναφερθεισών
αιτιών. Η διαρκής μέριμνα για την ελευθεροεπαγγελματία
γυναίκα οδοντίατρο και τις ανάγκες της θα πρέπει να απο-
τελέσει -στο πλαίσιο μάλιστα της εθνικής προσπάθειας για
την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότη-
τας- μία από τις κύριες προτεραιότητες του e-ΕΦΚΑ, ιδιαί-
τερα κατά την περίοδο της κύησης και της λοχείας, και να
τύχει ανάλογης τουλάχιστον αντιμετώπισης με αυτήν της έμ-
μισθης οδοντιάτρου, σύμφωνα με τις Συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένες αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί στις γυναίκες μη -μισθωτές (α) επί-
δομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) ύψους 200 € μη-
νιαίως επί τέσσερις (4) μήνες, ήτοι συνολικά 800 € και (β)
καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά 50%
για ένα έτος μετά την κύηση.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Για την άρση της ανισότητας ζητούμε να μεριμνήσετε

ώστε αντίστοιχες πρόνοιες με αυτές του Υπαλληλικού Κώ-
δικα αλλά και της νομοθεσίας που ισχύει και εφαρμόζεται
στον ιδιωτικό τομέα να θεσπιστούν και για τις ελευθεροε-
παγγελματίες οδοντιάτρους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση θα
μπορούσε να σας φανεί χρήσιμη και ειλικρινά ευελπιστούμε
ότι θα ανταποκριθείτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας
στο αιτιολογημένο και εύλογο, όπως πιστεύουμε, αίτημά μας.

Πηγή: 
1. Έρευνα για κοινωνικοοικονομικές ανισότητες κατά την

άσκηση της οδοντιατρικής στην Ελλάδα: ΕΟΟ-MBAΕΚΠΑ,
2021 ( πρώιμη ανακοίνωση).

2. Γυναίκες και Οδοντιατρική: μια ιστορία συνεχιζόμενων
προκλήσεων: Ηλιάννα Γιαννούλη, Οδοντιατρικό Βήμα, Φε-
Μα 2018.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής
Υγείας στις 20 Μαρτίου 2021, με το σύνθημα Περή-
φανα Χαμόγελα πίσω από τις μάσκες!!!

O ΟΣΠ πραγματοποίησε Quiz ερωτήσεων το οποίο
προώθησε στα μέλη του, αλλά και σε όλους τους
οδοντιατρικούς συλλόγους ώστε με τη σειρά τους να
το προωθήσουν στους ασθενείς τους. Το θέμα ήταν:
Πόσο καλά γνωρίζεις τα θέματα στοματικής υγείας.

Λάβε μέρος στο τεστ ερωτήσεων, απάντησε σωστά
και κέρδισε δώρα στοματικής υγιεινής μετά από κλή-
ρωση ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΑΜΟ-
ΓΕΛΑ.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία καθώς συμμετείχαν και απάντησαν στο quiz 688
άτομα από όλη την Ελλάδα. Από αυτούς σωστά με
10/10 απάντησαν 365 και με κλήρωση βγήκαν οι
πέντε νικητές!

Ευχαριστούμε την εταιρεία INTERMED για την
διάθεση των ειδών στοματικής υγιεινής τα οποία δό-
θηκαν σαν δώρα στους νικητές.

Αριστερά:
Πάρπου 
Δήμητρα -
Φωτογραφίες
παραλαβής

Πάνω: 
Όλοι οι 

νικητές του
διαγωνισμού
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
Ιούνιος 2021

Στο παρόν τεύχος η Επιτροπή Προληπτικής απο-
φάσισε να ασχοληθεί με ένα ζήτημα που αφορά στην
σωματική υγεία όλων μας, καθώς το είδος της εργα-
σίας μας δημιουργεί αρκετά μυοσκελετικά προβλή-
ματα και οι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι αρκετοί. 

Οι μυοσκελετικές διαταραχές όπως η οσφυαλγία,
το αυχενικό σύνδρομο, η μυαλγία του άνω τραπε-
ζοειδούς μυός, το σύνδρομο του απιοειδούς μυός
καθώς και το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα έχουν
της τιμητική τους στην άσκηση της οδοντιατρικής
θεραπείας.   

Αντιγράφω από εργασία που παρουσιάστηκε στην
40ο Ετήσια σύνοδο της Στοματολογικής Εταιρείας Ελ-
λάδος, που έλαβε χώρα 08-10 Σεπτεμβρίου 2005 στην
Καβάλα, με θέμα: «Εργονομική θέση εργασίας   οδον-
τιάτρου» από τους οδοντιάτρους Θ. Πολίτη, Α. Σελη-
νίδου,  Ζ. Γελάτου:

«Μυοσκελετική διαταραχή είναι μία διαταραχή των
μυών, των τενόντων και των περιφερικών νεύρων ή
αγγείων, η οποία δεν προκύπτει σαν αποτέλεσμα ενός
οξέως ή στιγμιαίου συμβάντος (ΠΟΥ). 

Η δημιουργία μίας μυοσκελετικής διαταραχής
(MSD) προκαλείται από την διατήρηση μίας στατικής
θέσης/στάσης, η οποία αν είναι λανθασμένη προκαλεί
καταπόνηση των μυών, οδηγεί σε μυϊκή ανισορροπία,
που έχει ως αποτέλεσμα μυϊκή ισχαιμία/ μυαλγία. 

Οι μυς συσπώνται προληπτικά, η άρθρωση οδηγεί-
ται σε υποκινητικότητα, τα νεύρα συμπιέζονται και
προκαλείται έτσι συμπίεση των νεύρων και δημιουρ-
γείται η μυοσκελετική διαταραχή..

Οι επιβαρυντικοί παράγοντες κατά την άσκηση της
οδοντιατρικής θεραπείας είναι:

• Η στάση του σώματος
• Το είδος της οδοντιατρικής εργασίας
• Ο φωτισμός
• Η θέση του ασθενούς
• Η Θέση του οδοντιάτρου
• Το στήριγμα της πλάτης του οδοντιάτρου
• Το ωράριο εργασίας
• Η στατική συστολή των μυών
• Η θέση των εργαλείων
• Η προϋπηρεσία
• Η ψυχική και η φυσική κατάσταση του οδοντιάτρου

Οι επιπτώσεις των μυοσκελετικών διαταραχών είναι
η κόπωση, η χρόνια δυσλειτουργία, η απουσία από την
εργασία, η απώλεια εισοδήματος, η μείωση της αντο-
χής, της ταχύτητας και της ποιότητας της εργασίας και

πολλές φορές ή πρόωρη συνταξιοδότηση.
Η διατήρηση της ιδανικής στάσης εργασίας συμ-

βάλει στη μείωση της καταπόνησης των μυών, των
συνδέσμων, των τενόντων, των διάρθριων δίσκων
της σπονδυλικής στήλης και των ιστών, ενώ κάθε
αδέξια στάση επαναλαμβανόμενη προς την ίδια κα-
τεύθυνση, μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία των
μυών. 

Προληπτικά μέτρα μπορεί να είναι:
• Ο Εργονομικός σχεδιασμός του οδοντιατρείου
• Η χρήση συστημάτων μεγέθυνσης
• Ο επαρκής φωτισμός
• Η ενημέρωση και ο έλεγχος της στάσης του σώ-

ματος
• Η συχνή εναλλαγή της θέσης του σώματος κατά

τη διάρκεια της εργασίας
• Τα διαλείμματα και η κίνηση κατά τη διάρκεια των

συνεδριών
• Οι ασκήσεις επιμήκυνσης των μυών κυρίως της

πλάτης και των χεριών (stretching) (στο διαδίκτυο
υπάρχουν αναρτημένες αρκετές φωτογραφίες και
μικρά βίντεο με οδηγίες στην αναζήτηση stretching
for dentists)

• H Διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης
• Η Διαχείριση του στρες 
• Η εργονομική εκπαίδευση – πληροφόρηση

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και η
γνώση των επιβαρυντικών παραγόντων πιστεύω ότι
θα οδηγήσει τους περισσότερους από εμάς σε μία
περισσότερο συνειδητή στάση κατά τη διάρκεια της
oδοντιατρικής εργασίας, καθώς και στην οργάνωση
του χώρου του οδοντιατρείου με τέτοιο τρόπο ώστε
να είναι σύμμαχός στην προαγωγή και την διατή-
ρηση της υγείας μας. 

Με γνώμονα την καλύτερη εργονομική εκπαίδευση
/ πληροφόρηση η συνάδελφος και Α΄ Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Προληπτικής κα Σοφία Γκουρτσογιάννη
μετέφρασε τις κατευθυντήριες οδηγίες του World
Dental Federation (FDI).

Σας εύχομαι ένα πιο «ελεύθερο» και ξεκούραστο
καλοκαίρι!

Για την Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ, 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Αγγελική Σεληνίδου
Οδοντίατρος

Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ
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Η Διεθνής Ένωση Εργονομίας (International Er-
gonomics Association, IEA) ορίζει την εργονομία ως
τον «επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με την κα-
τανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώ-
πων και των στοιχείων του εργασιακού περιβάλλοντος
και εφαρμόζει θεωρητικές αρχές , δεδομένα και μεθό-
δους σχεδιασμού με σκοπό να βελτιώσει την ευημερία
του ανθρώπου και την συνολική απόδοση αυτού του
συστήματος».

Κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας, ο
οδοντίατρος συχνά σκύβει πάνω από τον ασθενή για
να επιτύχει την κατά το δυνατόν σωστή  θεραπεία, γε-
γονός που οδηγεί σε μια αφύσικη, επιβλαβή στάση
που επηρεάζει αρνητικά την υγεία του οδοντιάτρου.

Η εργονομία στην οδοντιατρική οφείλει να εξισορ-
ροπεί την διατήρηση της υγείας του οδοντιάτρου και
την παροχή της βέλτιστης  θεραπείας. Συμβάλλει έτσι,
στην πρόληψη των μυοσκελετικών προβλημάτων,
επιτρέποντας στον οδοντίατρο να υιοθετήσει μια πιο
φυσική και άνετη στάση, επιτυγχάνοντας αποδοτική
και φιλική προς τον ασθενή θεραπεία, με αποτελε-
σματικότητα και ακρίβεια.

Που εφαρμόζεται η εργονομία στην Οδοντιατρική:
Στάση εργασίας: θέση οδοντιάτρου, θέση ασθενή,

θέση βοηθού 
Στάση σώματος και όραση: Άμεση έμμεση όραση,

Φωτισμός και Μεγέθυνση 
Εργαλεία: εξέτασης και ελέγχου / εργαλεία εργα-

σίας 

ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

H στοματική κοιλότητα, λόγω της ανατομίας της
(σκοτεινή και στενή περιοχή), μπορεί να οδηγήσει
τους οδοντίατρους και το οδοντιατρικό προσωπικό,

να υιοθετήσουν μια αφύσικη στάση κατά τη διάρκεια
της οδοντιατρικής θεραπείας, που μπορεί να έχει σο-
βαρές σωματικές επιπτώσεις και να οδηγήσει σε επα-
ναλαμβανόμενους τραυματισμούς καταπόνησης.

Η πιθανότητα ανάπτυξης μυοσκελετικών διαταρα-
χών είναι μεγαλύτερη όταν κάποιος αγνοεί τις  αρχές
εργονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδοντίατροι κιν-
δυνεύουν να υποβαθμίσουν την τεχνική τους κατάρ-
τιση κατά τη διάρκεια των οδοντιατρικών εργασιών.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό των παρε-
χόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών, την πιθανότητα
συντόμευσης ή στην χειρότερη περίπτωση τερματι-
σμού της επαγγελματικής καριέρας τους λόγω τραυ-
ματισμών.

Οι έρευνες που ακολουθούν, δείχνουν ότι τα κύρια
παράπονα είναι ο πόνος στον αυχένα και τη μέση. Αυτά
τα ζητήματα αναπτύσσονται κατά την διάρκεια των
χρόνων  και επιδεινώνονται με το μεγάλο φόρτο εργα-
σίας. Έχει επίσης σημειωθεί ότι οι γυναίκες οδοντίατροι
έχουν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης συμπτωμάτων
του άνω κορμού από τους άντρες συνάδελφους τους.

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η κίνηση καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι
το κλειδί: 

Η παραμονή για αρκετό χρόνο σε μία θέση μπορεί

Εργονομία και στάση σώματος (θέσεις εργασίας) 
Κατευθυντήριες οδηγίες για επαγγελματίες

οδοντίατρους και οδοντιατρικό προσωπικό (FDI)
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να προκαλέσει κόπωση και να αυξήσει τον κίνδυνο
μυοσκελετικών προβλημάτων.

ΚΕΦΑΛΗ
Κλίση του κεφαλιού ελαφρώς μπροστά με γωνία

απόκλισης, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15Ο- 20
Ο μοίρες 

Ή κλίση ελαφρώς προς τα εμπρός, προσανατολι-
σμένη πάνω στους ώμους. Η ενδιάμεση γραμμή ευ-
θυγραμμίζεται οριζόντια όχι περισσότερο από 15 έως
20 μοίρες.

ΚΟΡΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Επιμήκης άξονας του κορμού  σε ευθεία θέση.  Δια-

τηρεί  τις φυσικές καμπύλες της σπονδυλικής στήλης
- αυχενική λόρδωση, θωρακική κύφωση, οσφυϊκή
λόρδωση. Εάν χρειαστεί, η πλάτη (το πίσω στήριγμα)
της καρέκλας μπορεί να τοποθετηθεί για να παρέχει
οσφυϊκή υποστήριξη.

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ, ΑΓΚΩΝΕΣ, ΩΜΟΙ
Ο  βραχίονας βρίσκεται χαλαρά δίπλα στον κορμό

λόγω της δύναμης της βαρύτητας. Οι αγκώνες δεν
προεξέχουν.

ΚΑΡΠΟΙ: Σε ουδέτερη θέση και ευθεία γραμμή /θέση

ΔΑΧΤΥΛΑ: να κρατηθούν στο πεδίο θεραπείας ,
σε ένα άνετο ύψος και να προσφέρουν ένα  σαφές
οπτικό πεδίο  της διαδικασίας που εκτελείται

Καθιστή θέση: ύψος καθίσματος στο ύψος του γό-
νατος. γοφοί ελαφρώς ψηλότερα από τα γόνατα · γεί-
ρετε το κάθισμα του οδοντιάτρου ελαφρώς προς τα
κάτω.

ΠΟΔΙΑ: τα πέλματα ακουμπούν στο πάτωμα με τις
κνήμες να τοποθετούνται σε κατακόρυφη θέση. Ο
ρουχισμός και τα παπούτσια χρειάζεται να είναι κα-
τάλληλα και να διευκολύνουν οποιαδήποτε κίνηση
του κορμιού. 

Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ: Να τοποθετείται κοντά
στο γιατρό, ώστε το γόνατο να είναι περίπου στις 90
με 100 μοίρες γωνία. Αν τοποθετηθεί  εκτός αυτής της
περιοχής, ο οδοντίατρος θα πρέπει να σηκώσει το
βάρος του στη μία πλευρά, το οποίο θα οδηγήσει σε
ασύμμετρες πιέσεις στην πλάτη με αποτέλεσμα πό-
νους στη μέση. Σκεφτείτε εναλλασσόμενες πλευρές. 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ: η θέση του ασθενούς πρέ-
πει να ρυθμίζεται σύμφωνα με τη φυσική στάση του
οδοντιάτρου και το σημείο αναφοράς του, το οποίο
επιτρέπει στον κλινικό  να επιτύχει τη βέλτιστη από-
δοση χωρίς σωματική επιβάρυνση (σωματικό φορτίο).

Μικρή κάμψη στα γόνατα του ασθενούς  ανακου-
φίζουν την πίεση στην οσφυϊκή μοίρα. Τα πόδια
μπορούν να ανυψωθούν με κλίση της οδοντιατρικής
έδρας.

Εξαιρετικές περιπτώσεις: 
Θεραπεία ασθενών σε όρθια θέση: 
Περιστασιακά, μπορεί να είναι απαραίτητη η θε-

ραπεία ενός ασθενή ενώ βρίσκεται σε πιο όρθια
θέση, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια ορισμένων
διαδικασιών ή κατά τη θεραπεία ασθενών ή ασθενών
με πολύπλοκο ιατρικό ιστορικό (υπόταση, ίλιγγος).
Σε αυτήν την περίπτωση το πίσω στήριγμα πρέπει
να είναι κατακόρυφο για να παρέχει οσφυϊκή υπο-
στήριξη στον ασθενή. Ο Οδοντίατρος  μπορεί να
είναι πιο άνετα όταν στέκεται όρθιος κατά τη διάρ-
κεια αυτών των ραντεβού. Κατά τη διάρκεια της εγ-
κυμοσύνης, μπορεί να παρουσιαστεί ορθοστατική
υπόταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λιποθυμία.
Η έγκυος μπορούν να ενθαρρυνθεί να ξαπλώσει στο
πλάι  ή να  υποβληθεί σε θεραπεία σε πιο όρθια θέση.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΟΡΑΣΗΣ

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΜΕ ΛΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Για να διασφαλιστεί μια πιο ακριβής εικόνα, μπορούν
επίσης να χρησιμοποιηθούν ειδικοί φακοί ή μικροσκόπια. 
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Κατά τη χρήση είτε φακών είτε μικροσκοπίου, δια-
τηρήστε τη βέλτιστη απόσταση από τα μάτια του
οδοντιάτρου έως το στόμα του ασθενούς για να εξα-
σφαλίσετε σωστή  όραση, καλή εστίαση και ιδανική
στάση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Η θέση των οδοντιατρικών εργαλείων

Προετοιμασία και τοποθέτηση εργαλείων (όταν δεν
ασκείται Οδοντιατρική 4 χειρών).

Υπάρχει ένα όριο στη φυσική κίνηση του πήχη. Η
προετοιμασία και η οργάνωση και τοποθέτηση των
εργαλείων ανακουφίζει το  σωματικό φορτίο του κλι-
νικού και βελτιώνει τη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια
της θεραπείας. Στην ιδανική περίπτωση, οι οδοντία-
τροι θα πρέπει να είναι σε θέση να παραλαμβάνουν
και να επιστρέφουν βασικά όργανα, π.χ. κάτοπτρα, λα-
βίδες, ανιχνευτήρες, κοχλιάρια κλπ χωρίς να π΄ρεπει
να κοιτάξουν εκτο του πεδίου θεραπείας. 

Η βασική αρχή είναι η διαφοροποίηση των προβλέ-
ψιμων και απρόβλεπτων εργασιών κατά τη διάρκεια
της θεραπείας. 

• Εργαλεία και υλικά για τα οποία η χρήση ή ο χρό-
νος είναι αβέβαιη προετοιμάζονται και τοποθετούνται
από την πλευρά του οδοντιάτρου. 

• Εργαλεία  και υλικά που θα χρειαστεί ο οδοντία-
τρος προετοιμάζονται και τοποθετούνται με τη σειρά
και το χρόνο που θα χρησιμοποιηθούν από την πλευρά
του βοηθού.

Προετοιμασία και τοποθέτηση εργαλείων (Οδον-
τιατρική 4 χειρών )

Τοποθετήστε όλα τα απαραίτητα εργαλεία  για την
οδοντιατρική θεραπεία του ασθενή εντός της περιο-
χής προσέγγισης πριν φτάσει ο ασθενής

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ

Ο ρόλος του βοηθού είναι πολύ σημαντικός για να
επιτευχθεί μια πιο άνετη, λιγότερο εξαντλητική, στα-
θερή, πιο ακριβής και αποτελεσματική θεραπεία

Αριστερόχειρες οδοντίατροι ή βοηθοί οδοντιάτρου
που  χρησιμοποιούν έδρα και εξοπλισμό για δεξιόχειρες
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετι-
κών επιπλοκών. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουν
αμφίδρομα ή αριστερά μοντέλα οδοντιατρικής έδρας.

Βασικές αρχές για τον δεξιόχειρα οδοντίατρο 
1. Ο βοηθός κάθεται στην αριστερή πλευρά, κοιτά-

ζοντας τον οδοντίατρο. 

2. Η περιοχή εργασίας του βοηθού ως προς τον
πάγκο ή το κινητό ερμάριο πρέπει να βρίσκεται στη
δεξιά πλευρά του βοηθού. 

3. Ο οδοντίατρος χρησιμοποιεί έμμεση όραση  με
το οδοντικό κάτοπτρο  για να επιτρέψει στον βοηθό
να επιτύχει βελτιωμένη άμεση οπτική επαφή για να
αποφύγει μια αδέξια στάση σώματος.

Πλεονεκτήματα 
1. Ο βοηθός δεν εμποδίζει τον οδοντίατρο που κι-

νείται μεταξύ της θέσης των 10 και 12.
2. Το πεδίο λειτουργίας μπορεί να φανεί καθαρά. 
3. Το χέρι του βοηθού μπορεί να προσεγγίσει εύ-

κολα στην στοματική κοιλότητα. 
4.  Τα απαραίτητα εργαλεία μπορούν εύκολα να με-

ταβιβασθούν  στον οδοντίατρο

Η βέλτιστη (σωστή) θέση βοηθού επιτρέπει ευκο-
λότερη πρόσβαση και εγγύτητα στον ασθενή.  Ο βοη-
θός πρέπει να κάθεται στο κάθισμα του  έτσι ώστε τα
μάτια του να είναι 15-20 cm ψηλότερα από τα μάτια
του οδοντιάτρου. Το κάθισμα πρέπει να έχει στήριξη
ποδιών για να επιτρέπει στον βοηθό να εργάζεται
τόσο εντός όσο και εκτός της στοματικής κοιλότητας. 

Αυτή η θέση: 
• μειώνει την κόπωση και την καταπόνησης του σώματος 
• σταθεροποιεί την αναρρόφηση. 
• επιτρέπει στον βοηθό να μεταβιβάζει σωστά τα

εργαλεία στον οδοντίατρο. 
• ασκεί τη λιγότερη δύναμη στους μαλακούς ιστούς

του ασθενούς (χείλη και γλώσσα).

Αριστερόχειρες οδοντίατροι ή βοηθοί οδοντιάτρου
που  χρησιμοποιούν έδρα και εξοπλισμό για δεξιόχειρες
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μυοσκελετι-
κών επιπλοκών. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουν
αμφίδρομα ή αριστερά μοντέλα οδοντιατρικής έδρας.
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΟΡΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ

Για να διατηρήσετε μια σωστά ισορροπημένη, όρθια
στάση, είναι σημαντικό να ισορροπήσετε (σταθμί-
σετε) την άμεση με την έμμεση όραση χρησιμοποιών-
τας κάτοπτρο.

Προκειμένου να διευρυνθεί το οπτικό πεδίο χωρίς
να μεταβληθεί η καλή στάση του σώματος, ο οδον-
τίατρος πρέπει να ζητήσει από τον ασθενή να τοπο-
θετήσει το κεφάλι στο προσκέφαλο (“ερυσίνωτο της
κεφαλής” της οδοντιατρικής έδρας) και να ρυθμιστεί
το προσκέφαλο ανάλογα για να επιτραπεί  ευκολό-
τερη πρόσβαση, ανάλογα με την περιοχή του στόμα-
τος που δουλεύετε. Ο οδοντίατρος μπορεί να ζητήσει
από τον ασθενή να ανοίξει το στόμα περισσότερο ή
να το κλείσει ελαφρά όταν εργάζεται παρειακά. 

5 συμβουλές κατά την άμεση όραση 
1. Κίνηση Οδοντίατρου αλλαγή θέσης 
2. Περιστροφή κεφαλιού Δεξιά Αριστερά 
3. Αλλαγή στην γωνία του μασητικού επιπέδου της

άνω γνάθου
4. Προσαρμογή διάνοιξης στόματος  
5. Προσαρμογή ύψους του ασθενή (και στοματικής

κοιλότητας)

Οδοντικό κάτοπτρο 
Η  συστηματοποιημένη τεχνική χρήσης κατόπτρου

είναι απαραίτητη, επειδή ο επεμβαίνοντας τείνει να παίρνει
αφύσικη και ακατάλληλη στάση σώματος όταν προσπαθεί
να ελέγξει περιοχές στόματος με δυσκολία στην ορατό-
τητα Η τοποθέτηση του καθρέφτη πρέπει επίσης να συμ-
πίπτει με επαρκή φωτισμό της στοματικής κοιλότητας.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Επαρκής φωτισμός της στοματικής κοιλότητας από

τον προβολέα της οδοντιατρικής έδρας που βρίσκεται
ασθενούς. Η δέσμη φωτός του φωτός λειτουργίας πρέπει
να είναι κάθετη στο επίπεδο της κάτω γνάθου εργασίας
ή στο επίπεδο της γνάθου εργασίας για να είναι πλήρως
αποτελεσματική. Οι οδοντιατρικές χειρολαβές με ενσω-
ματωμένη πηγή φωτός είναι ιδανικές για φωτισμό.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Οι αισθήσεις και οι αντιλήψεις είναι διαφορετικές για

όλους. Αυτές οι γενικές συστάσεις μπορούν να βοηθή-
σουν τους επαγγελματίες υγείας να βρουν τα οδοντια-
τρικά εργαλεία που ταιριάζουν καλύτερα στον καθένα
ξεχωριστά 

Εργαλεία Οδοντιατρικής εξέτασης
Ο οδοντιατρικός καθρέφτης και o ανιχνευτήρας

είναι λεπτοί και δεν έχουν βάρος. Η διάμετρος τους
κυμαίνεται συνήθως από 2 έως 3 χιλιοστά (mm). Συγ-
κρατούνται μεταξύ αντίχειρα και  δείκτη και συνήθως
δεν οδηγούν σε μυϊκή καταπόνηση.

Οδοντιατρικά εργαλεία 
Mεγάλης διαμέτρου (10 mm), λαβή με υφή και ένα

ελαφρύ βάρος (15 γραμμάρια) απαιτούν το μικρότερο
φορτίο μυών και δύναμη πίεσης. Εργαλεία με διάμετρο
μεγαλύτερη από 10 mm δεν έχουν κανένα πρόσθετο
πλεονέκτημα. Όργανα ελαφρύτερα από 15 g μπορεί να
απαιτούν ακόμη λιγότερη δύναμη πρέσας. Η εναλ-
λαγή εργαλείων με  διαφορετικό μέγεθος και  διάμε-
τρο μειώνουν το παρατεταμένο πιάσιμο ή μούδιασμα
η τσίμπημα. Οι λαβές σιλικόνης φαίνεται να βελτιώ-
νουν την άνεση,  μειώνουν την κόπωση των χεριών και
βελτιώνουν την πρόσφυση και την αντοχή της λαβής.

Τα εργαλεία πρέπει να κρατούνται σε μια ελαφριά
λαβή τύπου πένας, χρησιμοποιώντας ένα υπομόχλιο
(στήριγμα δακτύλου) είτε εντός του στόματος είτε εκτός
από το στόμα. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθε-
ροποίηση των χεριών του ιατρού κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, αυξάνοντας τον ακριβή έλεγχο που απαιτεί-
ται και μειώνοντας το μυϊκό φορτίο και την κόπωση.

Γάντια
Προτιμήστε γάντια κατάλληλου μεγέθους και εφαρ-

μογής και αποφύγετε τα αμφίπλευρα ή γάντια ενός με-
γέθους. Εάν είναι πολύ μεγάλα και βραχούν, έχουν
κακή εφαρμογή, και ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να
πιέζει πιο σφιχτά για να κρατήσει σωστά τα εργαλεία.
Εάν είναι πολύ σφιχτά, τα γάντια μπορεί να περιορί-
ζουν τα νεύρα και αγγεία των δακτύλων και του χεριού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) μπο-
ρεί να προκαλέσει εργονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα
κατά την περίοδο του COVID-19 λόγω αυξημένων
απαιτήσεων ΜΑΠ. Τα εργονομικά προβλήματα μπορεί
να περιλαμβάνουν μειωμένη όραση, απώλεια δεξιότη-
τας, αυξημένη κόπωση και μειωμένη άνεση. 

Σύσταση: Δοκιμάστε διάφορους τύπους ΜΑΠ όταν
είναι δυνατόν για να προσδιορίσετε την καλύτερη
άνεση και εφαρμογή. Προγραμματίστε ένα ραντεβού
«τεστ» με έναν συνάδελφο για να δοκιμάσετε την
χρήση ΜΑΠ κατά την κλινική άσκηση στο οδοντια-
τρικό περιβάλλον. Σκεφτείτε πώς η χρήση τους θα επη-
ρεάσει την κίνηση στο οδοντιατρείο και την πιθανή
ανάγκη μετακίνησης εξοπλισμού, αλλαγής ή ρύθμισης
φωτισμού και καθισμάτων για βελτιωμένη πρόσβαση
κατά τη διάρκεια των οδοντιατρικών εργασιών.

Τις κατευθυντήριες οδηγίες στην Αγγλική γλώσσα
μπορείτε να τις βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.fdiworlddental.org/ergonomics-and-po-
sture-guidelines-oral-health-professionals, ημερομη-
νία τελευταίας επίσκεψης 15/6/2021.

Σοφία Γκουρτσογιάννη
Παιδοδοδοντίατρος

Α’ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ
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Γράφουν οι Αγγελική Γιαννοπούλου1, Φλώρα Ζερβού-Βάλβη2

1Γενική Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Επιμ. Α’ Οδοντιατρικού Τμήματος
– Ειδικής Μονάδας ΑμεΑ ΓΝ «Ασκληπιείου» Βούλας
2 Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας και Συντ.
Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος - Ειδικής Μονάδας ΑμεΑ ΓΝ «Ασκληπιείου» Βούλας

Πανδημία COVID-19 και οδοντιατρική.
Σχετικές δραστηριότητες του οδοντιατρικού 
τμήματος - Ειδικής μονάδας ΑμεΑ του ΓΝ 

«Ασκληπιείο» Βούλας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο κορονοϊός ο οποίος προκαλεί το σοβαρό οξύ ανα-

πνευστικό σύνδρομο τύπου 2, γνωστό με το διεθνές
όνομα SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2), είναι ο ιός που προκαλεί τη νόσο COVID-
19. Η νόσος αυτή είναι μία ιογενής λοίμωξη που εμφανί-
στηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2019 στο Wuhan της Κίνας.
Από τότε η μεταδοτική νόσος που προκαλείται από αυτόν
έχει διασπαρεί σε όλον τον πλανήτη και έχει χαρακτηρι-
στεί ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Η συνήθης ονομασία του ιού είναι κορονοϊός, ενώ αρ-
χικά του είχε αποδοθεί το προσωρινό όνομα “ο νέος κο-
ρονοϊός του 2019” (2019 novel coronavirus / 2019-nCoV).
Οι κορωνοϊοί (CoVs) πήραν το όνομά τους από το χαρα-
κτηριστικό ιικό σωματίδιο (virion) που μοιάζει με κορώνα
επειδή σχηματίζονται μικρές προεξοχές γύρω από την επι-
φάνειά τους. Ανήκουν στην οικογένεια Coronaviridae, οι
οποίοι είναι μία μεγάλη οικογένεια ιών που μπορεί να
προκαλέσουν νόσο τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο.
Μέχρι τώρα, υπάρχουν επτά γένη CoV που είναι γνωστό
ότι μολύνουν τον άνθρωπο.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2
Η λοίμωξη COVID-19 μεταδίδεται συνήθως κατά την

επαφή. Άτομα που βρίσκονται πλησίον σε άτομο με
COVID-19 (απόσταση λιγότερο των 2 μέτρων) ή έχουν
άμεση επαφή με αυτό το άτομο διατρέχουν τον μεγαλύ-
τερο κίνδυνο μόλυνσης. Η λοίμωξη COVID-19 μεταδί-
δεται συνήθως αερογενώς και λιγότερο συχνά μέσω
επαφής με επιφάνειες που εκτίθενται απευθείας στον ιό
(στοματική, ρινική, βλεννογόνος οφθαλμού).

Πιθανές διαδρομές μετάδοσης του SARS-CoV-2
Ο ιός SARS-CoV-2 εισέρχεται στα ανθρώπινα κύτ-

ταρα μέσω του υποδοχέα ACE2 (ένζυμο μετατροπής
της αγγειοτενσίνης 2). Αυτό μπορεί να προάγει τη με-
τάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι πρωτεΐνες S του
SARS-CoV-2 συνδέονται στα κύτταρα ξενιστές με
ACE2, συντήκονται στη μεμβράνη και απελευθερώνουν
το ιικό RNA. 

Το ACE2 είναι ένζυμο ρυθμιστής της λειτουργίας του
Συστήματος Ρενίνης – Αγγειοτενσίνης - Αλδοστερόνης
(ΣΡΑΑ) και έχει πληθώρα φυσιολογικών ρόλων. 

Η απώλεια της λειτουργίας των ACE2 που μπορεί να
αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της λοίμωξης από τον
SARS- CoV-2 μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες.

Η έκφραση και η κατανομή του ACE2 στο ανθρώπινο
σώμα υποδηλώνει τις πιθανές οδούς μόλυνσης από τον
SARS-CoV-2. Τα κύτταρα των πνευμόνων που έχουν έκ-
φραση ACE2 μπορεί να είναι τα κύρια κύτταρα στόχοι
κατά τη διάρκεια της μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.
Ορισμένοι όμως ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα μη
αναπνευστικά, όπως νεφρική ανεπάρκεια, γεγονός που
υποδηλώνει ότι ο ιός μπορεί επίσης να εισβάλει και σε
άλλα όργανα. Τα όργανα με μεγάλο αριθμό κυττάρων
που εκφράζουν ACE2 θα πρέπει να θεωρούνται δυνητικά
υψηλού κινδύνου για μόλυνση από τον SARS-CoV-2.

Ο στοματικός βλεννογόνος ως οδός 
μετάδοσης του SARS-CoV-2

Η αξιολόγηση των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων
(βιολογικών, κλινικών, εμπειρικών) υποστηρίζουν ότι ο
στοματικός βλεννογόνος είναι μια αρχική θέση εισόδου για
τον SARS-CoV-2. Μελέτες υποστηρίζουν την έκφραση
ACE2 στον βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας. Επί-
σης μελέτες αναφέρουν ότι ο SARS-CoV-2 έχει ανιχνευθεί
στο σάλιο σε πρώιμο στάδιο της νόσου. Είναι σημαντικό,
όμως, να επισημανθεί ότι τα δείγματα σάλιου δεν περιέχουν
μόνο σάλιο που εκκρίνεται από μείζονες ή ελάσσονες σιε-
λογόνους αδένες, αλλά περιέχουν επίσης εκκρίσεις από τον
ρινοφάρυγγα ή από τους πνεύμονες. Συνεπώς η παρουσία
του SARS-CoV-2 στο σάλιο ασθενών υποδηλώνει μία πι-
θανότητα μόλυνσης των σιελογόνων αδένων από τον ιό.
Προκειμένου να καθοριστούν οι πηγές προέλευσης του ιού
στο σάλιο απαιτούνται περαιτέρω μελέτες.

Μετάδοση του SARS-CoV-2 κατά 
την άσκηση της Οδοντιατρικής

Το οδοντιατρικό περιβάλλον ευνοεί τις οδούς μετά-
δοσης του ιού ο οποίος μπορεί να μεταδοθεί με:
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1. Άμεση μετάδοση μέσω εισπνοής σταγονιδίων που
δημιουργούνται με βήχα, φτάρνισμα ή ομιλία. Αναφορικά
με τους τρόπους μετάδοσης θα πρέπει να διαχωρίσουμε
ότι υπάρχουν δύο ειδών σταγονιδίων. Τα σταγονίδια που
χαρακτηρίζονται ως μεγάλα σε μέγεθος (>5 μm) και κα-
τακρημνίζονται γρήγορα στο έδαφος λόγω της βαρύτη-
τας, συνήθως σε απόσταση 1-2 μέτρων από το άτομο απ’
όπου προήλθαν. Τα αερολύματα (AGP) τα οποία αποτε-
λούνται από μικρότερα σωματίδια (≤5 μm) που εξατμίζον-
ται γρήγορα στον αέρα, αφήνοντας πίσω τους πυρήνες
σταγονιδίων που είναι αρκετά μικροί και ελαφροί ώστε να
επιπλέουν αιωρούμενοι στον αέρα για ώρες. Σε καλά αε-
ριζόμενους χώρους παραμένουν αιωρούμενοι στον αέρα
για τουλάχιστον 10 λεπτά ενώ σε κλειστούς χώρους για
αρκετές ώρες. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της
οδοντιατρικής πράξης μπορεί να δημιουργηθεί αερόλυμα. 

2. Άμεση μετάδοση μέσω της έκθεσης των βλεννογό-
νων σε μολυσματικά σταγονίδια (άμεση επαφή με το
αίμα, τα στοματικά υγρά ή άλλα βιολογικά υγρά). 

3. Έμμεση μετάδοση μέσω επαφής με μολυσμένες επι-
φάνειες ή αντικείμενα όπως οδοντιατρικά εργαλεία, εξο-
πλισμός κ.ά.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Η λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 μπορεί να είναι

από εντελώς ασυμπτωματική μέχρι να εκδηλώνεται με
σοβαρή πνευμονία και σύνδρομο οξείας αναπνευστι-
κής δυσχέρειας (ARDS) που μπορεί να απαιτεί διασω-
λήνωση.

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της λοίμωξης είναι
πυρετός, βήχας, γενική κακουχία, δύσπνοια, παραγωγή
πτυέλων, εξασθένιση, πονόλαιμος. Σπάνια έχουν ανα-
φερθεί γαστρεντερικές επιπλοκές. Ωστόσο, η διάχυτη
κυψελιδική βλάβη είναι το συνηθέστερα παρατηρού-
μενο εύρημα σε λοιμώξεις του αναπνευστικού τόσο
στα οξέα όσο και στα όψιμα στάδια. Οι συννοσηρότη-
τες σε μολυσμένους ασθενείς, όπως προϋπάρχουσες
αερογενείς λοιμώξεις, καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική
ανεπάρκεια, όγκοι κ.ά. επιβαρύνουν την πρόγνωση. 

Συμπτώματα της COVID-19 από τη στοματική κοιλό-
τητα: Σε ασθενείς με COVID-19 έχει αναφερθεί απώλεια
γεύσης, οσμής, επίσης ξηροστομία ως πρώϊμες και βασικές
εκδηλώσεις της νόσου. Σε ασθενείς με COVID-19 ή ύπο-
πτους για τη νόσο έχουν επίσης αναφερθεί βλάβες του
στοματικού βλεννογόνου όπως ελκώσεις, διαβρώσεις, φυ-
σαλίδες, εφελκίδες, πετέχειες, λευκές, ερυθηματώδεις και
νεκρωτικές βλάβες, λεία γλώσσα, οίδημα, αυτόματη αι-
μορραγία. Η πλέον συχνή εντόπισή τους είναι η γλώσσα,
η υπερώα και τα ούλα αλλά μπορεί να προσβάλλεται και
ο λοιπός βλεννογόνος του στόματος και του στοματοφά-
ρυγγα. Παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία σχετικά
με τον μηχανισμό που προκαλεί αυτές τις αλλοιώσεις σε
ασθενείς με COVID-19, πιστεύεται ότι αυτές σχετίζονται
με αγγειακές και ανοσολογικές διαταραχές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Το οδοντιατρείο θα μπορούσε να είναι ένα ιδιαίτερα

επικίνδυνο περιβάλλον μετάδοσης του ιού SARS-CoV-

2 λόγω της στενής επαφής με τους ασθενείς αλλά και
της φύσης της οδοντιατρικής θεραπείας. Ο φόβος μετά-
δοσης του SARS-CoV-2 μέσω σταγονιδίων και αερολύ-
ματος προκαλούν τις σημαντικότερες ανησυχίες κατά
τη λειτουργία των οδοντιατρικών ιατρείων, επειδή είναι
δύσκολο να αποφευχθεί η δημιουργία μεγάλων ποσο-
τήτων αερολύματος και σταγονιδίων αναμεμιγμένα με
το σάλιο του ασθενούς και ακόμη με το αίμα κατά τη
διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης. 

Η ξαφνική εξάπλωση του SARS-CoV-2 καθιστά επι-
τακτική την ανάγκη τροποποίησης τόσο των προληπτι-
κών όσο και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην
οδοντιατρική πρακτική. Οι οδηγίες βασίζονται στο σχέ-
διο προετοιμασίας και απόκρισης για την πανδημία από
τον Sars-Cov-2 του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ
και είναι εναρμονισμένες με τις οδηγίες του ΠΟΥ και τα
διεθνή πρωτόκολλα. Παρέχονται από την Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, επίσης δε από την Εταιρεία
μας, την Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντια-
τρικής.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΣΤΗΝ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Προτείνεται ο εμβολιασμός του ιατρικού και λοιπού
προσωπικού κατά της λοίμωξης COVID-19. Σε περίοδο
ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του ιού, καθί-
σταται υποχρεωτική η διεξαγωγή rapid test δύο φορές
την εβδομάδα σε όλο το προσωπικό των Μονάδων
Υγείας του Ε.Σ.Υ., που δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κο-
ρονοϊού.

Τα κύρια προληπτικά μέτρα κατά την άσκηση της
οδοντιατρικής την περίοδο της πανδημίας:

Ραντεβού και επίσκεψη στο 
Οδοντιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου

1. Προετοιμασία της ομάδας και του Οδοντιατρικού
Τμήματος

- Εξασφάλιση απαιτούμενου εξοπλισμού
- Αίθουσα αναμονής χωρίς περιοδικά και μικροαντικεί-

μενα, διάθεση αλκοολούχων διαλυμάτων άνω του 60%
- Αναρτημένες οδηγίες
- Αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ραντεβού κατά το δυ-

νατό και αποφυγή συνωστισμού, χρήση μάσκας
2. Αξιολόγηση των προσερχομένων στο Οδοντιατρικό

Τμήμα
- Λήψη ιστορικού
- Ηλεκτρονική αποστολή απεικονιστικών και παρα-

κλινικών εξετάσεων
3. Απαραίτητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της οδον-

τιατρικής πράξης και μετά το πέρας αυτής
- Υγιεινή χεριών και χρήση Μέτρων Ατομικής Προ-

στασίας (ΜΑΠ) 
- Εφαρμογή των βασικών και ειδικών προφυλάξεων

κατά την εκτέλεση των συνήθων πρακτικών που σχετί-
ζονται με την οδοντιατρική φροντίδα των ασθενών
(απολύμανση στόματος, αποστειρωμένα εργαλεία, απο-
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φυγή εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν νέφος «αε-
ρόλυμα», χρήση χειρολαβών με σύστημα αποφυγής πα-
λινδρόμησης, περιορισμός χρήσης υδροαεροσύριγγας,
χρήση ισχυρής αναρρόφησης, προτίμηση πανοραμικών
ακτινογραφιών αντί ενδοστοματικών).

- Αερισμός και απολύμανση των χώρων του ιατρείου
(γραφείων και κυρίως χώρου οδοντιατρείου, εργαλείων)

- Ασφαλής χειρισμός και διάθεση των οδοντιατρικών
αποβλήτων

Παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στο Νοσοκομείο
κατά την περίοδο υψηλής έξαρσης της πανδημίας
Αντιμετωπίζονται οι οδοντιατρικές καταστάσεις έκτα-

κτης ανάγκης οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν και να
επιδεινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και επομέ-
νως χρειάζονται άμεση θεραπεία. Στα επείγοντα κυρίως
αντιμετωπίζονται περιπτώσεις οδονταλγίας, γενικευμέ-
νου πόνου, φλεγμονής, λοίμωξης, αποστήματος, περι-
στεφανίτιδας, αιμορραγίας, μετεξακτικών επιπλοκών,
οδοντικού τραύματος και λοιπών τραυματισμών. 

Στα Οδοντιατρικά Τμήματα των Νοσοκομείων αντι-
μετωπίζονται ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιολο-
γικές επεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις και ογκολογικές
θεραπείες, καθώς και όσοι από αυτούς που έχουν βεβα-
ρημένη υγεία θεωρείται ότι η αναβολή της οδοντιατρι-
κής θεραπείας θα επηρεάσει σημαντικά το υποκείμενο
νόσημα ή/και θα παράξει δυσμενή μη αναστρέψιμα απο-
τελέσματα.

Στους ασθενείς που επικοινωνούν τηλεφωνικά για
τυχόν οδοντιατρικό πρόβλημα γίνεται προσπάθεια διε-
ρεύνησης για το είδος του προβλήματος και εφόσον είναι
εφικτό δίδονται οδηγίες για αναλγητική ή άλλη αγωγή.
Ειδικότερα για την ομάδα των ευπαθών ασθενών με πο-
λυπαθολογία και συννοσηρότητα καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή επίσκεψης στο
Τμήμα, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που δεν υπάρχει
δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΜΕΑ

ΤΟΥ Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» εφαρμόζεται το «Επι-

χειρησιακό Σχέδιο Προετοιμασίας για την Υποδοχή Πε-
ριστατικών Sars-Cov-2» το οποίο επικαιροποιείται με
βάση την πορεία του φαινομένου. Σε αυτό το Επιχειρη-
σιακό Σχέδιο αναπτύσσονται επίσης όλες οι δραστηριό-
τητες του Οδοντιατρικού Τμήματος και Ειδικής Μονάδας
ΑΜΕΑ του Νοσοκομείου μας καθώς και οι πρόσθετες αρ-
μοδιότητες των οδοντιάτρων που το στελεχώνουν.

Η προσέλευση των ασθενών στο Οδοντιατρικό Τμήμα
και Ειδική Μονάδα ΑΜΕΑ, καθώς και τα μέτρα πρό-
ληψης που ακολουθούνται βασίζονται στο Εθνικό σχέ-
διο προετοιμασίας και απόκρισης για την πανδημία
από τον Sars-Cov-2. Προσαρμόζεται αναλόγως τόσο
κατά την περίοδο υψηλής έξαρσης της πανδημίας, όσο
και κατά την περίοδο μέσης πιθανότητας μετάδοσης
του ιού. 

Προσέλευση εξωτερικού ασθενή θετικού 
για Sars-Cov-2

Σε περίπτωση που εξωτερικός ασθενής θετικός για
Sars-Cov-2 χρειάζεται να υποβληθεί σε εξέταση και θε-
ραπεία στο Οδοντιατρικό Τμήμα ακολουθείται συγκε-
κριμένο πρωτόκολλο, αρχής γενομένης από την πύλη
εισόδου του Νοσοκομείου, το οποίο περιγράφεται λε-
πτομερώς στο Επιχειρησιακό σχέδιο του Γ.Ν. «Ασκλη-
πιείο Βούλας». Ο ασθενής κατευθύνεται στον χώρο του
οδοντιατρείου μέσω καθορισμένης διαδρομής και εισέρ-
χεται στο ειδικό εξεταστήριο. Ακολουθείται πρωτό-
κολλο τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και
μετά την απομάκρυνση του ασθενή από τον χώρο.

Επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία
Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ειδικής

Μονάδας ΑΜΕΑ για τους ασθενείς που χρήζουν αντιμε-
τώπισης υπό γενική αναισθησία, κατά την περίοδο υψηλής
έξαρσης της πανδημίας, ακολουθούνται οι προβλεπόμε-
νες οδηγίες και προγραμματισμός για όσα περιστατικά
κρίνονται επείγοντα. Οι ασθενείς που πρόκειται να υπο-
βληθούν σε επέμβαση με γενική αναισθησία υπόκεινται
υποχρεωτικά σε μοριακό έλεγχο για τον SARS-COV-2
στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου. Οι συνοδοί των
ασθενών θα πρέπει να φέρουν και αυτοί υποχρεωτικά αρ-
νητικό rapid test.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑ-
ΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΤΑ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
Στο ιατρικό προσωπικό του Οδοντιατρικού Τμήματος,

ως αναναπόσπαστου κρίκου της επιστημονικής ομάδας
και μέλος της Ιατρικής Υπηρεσίας, έχουν ανατεθεί επι-
πλέον αρμοδιότητες, προκειμένου να αντιμετωπισθεί με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πανδημία, ως ακολούθως:. 

- Γενική Συντονίστρια Ιατρικής Υπηρεσίας: Ζερβού-
Βάλβη Φλώρα, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, Συν-
τονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος -
Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ, με ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο
σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης των ασθενών με
COVID-19, στην πρόληψη της διασποράς της λοίμωξης
αλλά και στον εμβολιασμό. 

Σημειωτέον ότι το Νοσοκομείο μας επελέγη μαζί με
άλλα πέντε μεγάλα Νοσοκομεία της Αττικής (Ευαγγελι-
σμός – Αττικόν – ΚΑΤ – Ωνάσειο – Παίδων «Αγία Σοφία»)
για να προβληθεί σε διεθνές επίπεδο η επιτυχής αντιμετώ-
πιση της πανδημίας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας> .

Στη συνολική λειτουργία που συνέβαλε στην κατά-
κτηση αυτής της διάκρισης μεγάλο ρόλο έπαιξε και η Δι-
εύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας.

- Συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων που συ-
νέστησε η ΕΟΟ και συμβολή στην έκδοση πρωτοκόλ-
λου ενισχυμένης επαγρύπνησης στο οδοντιατρείο λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού: Ζερβού-Βάλβη Φλώρα.

- Συμμετοχή στη συγγραφή και στην επικαιροποίηση
του Επιχειρησιακού Σχεδίου Προετοιμασίας για την
Υποδοχή Περιστατικών Sars -Cov-2: Ζερβού-Βάλβη
Φλώρα και Γιαννοπούλου Αγγελική.
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- Συμμετοχή στην Ομάδα Γενικού Συντονισμού του
Επιχειρησιακού Σχεδίου ως Υπεύθυνη Ενημερωτικών
Εντύπων και Διαχείρισης Λειτουργίας Πύλης σύμφωνα
με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ: Γιαννοπούλου Αγγελική.

- Συντονίστρια Διαχείρισης του Οδοντιατρικού Τμή-
ματος και της Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ κατά την περίοδο
της πανδημίας Covid-19: Γιαννοπούλου Αγγελική.

- Συμμετοχή στις βάρδιες ως υπεύθυνος ιατρός Δια-
χείρισης Λειτουργίας Πύλης (διαλογής) σύμφωνα με τις
Οδηγίες του ΕΟΔΥ: Φανδρίδης Ιωάννης, Δημητρίου
Αικατερίνη, Γιαννοπούλου Αγγελική.

- Δειγματοληψία για τον νέο κορωνοϊό SARS-Cov-2
των ασθενών που πρόκειται να αντιμετωπισθούν υπό
γενική αναισθησία: Ζερβού-Βάλβη Φλώρα, Φανδρίδης
Ιωάννης, Δημητρίου Αικατερίνη, Γιαννοπούλου Αγγε-
λική

- Διαπιστευμένος χρήστης ως θεράπων ιατρός για την
καταχώριση και παρακολούθηση στο Εθνικό Μητρώο
Ασθενών με COVID-19: Ζερβού-Βάλβη Φλώρα, Φαν-
δρίδης Ιωάννης, Δημητρίου Αικατερίνη, Γιαννοπούλου
Αγγελική.

- Συμμετοχή ως υπεύθυνος ιατρός στο Εμβολιαστικό
Κέντρο του Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»: Φανδρίδης
Ιωάννης, Δημητρίου Αικατερίνη, Γιαννοπούλου Αγγε-
λική.

- Λήψη δειγμάτων για rapid test και μοριακό έλεγχο
(PCR) από το μη εμβολιασθέν προσωπικό του Γ.Ν.
«Ασκληπιείο Βούλας»: Δημητρίου Αικατερίνη και Γιαν-
νοπούλου Αγγελική.

Συμπεράσματα 
Οι οδοντίατροι κατά την περίοδο της πανδημίας

COVID-19 μπορεί να συναντήσουν ασθενείς με ύπο-
πτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2.
Γενικά, οφείλουν να έχουν ένα υψηλό επίπεδο ευαι-

σθητοποίησης και επιστημονικών γνώσεων προκειμέ-
νου να αντιμετωπίζουν με επάρκεια την νόσο και να
είναι σε θέση να ελέγχουν και να διαχειρίζονται την
εξάπλωσή της.

Επιπλέον οι οδοντίατροι μπορούν να διαδραματί-
σουν πιο ενεργό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση, πρό-
ληψη και θεραπεία του COVID-19 και της σχετικής
έρευνάς του. Ιδιαίτερα στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οι
οδοντίατροι μπορούν να αναπτύξουν και σε πολλά
από αυτά, όπως στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας, έχουν
ήδη αναπτύξει σημαντικές σχετικές δραστηριότητες.
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7. Οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νο-
σημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) σχετικά με την «Πρόληψη Λοι-
μώξεων σε Οδοντιατρικές Μονάδες» (Έκδοση 2019):
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/08/ma-
nosokomeia-odigies-6.pdf όπως εμφανίζεται στις
10.6.20. 

8. ΕΟΟ: https://eoo.gr/covid-19/ όπως εμφανίζεται
στις 15.3.2020.

9. ΕΕΝΟ:http://www.hospitaldentistry.gr/assets/doc-
uments/var/protectionMeasures.mp4 όπως εμφανίζε-
ται στις 15.3.2020.

10. ΕΕΝΟ:http://www.hospitaldentistry.gr/assets/doc-
uments/var/DentalProtectionMeaures.pdf όπως εμφανί-
ζεται στις 15.3.2020.

11. Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Επιχειρησιακό Σχέδιο
Προετοιμασίας για την Υποδοχή Περιστατικών Sars-
Cov-2 (επιβλέπων: Αν. Διοικητής κ. Α. Βουγιουκλάκης),
ΕΕΝΟ: http://www.hospitaldentistry.gr/assets/docu-
ments/var/covid_treatment_plan.pdf όπως εμφανίζεται
στις 15.3.2020.
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Εμβολιασμός και Υποχρεωτικότητα - 
Νομική Θεώρηση

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης και κοινωνικού προ-
βληματισμού εάν ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού - Covid-19 συμβαδίζει με την προ-
στασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο Συντάγματος και Διεθνούς Δικαίου ή ακόμα
και αν επιβάλλεται από πλευράς Συντάγματος και Διεθνούς Δικαίου για την προστασία της
δημόσιας υγείας. Η έννοια της «υποχρεωτικότητας» προβάλλεται από διάφορες πλευρές
και ανάλογα με την αντίστοιχη θεώρηση των πραγμάτων διατυπώνονται ποικίλες απόψεις,
άλλοτε τεκμηριωμένες και άλλοτε όχι. 

Κατ αρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πως η μέριμνα για τη δημόσια υγεία εν
γένει είναι συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, στο πλαίσιο της οποίας η Πολιτεία
οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. Ως συνταγματικό έρεισμα μίας τέτοιας υπο-
χρέωσης  πρέπει να θεωρείτε (έστω και με έμμεση αναφορά) η διάταξη του άρθρου 21
παρ. 3 Σ, η οποία περιέχει σχετική διατύπωση. («Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των
πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της ανα-
πηρίας και για την περίθαλψη των απόρων»). Τα μέτρα αυτά αφορούν και την πρόληψη
της διάδοσης και την καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών, οι οποίες συνιστούν σοβαρό
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στα εν λόγω μέτρα εντάσσεται και ο εμβολιασμός των πο-
λιτών, ο οποίος διενεργείται με σκοπό την προστασία της υγείας, συλλογικώς και ατομι-
κώς, από τις ασθένειες καθώς και την βαθμιαία εξάλειψή τους.

Με βάση τα ως άνω από την μία πλευρά βρίσκεται η υποχρέωση του Κράτους προς λήψη
«θετικών μέτρων» με απώτερο σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και από την άλλη
το βασικό - θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη, (εν δυνάμει εμβολιαζόμενου) και την αξίωσή
του έναντι του Κράτους για αποχή από τον εμβολιασμό (ατομικά), άρα και για μη θέσπιση

Γράφει ο Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π. Κων/νος Παπακωνσταντίνου
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«υποχρεωτικότητας». Είναι γεγονός δικαιοπολιτικά πως το μέτρο του υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού, καθ’ εαυτό, συνιστά σοβαρή παρέμβαση στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικό-
τητας αλλά και στην ιδιωτική ζωή του ατόμου και δη στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα
αυτού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην «Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που» (ΕΣΔΑ)  η προστασία αυτή , προκύπτει προδήλως  από το άρθρο 8 παρ. 1 ως δικαίωμα
στον αυτοκαθορισμό (self-determination) - στο πλαίσιο της προστασίας του αναφαίρετου
δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο, αντίστοιχα δε  στην ελληνική συνταγματική έννομη τάξη, η
προστασία από την παρέμβαση στο σώμα έναντι οιουδήποτε είδους «βιοϊατρικών παρεμβά-
σεων», όπως  στην συγκεκριμένη περίπτωση ο εμβολιασμός, προκύπτει σαφέστατα από το
άρθρο 5 παρ. 5 εδ. β΄ του Συντάγματος μας και συμπληρωματικά από την προστασία της αν-
θρώπινης αξίας του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος όπως εκεί διατυπώνεται από τον Συν-
ταγματικό Νομοθέτη.

Σε κάθε περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου
της Επικρατείας, η «παρέμβαση» αυτή στην σωματική ακεραιότητα του ατόμου η οποία λαμ-
βάνει χώρα διά του «υποχρεωτικού» εμβολιασμού θα μπορούσε να «δικαιολογηθεί» και να
γίνει αποδεκτή συνταγματικά υπό δύο (2) προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να υφίστανται
όμως απαραιτήτως σωρευτικά: Πρώτον ότι προβλέπεται από ειδική νομοθεσία, υιοθετούσα
πλήρως τα έγκυρα και τεκμηριωμένα επιστημονικά, ιατρικά και επιδημιολογικά πορίσματα
στον αντίστοιχο τομέα και Δεύτερον ότι παρέχεται δυνατότητα εξαίρεσης από τον εμβολια-
σμό σε ειδικές ατομικές περιπτώσεις, για τις οποίες αυτός αντενδείκνυται. Είναι αυτονόητο
ότι η οποιαδήποτε τέτοιου είδους νομοθετική παρέμβαση θα πρέπει να τηρεί και να λαμβάνει
αυστηρά υπόψη της και την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της αναγκαιότητας. Την
τήρηση και προστασία των αρχών αυτών την διασφαλίζουμε κατά μία έννοια με την παρα-
δοχή ότι η «παρέμβαση» διά του εμβολιασμού, σύμφωνα με τεκμηριωμένα επιστημονικά δε-
δομένα, κρίνεται ως «αναγκαία και πρόσφορη» για την προστασία της υγείας, τόσο των ίδιων
των εμβολιαζόμενων όσο και τρίτων προσώπων. Κατά συνέπεια η δημόσια υγεία ως συνταγ-
ματικός σκοπός και πρόβλεψη από τον νομοθέτη, που χρήζει προστασίας διά του εμβολια-
σμού, εμπεριέχει την προστασία της υγείας τόσο των εμβολιαζόμενων, ακόμα και ορισμένες
φορές παρά την θέλησή και ενάντια στην βούλησή τους, όσο και κυρίως των τρίτων η υγεία
των οποίων διακινδυνεύεται αναντίρρητα τόσο από τον συγχρωτισμό και την εν γένει επαφή
με αυτούς που δεν έχουν εμβολιασθεί - και άρα είναι έκθετοι στην νόσηση - και για αυτό το
λόγο  κατ’ επέκταση και στην μετάδοση μεταδοτικών ασθενειών και ιών.

Με βάση την πρόσφατη νομολογία αλλά και με μία θεωρητική προσέγγιση με τα υφιστά-
μενα δικαιοπολιτικά δεδομένα, αναγνωρίζεται ένα κατά μία έννοια «κρατικό καθήκον»  για
την προστασία του δικαιώματος στην υγεία (άρθρο 5 παρ. 5 εδ. α΄ Σ) και κατ’ επέκταση στην
ζωή (άρθρο 5 παρ. 2 Σ) τόσο δε του «αρνητή» του εμβολιασμού από τον ίδιο τον εαυτό του
όσο και των τρίτων, υφίσταται προδήλως βέβαια μία σύγκρουση θεμελιωδών δικαιωμάτων,
η οποία όμως «επιλύεται» κατά το δυνατόν με την εκπλήρωση του κρατικού καθήκοντος
προστασίας της υγείας και με πλήρη τήρηση της αρχών της αναλογικότητας και της ανα-
γκαιότητας. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυ-
ρωμένα από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, αντίθετα  αποτελεί ισχυρό παράγοντα υλοποίησης
εκ μέρους του Κράτους του «καθήκοντός» του να προστατέψει ενεργά και αποτελεσματικά
τα συνταγματικά θεμελιώδη δικαιώματα τόσο στην ζωή όσο και την υγεία, προβαίνοντας σε
«ιατρικές παρεμβάσεις» που το ίδιο το Σύνταγμα πάντοτε υπό προϋποθέσεις και αναγκαίους
όρους τού επιτρέπει. 

Εν κατακλείδι είναι πιθανό και φυσιολογικό  μία τέτοια αντίληψη και θέση να μην βρίσκει
κάποιο κομμάτι της κοινωνίας απόλυτα σύμφωνο,  όμως από την άλλη  πρέπει να αναγνω-
ρίσουμε ότι η ίδια η Ελληνική έννομη τάξη διά του Συμβουλίου της Επικρατείας (ως του Ανω-
τάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της πατρίδας μας), αναγνωρίζει εν τέλει ότι το δικαίωμα
στην ζωή και την υγεία των πολιτών αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση και όρο  για την
απρόσκοπτη άσκηση και απόλαυση όλων των υπολοίπων θεμελιωδών δικαιωμάτων και άρα
χρήζει ιδιαίτερης κρατικής προστασίας.



20

Φορολογικές δηλώσεις 2020, 
ένας χρήσιμος οδηγός

Με «επιτυχία» άνοιξε και φέτος στις 27/05, η αυ-
λαία των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδή-
ματα του 2020. Δεύτερη συνεχόμενη φορολογική
περίοδος εν μέσω της πανδημίας του Covid-19, και
όπως μας έχει συνηθίσει η Φορολογική Αρχή κάθε
χρονιά, έτσι και φέτος βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
καθυστερήσεις, ανεπάρκειες, μη ενημερωμένες
εφαρμογές, ελλιπή αρχεία αποδοχών, αδυναμία συ-
νεργασίας των φορέων. Άλλη μια χρονιά με πάμ-
πολλες εγκυκλίους με αλλαγές και εξαιρέσεις προς
ερμηνεία από εμάς τους λογιστές, προκειμένου να
μπορέσουμε να κάνουμε ορθώς την δουλειά μας.
Μέσα σε αυτό το αλαλούμ θα προσπαθήσουμε να
δούμε μαζί όσα άλλαξαν, για να καταλάβουμε γιατί
φέτος μου βγαίνει να πληρώσω τόσο, ενώ πέρυσι
μου έβγαινε τόσο…

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά.
Πρώτο και σημαντικότερο πράγμα που άλλαξε
είναι η φορολογική κλίμακα των εισοδημάτων. Οι
πρώτες 10.000€ φορολογούνται με 9%, οι επόμενες
10.000€ με 22% και οι επόμενες με 28% και 36% αν-
τίστοιχα, ενώ το τυχόν υπερβάλλον εισόδημα με
44%. Ο φόρος μερισμάτων για εισοδήματα που
αποκτήθηκαν από 01.01.2020 μειώθηκε σε 5% από
10%. Ίδιοι παρέμειναν οι συντελεστές φορολογίας
για εισοδήματα από ακίνητα και για τα κέρδη Νο-
μικών Προσώπων και Οντοτήτων. Η μείωση που
εφαρμόζεται στον φόρο που προκύπτει άλλαξε επί-
σης από 1.900€ σε 777€ χωρίς εξαρτώμενα μέλη, το
οποίο προσαυξάνεται αναλόγως αν υπάρχουν
εξαρτώμενα μέλη. Προκειμένου τώρα να εφαρμο-
στεί η μείωση αυτή, θα πρέπει ο κάθε φορολογού-
μενος να έχει καλύψει τουλάχιστον το 30% του
συνολικού του εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα.

Ειδικά για το Φορολογικό Έτος 2020 και υπό κά-
ποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, απαλλάσσον-
ται από τα τεκμήρια φυσικά πρόσωπα τα οποία
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και θεωρή-
θηκαν πληττόμενοι λόγω Covid-19, για οποιοδή-
ποτε διάστημα εντός του 2020, όπως και τα φυσικά
πρόσωπα των οποίων ανεστάλη η σύμβαση εργα-
σίας τους ή εντάχθηκαν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡ-

ΓΑΣΙΑ, είτε είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και έλαβαν
μειωμένα μισθώματα το 2020 λόγω Covid-19 και
έχει υποβληθεί έστω και μια δήλωση μειωμένων μι-
σθωμάτων στο TAXISnet.

Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων και
ημών των λογιστών, όσοι θεωρήθηκαν πληττόμενοι
από την Φορολογική Αρχή, στο Ε1 είναι προσυμ-
πληρωμένος ο νέος κωδικός 985/986 «Πληττόμε-
νος λόγω COVID-19». Επιπλέον, όσες επιχειρήσεις
έλαβαν Επιστρεπτέα Προκαταβολή, έχουν ήδη προ-
συμπληρωθεί στον νέο κωδικό 999 του εντύπου Ε3
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα ποσά
που εισέπραξαν εντός του έτους 2020. Αντίστοιχα,
έχουν ήδη αναρτηθεί στους λογαριασμούς των
φορολογουμένων στο myTAXISnet, στην «Ενη-
μέρωση βεβαίωσης αποδοχών», τα ποσά των Απο-
ζημιώσεων Ειδικού Σκοπού που χορηγήθηκαν
από το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών του COVID-19 και έχουν
καταβληθεί μέσω της ΑΑΔΕ. Με ανακοίνωση της
τελευταίας, τα παραπάνω ποσά Επιστρεπτέας
Προκαταβολής και Αποζημιώσεων Ειδικού Σκο-
πού θα έχουν προσυμπληρωθεί κατά περίπτωση
στους κωδικούς 781/782 του εντύπου Ε1. Ποσά
τώρα που έχουν καταβληθεί από άλλους φορείς
του δημοσίου (π.χ. Υπουργείο Εργασίας, Τουρι-
σμού κλπ) θα προσυμπληρωθούν στους παραπάνω
κωδικούς του Ε1 αμέσως μόλις παραληφθούν τα
σχετικά αρχεία.

Μια ακόμα σημαντική διευκρίνιση, που αφορά τα
ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφει-
λές στη φορολογική διοίκηση, λόγω είσπραξης μει-
ωμένου μισθώματος, δεν θα αναγραφούν στη
δήλωση, καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται
να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης πε-
ριουσιακών στοιχείων.

Ομοίως, τα ποσά των αποζημιώσεων που έλαβαν οι
φορολογούμενοι επειδή εισέπραξαν μειωμένα μισθώ-
ματα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του
2020, λόγω Covid -19, θα αναγραφούν στις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος του επόμενου φορολογικού
έτους, καθώς καταβλήθηκαν εντός του 2021.

Γράφει η Φοροτεχνικός Μαριάννα Δημητρίου
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Εξίσου σημαντική αλλαγή είναι και η μείωση της
Προκαταβολής Φόρου που προκύπτει από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων, με
νέα τροπολογία του Υπ. Οικονομικών, η οποία προ-
βλέπει την μείωση αυτής σε 55% από 100%, που
ισχύει μέχρι και σήμερα. Τα ανωτέρω ισχύουν για
την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την
πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδή-
ματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.
Μειώνεται ακόμα, σε 80% από 100%, που ισχύει, το
ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομι-
κών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανω-
τέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που
βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων,
όμως ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, ορίζεται
σε 70% το ποσοστό αυτό. 

Τέλος, με το άρθρο 31 του ν.4797/2021, η προθε-
σμία υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων για
το Φορολογικό Έτος 2020, ορίζεται η 27η Αυγού-
στου του έτους 2021, αν και μιλώντας εκ πείρας και
σύμφωνα με όσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί ορι-

στικά μέχρι και σήμερα, αναμένουμε παράταση
αυτής της προθεσμίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου. Φέτος, όπως και πέρυσι, ο φόρος που
θα βεβαιωθεί προς πληρωμή, θα καταβληθεί σε 8
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο
πρώτες καταβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου. Αν
τώρα η δήλωση εισοδήματος υποβληθεί μέχρι και
την 28η Ιουλίου, παρέχεται στο συνολικό ποσό
φόρου μια έκπτωση της τάξεως του 3%, εφόσον
αυτό καταβληθεί εφάπαξ.

Κλείνοντας, με την φορολογική περίοδο να έχει
μόλις ξεκινήσει για εμάς και παράλληλα να τρέ-
χουν προθεσμίες που λήγουν, προθεσμίες που
παίρνουν παράταση, πλατφόρμες που ανοίγουν
και κλείνουν, νόμοι και εγκύκλιοι που πρέπει να
διαβαστούν και να ερμηνευθούν, εγώ θα ευχηθώ
σε όλους μας ένα καλό και πάνω απ’ όλα ασφαλές
καλοκαίρι, καλές διακοπές και καλή ξεκούραση,
με την ελπίδα αυτή να είναι η τελευταία χρονιά
που αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της πανδη-
μίας του Covid-19. 
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Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνί-
σματος που έχει καθιερωθεί  στις Μαΐου κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο
«ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ» που θα προβληθεί για πρώτη
φορά στο διαδικτυακό κανάλι του YouTube “ΒΙΚΥ
ΝΤΟΥΛΙΑ” τη Δευτέρα 31 Μαΐου στις 20:00.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την διαφορετική προσέγ-
γιση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος  μέσα
από διάφορες ειδικότητες. Εκτός από την ιατρική άποψη
και τις επικίνδυνες και ακίνδυνες βλάβες για την ζωή του
καπνιστή, θίχτηκε το θέμα από κοινωνική, νομοθετική,
καλλιτεχνική και αθλητική πλευρά.

Το κάπνισμα λοιπόν μέσα από την ατομικοψυχολογι-
κές και κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές μέσα από το
πέρασμα του χρόνου, Το κάπνισμα μέσα από το μοντέλο
του “ωραίου” στο θέατρο, Πόσο επηρεάζει το κάπνισμα
την αισθητική των δοντιών μας και την υγεία μας, Πώς
επηρεάζει το τσιγάρο τις φωνητικές χορδές, Άσκηση και
κάπνισμα

Η σπουδαιότητα διακοπής του καπνίσματος.  O Αντι-
καπνιστικός νόμος και συνέπειες στην εφαρμογή του
ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν από όλους.

Ο Δήμος Καλλιθέας εκπροσωπήθηκε  από την Αντιδή-
μαρχο Υγείας κα Πάσχου Άννα, η οποία απεύθυνε χαιρε-
τισμό από τον Δήμαρχο Καλλιθέας κ. Κάρναβο Δημήτρη
και μας μίλησε για τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος του
Δήμου.

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
Χαιρετισμός από τον Γιάννη Καλλιάνο, βουλευτή

της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα της 
Β’  Αθηνών. Παρουσιαστή μετεωρολογικών

δελτίων, μαθηματικό και πολιτικό.
• Άννα Πάσχου / Αντιδήμαρχος Υγείας – νοσηλεύτρια
«Η σπουδαιότητα διακοπής του καπνίσματος»
• Αγραπίδου Μαρία / χειρουργός Οδοντίατρος
« Πόσο επηρεάζει το κάπνισμα την αισθητική των

δοντιών μας και την υγεία μας»
• Κωστόπουλος Νίκος / καθηγητής φυσικής αγωγής
«Άσκηση και κάπνισμα»
• Αναστασία Νίνου – Δημητρίου / καθηγήτρια φωνη-

τικής – συγγραφέας
«Πώς επηρεάζει το τσιγάρο τις φωνητικές χορδές»
• Μπίκος Γεώργιος / πολιτικός επιστήμων – κοινωνιο-

λόγος – λυκειάρχης 7ουΛυκείου Καλλιθέας
«Το κάπνισμα ως πρακτική με ατομικοψυχολογικές

και κοινωνικοπολιτισμικές καταβολές»
• Στρατηγού Μαρία / δικηγόρος
«Αντικαπνιστικός νόμος και συνέπειες στην εφαρμογή του»
• Σάρα Τερζή / ηθοποιός
«Το κάπνισμα μέσα από το μοντέλο του “ωραίου” στο

θέατρο»
Η παρουσίαση έγινε από την Βίκυ Ντούλια (Ηθοποιός

& Διαφημίστρια)
Μαρία Κ. Αγραπίδου

Χειρουργός Οδοντίατρος - Επιτροπή δημοσίων σχέσεων
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Επιλέγω να μην καπνίζω 
Εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας «Επιλέγω να Mην Καπνίζω» 

στις 31. 5. 2021 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Την ημερίδα που έλαβε χώρα στο μουσείο της Ακρόπολης
τίμησε με την παρουσία της η  Α.Ε Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου και απηύθυνε χαιρετισμό κα-
ταλήγοντας  ότι «Ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από την βλα-
βερή αυτή συνήθεια για πάντα».

Ακολούθησε χαιρετισμός  του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη
Κικίλια που έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ψήφιση και εφαρ-
μογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Η Υπουργός Παιδείας κυρία Νίκη Κεραμέως ανήγγειλε πως
από την ερχόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν Εργαστή-
ρια Δεξιοτήτων, σε όλα τα σχολεία της χώρας προκειμένου τα
παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής κατά των εξαρτήσεων.

Επίσης Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνί-
σματος  έστειλε ο Dr. Hans HenriP. Kluge, WHO Regional
Director for Europe (video). 

Μηνύματα απηύθυναν ακόμη η Υφυπουργός Υγείας κυρία
Ζωή Ράπτη, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ κύριος Παναγιώτης Αρ-
κουμανέας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας
κύριος Παναγιώτης Πρεζεράκος και ο Dr. David G. Horner,
Πρόεδρος Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. 

Επίσης, εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης τοποθε-
τήθηκαν για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: κ.
Ανδρέας Ξανθός, πρώην Υπουργός Υγείας και βουλευτής ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κ. Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής ΚΙΝΑΛ, Υπεύθυνος Το-
μέας Υγείας, κ. Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής ΚΚΕ και
Αντιπρόεδρος της Βουλής.

Στην ημερίδα ήταν προσκεκλημένος και ο Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ. Θανάσης Δεβλιώτης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
του Υπουργείου Υγείας για το Κάπνισμα και Διευθυντής του
Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου
Ελλάδος κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, ανακοίνωσε πρόσφατα
στοιχεία  από έρευνα της εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH, η
οποία πραγματοποιήθηκε 24 με 27 Μαΐου, για λογαριασμό της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το Κάπνισμα, Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας, Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας ACG, Ελληνικής Καρδιο-
λογικής Εταιρεία, Eλληνικής Oδοντιατρικής Ομοσπονδίας, η
οποία κατέδειξε μεταξύ άλλων σημαντική μείωση των καπνι-
στών (καθημερινών και περιστασιακών) σε ποσοστό που κυ-
μαίνεται από 21,9% μέχρι 38,3% είχαμε στην Ελλάδα την
δεκαετία 2009-2019. Ακόμη ποιο θεαματική ήταν η μείωση του
καπνίσματος, την ίδια περίοδο, στους νέους ηλικίας 16 με 24
χρονών, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 47,1% μέχρι 69,4%.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επιστημονικών φορέων.

Συντονιστές: Καθ. Παναγιώτης Μπεχράκης, Καθ. Γεώργιος
Χρούσος.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κύ-
ριος Ευάγγελος Φιλόπουλος στην τοποθέτησή του αναφέρ-
θηκε στα μέτρα που προτείνει η εταιρεία του για τη διακοπή
του καπνίσματος. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κύριος Στυλιανός Λου-
κίδης, αφού έκανε αναφορά στις δράσεις της εταιρείας, τόνισε
τη σημαντική προσφορά των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος,
που λειτουργούν σε επτά νοσοκομεία της χώρας, στη μείωση
των καπνιστών. Ο κύριος Ιωάννης Κανακάκης, Πρόεδρος της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τόνισε πως το κάπνισμα
σκοτώνει κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο 7.000.000 ανθρώ-
πους. Εξήγησε δε πως η αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών
νοσημάτων λόγω του καπνίσματος επεκτείνεται σε όλο το
φάσμα των  νοσημάτων. 

Τέλος, η κυρία Ελεάνα Στουφή, Αντιπρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Κλινικής Στοματολογιας και μέλος της επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, ευχαριστώντας
τους διοργανωτές που συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Οδον-
τιατρικής κοινότητας, αναφέρθηκε στις αθώες αλλά και στις
επικίνδυνες βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα στο στόμα.

Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε 
στο SMOKEFREEGREECE.GR

Παναγιώτης Μπεχράκης, Ελεάνα Στουφή 
και Γιώργος Χρούσος

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας με την Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ελεάνα Στουφή
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Ένα ταμείο αρωγής και αλληλοβοήθειας 
συναδέλφων οδοντιάτρων

Η δημόσια ή ιδιωτική αγαθοεργία και φιλανθρωπία αποτέλεσαν για αιώνες την μονα-
δική δυνατότητα ανακούφισης των ανθρώπων που βρέθηκαν σε κατάσταση πλήρους ή
περιστασιακής αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της ζωής. Αυτού του είδους η
υποστήριξη εκδηλωνόταν στα πλαίσια της οικογένειας ή της κοινότητας ή συντεχνιών
και σχετιζόταν κυρίως με θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές. Ωστόσο η βιομηχανική
ευρωπαϊκή επανάσταση του 19ου αιώνα ανέδειξε την πλήρη ανεπάρκεια του συστήματος
αυτού να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν, οπότε και
άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία και τε-
λικά προόδευσαν και υιοθετήθηκαν από πολλές χώρες. Όχι, πάντως, χωρίς δυσπιστία ή
καθυστερήσεις ή και έντονες αντιδράσεις πολλές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αν-
τιπαράθεσης.

Σήμερα ασφαλίζεται, μέσω των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ή ασφάλειας, η πλει-
ονότητα των κινδύνων στους οποίους είναι πιθανόν να εκτεθεί ο κάθε εργαζόμενος ή ο
κάθε πολίτης μιας χώρας (γήρας, ασθένεια, αναπηρία, ανεργία…). Υπάρχουν ωστόσο
πάντα κίνδυνοι που μένουν ανασφάλιστοι ή που δεν καλύπτονται επαρκώς. Ο εντοπισμός
και η επεξεργασία σχεδίων για την επέκταση της κοινωνικής ασφάλειας και σε αυτούς τους
κινδύνους είναι έργο των κυβερνήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Στον δικό μας επαγγελματικό τομέα, ομάδες εργασίας της Ομοσπονδίας μας, όπως είναι
η ομάδα εργασίας «Γυναίκες στην Οδοντιατρική» ή η επιτροπή για τη στήριξη του επαγ-
γέλματος, διαμορφώνουν αιτήματα για περαιτέρω διαπραγμάτευση με τους αρμόδιους κυ-
βερνητικούς φορείς. Ωστόσο, τελευταία έχει γίνει συζήτηση για την δημιουργία ενός
ταμείου αλληλεγγύης και αρωγής μεταξύ των οδοντιάτρων συναδέλφων.

Το ζήτημα δεν τέθηκε από μένα, που γράφω αυτό το κείμενο, τέθηκε από γνωστό καλό
συνάδελφο πριν από καιρό σε μια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας. Μας απα-
σχόλησε πρόσφατα σε μια διαδικτυακή ομάδα συζήτησης. Έχω την αίσθηση ότι η δημι-
ουργία ενός ταμείου συναδελφικής αλληλεγγύης θα ήταν ένα από τα πιο αξιόλογα έργα
που θα μπορούσαμε να αφήσουμε ως ορόσημο της εποχής μας, γι’ αυτό το  λόγο και
γράφω γι’ αυτό και συσστρατεύομαι στην προσπάθεια δημιουργίας του.

Ωστόσο η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον τύπο του ταμείου που θα θέλαμε: Θα
έχει υποχρεωτικές συνδρομές; Θα καλύπτει μόνο όσους πληρώνουν αυτές τις υποχρεωτι-
κές συνδρομές; Θα είναι ένα επαγγελματικό ταμείο; Θα είναι ένας απλός τραπεζικός λο-
γαριασμός σε κάθε Σύλλογο για να καλύπτει έκτακτες ανάγκες;

Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να φτιαχτεί ένα Ταμείο αλληλοβοήθειας που να μπορεί
να έχει κύρος και να εμπνέει σεβασμό. Να είναι ένα κεντρικό ταμείο και όχι ένας απλός
λογαριασμός σε κάθε Σύλλογο. Να λειτουργεί στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών αξιών και
της αγαθοεργίας. Να είναι ένα ταμείο που όλοι οι συνάδελφοι να επιθυμούν να το γεμίσουν
και κανένας να μην επιθυμεί να το αδειάσει. Γιατί, ακριβώς, θα είναι ένα ταμείο για τις
έκτακτες περιστάσεις, για τις πολύ δύσκολες στιγμές.

Το καταστατικό ενός τέτοιου ταμείου έχει ήδη διαμορφωθεί και υπάρχει. Ιδού ο σκοπός
του, όπως ακριβώς περιγράφεται:

«1. Σκοπός του Ταμείου είναι η οικονομική αρωγή σε συναδέλφους οδοντιάτρους που βρί-
σκονται σε οικονομική δυσχέρεια στις ακόλουθες - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά -  περι-
πτώσεις:

α) Μερική ή ολική καταστροφή των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων οφειλόμενη σε
φυσικά αίτια (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ). 
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β) Απώλεια των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων οφειλόμενη σε εγκληματικές ενέρ-
γειες, βίαιες συγκρούσεις, κοινωνικές ταραχές, στάσεις  κ.ά.π.

γ) Σοβαρά προβλήματα υγείας προσωπικά ή οικογενειακά, που έχουν μη αντιμετωπίσιμο
κόστος θεραπείας ή αποκατάστασης. 

δ) Καταστάσεις της υγείας που έχουν ως αποτέλεσμα μακράς διάρκειας αποχή από την
εργασία, που δεν καλύπτεται επαρκώς από άλλες ασφαλιστικές πηγές (επαπειλούμενη δια-
κοπή κύησης, σοβαρός τραυματισμός κλπ)

2. Η δυνατότητα του Ταμείου να συνεισφέρει επεκτείνεται και σε άλλες περιπτώσεις με
απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου και όσο επιτρέπει το ταμειακό αποθεματικό που
είναι διαθέσιμο».

Ο σκοπός του ταμείου δεν είναι βέβαια το να μας αυξήσει την πενιχρή σύνταξη που θα
πάρουμε όταν θα αποσυρθούμε από την ενεργό δράση. (Μπορούμε να επιλέξουμε υψη-
λότερη ασφαλιστική κατηγορία, αν το επιθυμούμε). Ούτε υπάρχει λόγος να συστήσουμε
μια ασφαλιστική εταιρεία, ώστε η παροχή να εξαρτάται από την καταβολή του ασφαλί-
στρου. (Υπάρχουν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να
αποταθεί). Ούτε πρόκειται για ένα ταμείο στο οποίο οι υπεύθυνοι θα έχουν το άγχος να
εισπράττουν υποχρεωτικές συνδρομές. Αλλά ούτε και για ένα ταμείο που θα καταφέρει
να καλύψει όλες τις ανάγκες, ώστε να σταματήσει έτσι την αγωνιστική συνδικαλιστική
και πολιτική διεκδίκηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις το ταμείο αυτό θα καλύπτει ανάγκες που δεν καλύπτονται από
το επίσημο ασφαλιστικό σύστημα. Κάπου θα προσαυξάνει τις παροχές ή αποζημιώσεις του
επίσημου ασφαλιστικού συστήματος ή της πολιτείας. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, το τα-
μείο θα μοιράζει την συναδελφική αλληλεγγύη και θα σφυρηλατεί την ενότητα και την
συσπείρωση του κλάδου μας, ενός κλάδου που έχει ευαισθησία και ήθος να εκτιμήσει κάθε
ευγενή προσπάθεια που δεν σχετίζεται με επιδιώξεις επιρροής και εξουσίας.

(Στην φωτογραφία, βιβλιάρια του ασφαλιστικού μας ταμείου. Για την περιπέτεια της
ίδρυσής του θα γράψω σε επόμενο τεύχος του φιλόξενου Περιοδικού του Ο.Σ.Π.)

Διονύσης Γαρμπής
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας





28

«Φύσει γαρ άνθρωπος, ο βούλεται» 
Ιούλιος Καίσαρας

(Από την φύση του ο άνθρωπος πιστεύει αυτό που θέλει)

Ο παραπάνω αφορεσμός του Καίσαρα δεν συμ-
βαίνει μόνο στον άνθρωπο αλλά επεκτείνεται και
στο ζωικό βασίλειο. Ο λαϊκός φιλόσοφος Αίσωπος
έλεγε στην εποχή του ότι, ο πεινασμένος λύκος
ονειρεύεται, ο βοσκός να έχει ξεχάσει έξω από το
μαντρί του ένα  πρόβατο για να χορτάσει την πείνα
του. Και συνεχίζει ο σοφός αν ο Θεός άκουγε τον
κόρακα δεν θα έμενε γαϊδούρι ζωντανό κανένα.
Πριν την κρίσιμη μάχη της Χαιρώνειας, μεταξύ
Αθηναίων-Θηβαίων εναντίον του βασιλιά Φίλιπ-
που της Μακεδονίας, οι πολίτες της Αθήνας αγου-
ροξυπνημένοι και μισοβρακωμένοι κατέβαιναν
στην αγορά και ρωτούσαν τους συμπολίτες:
Μήπως μάθατε αν πέθανε ο βασιλιάς Φίλιππος;  για
να τους απαντήσει ο αρχηγός και ρήτορας Δημο-
σθένης: Δεν ντρέπεστε καθόλου Αθηναίοι αντί να
πάτε να τον βρείτε και να τον σκοτώσετε στο πεδίο
της  μάχης ρωτάτε αν πέθανε; Στην μετά Αλεξαν-
δρινή εποχή όταν οι ελληνικές πόλεις βρίσκονταν
σε πολεμικές διαμάχες καλούσαν τους Ρωμαίους να
τους λύσουν τις διαφορές μόνο που στο τέλος τους
ανοίξαμε την όρεξη και μας άλωσαν ολοκληρωτικά
για μία χιλιετία. Στο Βυζάντιο από τον 10ο αιώνα
την άμυνα και την φύλαξη των συνόρων του κρά-
τους την ανέθεταν σε μισθοφόρους, απαλλάσσον-
τας τα παιδιά τους από την στράτευση μόνο που οι
μισθοφόροι πουλούσαν τα τομάρια τους ανάλογα
με τα συμφέροντα τους. Οι Σταυροφόροι το 1204
καλέστηκαν από τους Βυζαντινούς για να λύσουν
τις διαφορές των εστεμμένων. Στη συνέχεια δεν
πλήρωσαν τα συμφωνημένα, έτσι λεηλάτησαν την
πόλη και την κατέκτησαν για μισό αιώνα. Μερικά
χρόνια πριν την Άλωση οι Παλαιολόγοι ευρισκό-
μενοι σε οικογενειακές διαμάχες για την εξουσία
τους αυριανούς τους μακελάρηδες τους Τούρκους
κάλεσαν για να λύσουν τις διαφορές τους. Το 1453
στην Άλωση ο κατακτητής Σουλτάνος βρήκε ένα
σάπιο δέντρο, το έκοψε από τη ρίζα του μήπως και
ξανά βλαστήσει και κάπως έτσι και έγινε. Παρότι η
ιστορία δεν μας διδάσκει ατυχώς αξίζει να θυμί-
σουμε στους Έλληνες ένα ιστορικό γεγονός. Το
1453, όταν έγινε η Άλωση όσοι άντρες δεν έπεσαν
μαχόμενοι, σκλαβώθηκαν. Μαζί με αυτούς και τα

δύο παιδιά του άρχοντα Νοταρά. Τότε ο Νοταράς
απεγνωσμένος, παίρνει τον αποθηκευμένο του θη-
σαυρό ανά χείρας και τον εναποθέτει στα πόδια του
Σουλτάνου για την σωτηρία των παιδιών του. Για
να πάρει την απάντηση από τον πορθητή:  «Άρ-
χοντα Νοταρά, αν τον θησαυρό αυτό τον είχες
προσφέρει νωρίτερα για την πατρίδα μπορεί και να
σωζόταν. Τώρα δεν έχεις  ούτε πατρίδα, ούτε οικο-
γένεια. Τα έχασες όλα.»  Στο τέλος του 18ου αιώνα
εναποθέσαμε τις ελπίδες μας στο ξανθό γένος των
ομόθρησκων Ρώσων και πράγματι η Μεγάλη Αικα-
τερίνη ευρισκόμενη σε πόλεμο με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, θέλοντας να τους αποδυναμώσει
έστειλε τον Ορλόφ  και ξεσήκωσε τους Έλληνες.
Όταν τα βρήκαν με τον Σουλτάνο μας παράτησαν
και βρεθήκαμε σε ακόμα χειρότερη θέση. Αρχές του
19ου αιώνα εναποθέσαμε πάλι τις ελπίδες μας στον
Μέγα Ναπολέοντα μέχρι να απογοητευτούμε και
από αυτόν. Τότε μόνο προεστοί, καπεταναίοι λαός
και κλήρος κατανόησαν ότι η ελευθερία τους γέ-
νους περνάει από την μπούκα του τουφεκιού μας.
Έτσι ήρθε εκείνη η άγια μέρα, η Τουρκία δεν είναι
αήττητη και ελευθερώσαμε κάποια νησιά και την
Νότια Ελλάδα. Και πάνω στη χαρά μας βγήκαν τα
εμφύλια μαχαίρια για το ποιος θα έχει την εξουσία.
Και εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, οι τρεις μεγάλες
δυνάμεις Γαλλία – Ρωσία – Αγγλία αποφασίζουν
στο Ναβαρίνο να διώξουν τον δυνάστη από τη Με-
σόγειο και έτσι έγινε. Μόνο που αυτό το εγχείρημα
θα γίνει χωρίς εμάς και το τίμημα θα είναι έκτοτε
να μην είμαστε ελεύθεροι αλλά  προτεκτοράτο κά-
ποιου από τους προαναφερόμενους σωτήρες. Το
1880 θα μας παραχωρήσουν την Θεσσαλία χωρίς
πόλεμο. Το 1897, πήραν τα μυαλά μας αέρα, και
διαγράψαμε μία μεγάλη ήττα και γίναμε περίγελος
των ξένων και  χάριν στην έγκαιρη επέμβαση της
Αγγλίας και της Ρωσίας ο Σουλτάνος δεν ήρθε να
πιει καφέ στην Ακρόπολη όπως και απειλούσε. (Το
οξύμωρο είναι αντί του Mea Culpa κατηγορούσαμε
τις μεγάλες δυνάμεις που δεν μας εμπόδισαν σε
αυτό μας το ατόπημα).  Το 1912 το πάθημα του
μαύρου 97 μας έγινε μάθημα και έτσι οργανωμένα
με συμμαχίες πορευτήκαμε στους βαλκανικούς πο-



λέμου ελευθερώνοντας Ήπειρο και Μακεδονία.
Στον Α΄ μεγάλο πόλεμο δίπλα στους συμμάχους
ενσωματώσαμε και την Θράκη. Το 1920-1922 πα-
ρασυρόμενοι από τους συμμάχους θελήσαμε να
υλοποιήσουμε την μεγάλη ιδέα, την χώρα των δύο
Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών. Μόνο που στη
διαδρομή άλλαξαν τα συμφέροντα των συμμάχων
και από σύμμαχοι έγιναν εχθροί μας και μαζί με τα
δικά μας λάθη καταφέραμε να συρρικνώσουμε το
τρις χιλιετές έθνος σε Βαλκανικό Κρατίδιο. Με το
έπος του ΄40 θα διατηρήσουμε τα σύνορα και προ-
σθέτουμε και τα Δωδεκάνησα. Μετά το τέλος του
μεγάλου πολέμου και του εμφυλίου από προτεκτο-
ράτο της Αγγλίας γίναμε προτεκτοράτο της Αστε-
ρόεσσας. Τώρα αυτή η ηγεμονεύουσα χώρα η ΗΠΑ
θα μας στείλει μία μεγάλη οικονομική βοήθεια ονο-
μαστή ως σχέδιο Μάρσαλ για να αρχίσει σιγά σιγά
η ευημερία και η ανοικοδόμηση. Εισαχθήκαμε ως
δέκατη χώρα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, η χώρα
εισέπραξε μεγάλα αναπτυξιακά κονδύλια, παράλ-
ληλα άντλησε και υπέρογκα δάνεια και αυτά όχι για
ανάπτυξη αλλά για εφήμερη ευημερία. Μέχρι που
φτάσαμε στην πτώχευση, στα μνημόνια και την

ξένη επιτροπεία. Και όπως λέει ο σοφός λαός μας «
δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται». Έτσι ξεπου-
λήσαμε στους Σκοπιανούς γλώσσα και εθνότητα.
Τώρα είμαστε έτοιμοι προκειμένου να μην χάσουμε
την βόλεψη μας να κάνουμε και παραχωρήσεις των
δικαιωμάτων μας και στο Αιγαίο. Αντί να θωρακί-
σουμε τη χώρα μας με φρεγάτες και καινούργιο
εξοπλισμό, εκατοντάδες χιλιάδες ευεργετημένοι
συνταξιούχοι αναλώνονται στα δικαστήρια διεκδι-
κώντας από ένα ήδη πτωχευμένο κράτος δισεκα-
τομμύρια σε αναδρομικά. Παράλληλα δεκάδες
χιλιάδες Ελληνόπουλα κωλυσιεργούν πάνω από
μία δεκαετία να εκτελέσουν το στρατιωτικό τους
καθήκον προς την Πατρίδα. Διαχρονικά αθεράπευ-
τοι περιμένουμε κάποιος άλλος να θυσιαστεί και
να μας σώσει όπως πχ. τώρα η Γαλλία. Ας το κατα-
νοήσουμε μια και καλή. Κανένας Γάλλος ή Αμερι-
κανός δεν θα θυσιαστεί για λογαριασμό μας παρά
μόνο αν τα συμφέροντα τους συμπίπτουν με τα
δικά μας.  Μόνοι μας θα υπερασπιστούμε τα σύ-
νορα της χώρας με όποιες θυσίες και αν χρει-
αστούν. Το νεοσύστατο Ισραήλ διδάσκει. 

Δημήτρης Μαυραειδόπουλος
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Η διαφορετικότητα στην σύγχρονη εποχή

Η διαφορετικότητα αποτελεί έναν όρο που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά στις μέρες
μας και ηχεί στα αυτιά μας. Όμως ξέρουμε στα αλήθεια γιατί το χρησιμοποιούμε; Συχνά βλέ-
πουμε την λέξη ‘’ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ’’ να πρωταγωνιστεί σε κοινωνικές εκπομπές, σε
διαφημίσεις, σε καμπάνιες ισότητας, σε εκδηλώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.α. Είναι
όμως ο όρος αυτός πραγματικά ένας όρος που τον αποδεχόμαστε; Είναι ένας όρος με τον
οποίο μπορούμε να ζήσουμε μαζί του; Οι κοινωνίες οι σημερινές σφύζουν από διαφορετι-
κότητα και εμείς καλούμαστε να ζήσουμε αποτελεσματικά και ουσιαστικά μέσα σε αυτές. Ο
βαθμός ετοιμότητας του καθενός σε μια κοινωνία διαφορετικότητας αναμφίβολα δεν είναι
ο ίδιος. Αυτό οφείλεται στο πως έχει γαλουχηθεί ο καθένας από εμάς. Όλα ξεκινούν μέσα
από την οικογένεια. Το παιδί πρέπει να λάβει από μικρή ηλικία τις απαιτούμενες βάσεις για
να μπορέσει να αντιμετωπίσει στην ενήλικη ζωή του την κοινωνία της διαφορετικότητας.
Η παιδεία δεν προέρχεται μόνο από το σχολείο. Καλλιεργείται από το πρώτο λεπτό της
ζωής μας μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον μας. 

Διαφορετικοί άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας. Αν κάνουμε μία στροφή γύρω μας θα παρα-
τηρήσουμε πως κανείς μας δεν είναι ίδιος. Άλλο χρώμα μαλλιών έχει κάποιος, άλλο στυλ
εμφάνισης, άλλα κιλά και άλλο ύψος. Επίσης υπάρχει διαφορετικότητα στην μάθηση. Με-
ρικοί από εμάς μαθαίνουν διαφορετικά, με διαφορετικούς ρυθμούς, διαφορετικές τεχνικές,
κάποιοι είναι πολύ καλοί μαθητές στο γνωστικό-ακαδημαϊκό κομμάτι, κάποιοι άλλοι δεν
είναι τόσο καλοί στον τομέα αυτό και μπορεί να είναι και αδιάφοροι απέναντι στη μάθηση
αλλά να καταφέρνουν περίτεχνα στις καλλιτεχνικές κι αθλητικές δραστηριότητες. Υπάρχει
και η ομάδα των ατόμων που μπορεί να έχει διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή
αυτιστικού φάσματος, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down, σπάνια γενετική πάθηση, νοητική καθυστέρηση.

Υπάρχουν τα παιδιά που μπορεί να προέρχονται από κάποια μειονότητα ή να είναι παιδιά
μεταναστών. Τα παιδιά που μπορεί να προέρχονται από χαμηλά, μέτρια ή ψηλά κοινωνι-
κοοικονομικά στρώματα. Τα παιδιά που μεγαλώνουν και με τους δυο γονείς τους, τα παιδιά
που μεγαλώνουν με τον έναν γονιό ή τα παιδιά που προέρχονται από μονογονικές οικογέ-
νειες. Παιδιά από διαφορετικά θρησκεύματα και παιδιά με διαφορετικό χρώμα δέρματος.
να τα Θα άλλαζε η ψυχολογία μας αν αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά και τα τοποθετούσαμε
μέσα στην κοινωνία μας για να μεγαλώσουν και να εξελιχθούν μαζί μας. Κάντε μία καλή
πράξη αγάπης από σήμερα. Για παράδειγμα αγοράστε ή χαρίστε ένα παλιό βιβλίο σας σε
ένα παιδί που θα κάθετε στο δρόμο και θα περιμένει ένα ψίχουλο από κάποιον. Το βράδυ
είμαι σίγουρη πως θα κοιμηθείτε πιο ανάλαφροι. 

Τέλος, θα ήθελα να πω πως η διαφορετικότητα στην σύγχρονη κοινωνία όπου ζούμε δεν
θα πρέπει να αποτελεί taboo. Δεν θα πρέπει να μας φοβίζει, αντιθέτως πρέπει να μας συ-
σπειρώνει, να μας κάνει πιο δυνατούς. Αυτό το διαφορετικό πρέπει να μας ενώνει γιατί θα
μας δώσει περισσότερη δύναμη. Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα και
ίσες αξίες. Πρέπει όλοι μαζί να συσπειρωθούμε και να αλλάξουμε στερεότυπα και απαρχαι-
ωμένες αντιλήψεις. Η διαφορετικότητα πρέπει να σπάει στεγανά και να ενώνει. Είναι ανε-
πίτρεπτο να δημιουργεί στρατόπεδα και παρατάξεις διαχωρίζοντας τους ανθρώπους.
Αγκάλιασε την διαφορετικότητα από σήμερα. 

Βίκυ Ντούλια(Ηθοποιός - Διαφημίστρια - 
Δημιουργός του κοινωνικού πολιτιστικού site SpeakFreely)
info@speakfreely.gr
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Γυναίκα και Συνδικαλισμός
Γονεϊκός Ρόλος και Δικαιώματα

«Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να είναι παν-
τού, έπλασε την Μητέρα».

Είναι γεγονός ότι η σημερινή εποχή μαστίζε-
ται από υπογεννητισμό, που απειλεί με συρρί-
κνωση τις δυτικές κοινωνίες. Και ιδιαίτερα στη
Χώρα μας.

Δεν διαφαίνεται όμως καμία ιδιαίτερη προ-
σπάθεια στήριξης της οικογένειας από το Κρά-
τος, με τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν,
από την εποχή των μνημονίων και μετά. Απε-
ναντίας μάλλον επιχειρεί δια της πλαγίας οδού,
να επιρίξει τις ευθύνες στις νέες γυναίκες, προ-
καλώντας τους ενοχική συμπεριφορά.

Τί ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ όμως το ΚΡΑΤΟΣ στον ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΓΟΝΙΟ και δη, στη ΜΗΤΕΡΑ;
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ για τον ΓΟΝΕΪΚΟ ρόλο (μητρότητα- πατρότητα) διεκδικήθηκαν κυρίως στον Δημόσιο
τομέα και ευτυχώς εδώ και χρόνια έχουν κερδηθεί και υλοποιούνται πλέον ανελλιπώς.                                                                                                                              

Στην πορεία οι κατακτήσεις στο δημόσιο χώρο, επηρέασαν και τον ιδιωτικό τομέα και άρχισαν να
εφαρμόζονται. 

Ωστόσο πολλές φορές καταστρατηγούνται και η γυναίκα - μητέρα ζει ακόμα και σήμερα με το άγχος,
μήπως απολυθεί από τη δουλειά της, μετά το πέρας της άδειας τοκετού και λοχείας.

Επίσης, με την εφαρμογή των μνημονίων εδώ και μία 10ετία διεκόπησαν ειδικές παροχές προς τους
πολύτεκνους. Οι μισθοί κατατροπώθησαν. Η απουσία του Κράτους στην στήριξη των νέων ζευγαριών
για δημιουργία οικογένειας, είναι πλέον ηχηρή!

Εάν θέλουμε να κοιτάξουμε στον δικό μας χώρο, τον Οδοντιατρικό, ως επιστήμονες και επαγγελ-
ματίες, θα δούμε ότι:

1. Σήμερα πλέον το 50% περίπου στον χώρο μας είναι γυναίκες.
Η παρουσία τους όμως σε συνδικαλιστικό επίπεδο, είναι μικρή στα ΔΣ των Συλλόγων, ελάχιστη στα

προεδρεία των Οδ.Σ και μία μόνο γυναίκα στην ΕΕΟ, για πρώτη φορά στα οδοντιατρικά χρονικά!

2. Μέχρι σήμερα η γυναίκα στον συνδικαλισμό αντιμετωπιζόταν μόνο ως επιστήμονας και επαγ-
γελματίας.

Η λέξη γονιός δεν υπήρχε στον επιστημονικό συνδικαλισμό των ελευθεροεπαγγελματιών. Κάνοντας
λοιπόν τον απολογισμό στα συνδικαλιστικά πράγματα του κλάδου, βλέπουμε ότι η θέση της μητέρας
ελευθερο-επαγγελματία με δικαιώματα, δεν υπάρχει!

3. Οι γυναίκες πιεσμένες ανάμεσα στο διπλό ρόλο της καριερίστριας και της μητέρας, δεν δαπανού-
σαν πολύ χρόνο σε ενεργή συμμετοχή στον συνδικαλισμό, μιας και τα θέματα που αφορούν ειδικά την
μητέρα επαγγελματία, εξέλλιπαν από τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις! 

Κι όταν ο συνδικαλισμός δεν είναι ανταποδοτικός, παύει να κινεί το ενδιαφέρον και καταντά για
πολλούς και πολλές, αδιάφορος.

4. Η αναρρίχηση επίσης της γυναίκας οδοντιάτρου στην ιεραρχία του χώρου, δεν ήταν ποτέ εύκολη
υπόθεση, αφού ο συνδικαλιστικός χώρος είναι ανδροκρατούμενος και τα εμπόδια ήσαν πάντα πολλά.
Πρέπει να προσθέσουμε ότι η γυναίκα οδοντίατρος υποεκπροσωπείται και στους πανεπιστημιακούς
θώκους, μειοψηφεί σε αριθμό στα μέλη ΔΕΠ, έναντι των ανδρών.
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5. Ακόμα και στις απαρχές του 21ου αιώνα,
υπάρχουν στιγμές, όπου η γυναίκα οδοντία-
τρος νοιώθει υποτίμηση για τις γνώσεις και
την προσφορά της από μερίδα συναδέλφων
ανδρών (μειοψηφία ευτυχώς πλέον), που αν-
τιδρούν ακόμα με παλαιά στερεοτυπικά! 

Και πολλές φορές στον εργασιακό στίβο, οι
γυναίκες οδοντίατροι εισπράττουν από μερίδα
ανδρών την αίσθηση ενός «κακού» ανταγωνι-
σμού, ότι κακώς εργάζονται και "τρώνε θέσεις
από άνδρες", ενώ «η θέση τους θα 'πρεπε να
είναι στο σπίτι και να μεγαλώνουν παιδιά»...

6. Αυτή την περίοδο, η συμμετοχή πολλών
συναδελφισσών από διάφορα μέρη της χώρας
στην διαδικτυακή «Ομάδα Εργασίας γυναικών της ΕΕΟ», η οποία επεξεργάζεται συνεχώς θέματα που
αφορούν τις γυναίκες επαγγελματίες, αποτελεί μία ελπιδοφόρα γυναικεία συμμετοχή στα συνδικαλι-
στικά πράγματα του κλάδου μας!.

Και αναπτερώνει το ηθικό μας, για μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στον συνδικαλιστικό στίβο,
ώστε να καταθέσουν πιο ενεργά την οπτική τους στα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου μας, ο
οποίος τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από πολλαπλής φύσεως προβλήματα..

7. Η οδοντίατρος, ως γυναίκα του σήμερα επιζητεί
• σεβασμό προς το πρόσωπό της και αναγνώριση για τους πολλαπλούς ρόλους που αναλαμβάνει

τόσο ως επιστήμονας, ως επαγγελματίας και καριερίστρια, όσο και ως μητέρα. Προσφέροντας
• στην κοινωνία την εργασία της με απαράμιλλο ζήλο και ήθος,
• στην επιστήμη τη δυναμική της και στην οικογένεια της, ζωή, μητρική αγάπη και
• σημαντική οικονομική συμμετοχή στα βάρη του σπιτιού και των παιδιών.
Ας μην ξεχνάμε πώς ένα ποσοστό γυναικών του σήμερα, είτε από χηρεία, είτε από διαζύγιο, είτε από

προσωπική επιλογή, αποτελούν τον στυλοβάτη της δικής τους μονογονεϊκής οικογένειας..

8. Η οδοντίατρος μητέρα επωμίζεται διπλούς ρόλους, επαγγελματία και μητέρας, ρόλους ιδιαιτέρως
απαιτητικούς, συνεισφέρει τα μέγιστα εκτός της κοινωνίας στην προάσπιση της στοματικής υγείας,
στην οικονομία και στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

9. Για τους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ως δίκαιο αίτημα για την οδοντίατρο- μητέρα και
για κάθε ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ να αποδοθούν παροχές Μητρότητας (τοκετού
και λοχείας) ανάλογα με αυτές που έχουν δοθεί στις εργαζόμενες μητέρες του δημοσίου και ιδιω-
τικού τομέα.

Βάσει του άρθρου 52, του υπαλληλικού κώδικα Ν.3528/2007, κεφάλαιο Στ', επιτρέπεται στις μητέρες
που κυοφορούν, (Άδεια Μητρότητας με πλήρεις ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2 μήνες πριν και 3 μήνες μετά τον το-
κετό. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια αυξάνεται κατά 1 μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός).
(Ενημερωτικές διατάξεις ασφαλιστικών μέτρων - κος Βασίλειος Σταθόπουλος). 

Η άδεια Μητρότητας με αποδοχές, (μεγαλύτερης του επιδόματος τοκετού 200€ ανά μήνα χ 4 μήνες,
που εισπράττει η μητέρα από τον ΕΦΚΑ) θα της επιτρέψουν να παραμείνει κοντά στο μωρό της, έχον-
τας τη δυνατότητα να καλύψει βασικά έξοδα οδοντιατρείου, που 'τρέχουν'.

Για να παραμείνει ήρεμη και απερίσπαστη στο ρόλο της αυτό, διότι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό
είναι το πρώτο τρίμηνο στην ανάπτυξη του βρέφους. 

Οι παροχές αυτές θα πρέπει να δοθούν και στους πατεράδες οδοντιάτρους, των οποίων οι γυναίκες
δεν εργάζονται (παροχές πατρότητας).

10. «Η εργασία ως Οδοντίατρος επηρεάζει μεγάλο ποσοστό των γυναικών που τεκνοποιούν ένα
παιδί με το ζόρι (λόγω έλλειψης κοινωνικής μέριμνας κ' αδυναμίας συνδυασμού δουλειάς - μητρότη-



τας) ενώ η εργασία δεν επηρεάζει τόσο τους άν-
δρες, αφού το μεγαλύτερο βάρος στην φρον-
τίδα των παιδιών, πέφτει στις γυναίκες» [κα
Μπέτυ Μπόσνα, μέλος της «Ομάδας Εργασίας
της ΕΕΟ και της Υποομάδας Εργασίας γυναι-
κών για το Ασφαλιστικό]. 

Τις προσπάθειες αυτές ενισχύει ο πρόεδρος
της ΕΕΟ κος Δεβλιώτης, αναγνωρίζοντας τις
ανισότητες που βιώνουν οι γυναίκες οδοντία-
τροι έναντι των ανδρών. 

Η ειδική «Υποομάδα γυναικών της ΕΕΟ, για
το ασφαλιστικό» με συμμετοχή γυναικών οδον-
τιάτρων επίσης από όλη την Ελλάδα μελετά
εξονυχιστικά τις ανισότητες αυτές, στην προ-
σπάθεια να  συζητηθούν ευρέως με τους αρμόδιους φορείς.

- Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες να πλαισιώσουν την προσπάθεια για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ της ΜΗ-
ΤΕΡΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ. 

Να ενώσουμε όλες μαζί τις δυνάμεις μας ανεξαρτήτως παρατάξεων.

• Να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν ως Γυναίκες, επιστήμονες, επαγγελματίες, μητέρες.

• Να παλέψουμε για μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στον συνδικαλισμό. 

Έχουμε αποδείξει μεθοδικότητα, οργάνωση, πειθαρχία, αποτελεσματικότητα στην κοινωνία, την
επιστήμη, την πολιτική, το επάγγελμα, την οικογένεια. 

Δεν έχουμε δώσει όμως πολλά στον δικό μας συνδικαλιστικό χώρο και ήρθε η ώρα να το πράξουμε.
Ο χώρος μας μαστίζεται από πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι χρειάζεται πλέον την πολύπλευρη ΓΥ-
ΝΑΙΚΕΙΑ οπτική, που χαρακτηρίζεται από σφαιρικότητα απόψεων, αποφασιστικότητα και ιδιαιτέρως
διερευνητική ματιά.

Για να δώσουμε μάχες, χρειάζεται να είμαστε ενωμένες περισσότερο από ποτέ! Διότι η "ισχύς εν τη
ενώσει" αποδίδει περισσότερα της προσπάθειας του ενός ή μιας μικρής μειοψηφίας.

Όποτε οι γυναίκες διεκδίκησαν ενωμένες, κέρδισαν. Γυναίκες ενωμένες, ποτέ νικημένες!
«Να διεκδικήσουμε λοιπόν αυτά που πρέπει.
Γιατί ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ!»

[Οι φωτογραφίες ποσοστοποίησης ανήκουν στην κα Βέρα Καλούμενου, μέλος επίσης της
«Ομάδας εργασίας γυναικών ΕΕΟ»]
Επικεφαλής των ομάδων εργασίας της ΕΕΟ, είναι η γραμματέας κα Μαρία Μενενάκου.
Ευελπιστούμε στην αύξηση της γυναικείας παρουσίας σε όλες τις συνδικαλιστικές βαθμίδες στο

κοντινό μέλλον! Είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν, από αυτά που μας χωρίζουν.

ΥΓ. Ευχαριστώ θερμά όλες τις συναδέλφισσες
■ για την γνωριμία μαζί τους μέσω του διαδικτύου
■ την πολύτιμη συνεργασία
■ τους εποικοδομητικούς διάλογους
■ τη γνώση
■ την προσπάθεια κάθε μίας ξεχωριστά, που την κάνει να λάμπει μέσα από την προσωπική δυνα-

μική της! 

Με ειλικρινή εκτίμηση
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΠΑΝΑΚΗ 

(Μέλος "Ομάδας εργασίας γυναικών ΕΕΟ")
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