
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής 

 

   Η πρόσκληση που έστειλα στις 11 Δεκεμβρίου για το τεύχος 
μας αυτό ήταν αρκετά φιλόδοξη. Την απηύθυνα προς κάθε πι-
θανή κατεύθυνση, την παραθέτω κι εδώ και κάνω μερικές επι-
πλέον διευκρινίσεις για τις σκέψεις που με οδήγησαν σε αυτό 
το θέμα: 

   Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

   Θα ήθελα πριν ή και κατά τη διάρκεια των εορτών να αφιε-
ρώσω ένα τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού «Οδοντιατρι-
κός Διάλογος newsletter», που εκδίδω, στην χρονική περίοδο 

που διανύουμε επιστημονικά, επαγγελματικά ή συνδικαλι-
στικά ως «εποχή». Ως χρονική περίοδο, δηλαδή, με συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερες εξελίξεις, στοχοθετήσεις και 
επιτεύγματα σε όλους τους τομείς της δραστηριότητά μας. Ό-
σοι και όσες νομίζετε ότι έχετε αφήγημα σχετικό, που θα μπο-

ρούσατε να κοινοποιήσετε στον κλάδο, παρακαλώ στείλτε μου 
υλικό στις επόμενες 1-2 βδομάδες ή επικοινωνείστε μαζί μου 

για να σας περιμένω περισσότερο. 

   Η θητεία που ολοκληρώνεται στην Ομοσπονδία μας είναι 
μακρά, σχεδόν διπλάσιας διάρκειας από τις προηγούμενες, 

πλησιάζουν και οι συνδικαλιστικές μας εκλογές, οπότε το εγ-
χείρημα είναι απολύτως επίκαιρο και χρήσιμο. 

   Με τις ευχές μου για καλές γιορτές, 

Διονύσης Γαρμπής, πρόεδρος Ο.Σ. Κεφαλονιάς, μέλος του 
Ο.Ο.Λ.Κ., εκδότης του “Ο.Δ. newsletter”. 

 

   Κάποτε, με μια καλή ομάδα συνεργατών είχαμε αναλάβει 
την ευθύνη ενός συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ως εντε-
λώς νέα διοίκηση. Η προηγούμενη διοίκηση είχε κάπως αδρα-
νήσει ή τα μέλη της είχαν πλέον αποχωρήσει από το Σύλλογο. 
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     Editorial: 

Η εποχή μας ως «εποχή» 

https://odontiatrikosdialogos.blogspot.com/2023/01/bl
og-post.html 

Από τον παραπάνω σύνδεσμο μεταβαίνετε στο παράρτημα 
του τεύχους αυτού: Έναν κατάλογο της νομοθεσίας που διέπει 
σήμερα τη λειτουργία των οδοντιατρείων, με το κύρος της 
συγγραφής από τη Γ.Γ. της Ε.Ο.Ο. Δρ Μαρία Μενενάκου.  

 

https://odontiatrikosdialogos.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
https://odontiatrikosdialogos.blogspot.com/2023/01/blog-post.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταυτότητα έκδοσης 

ISSN 2732-8848 

   Εκδότης: Διονύσιος Γ. Γαρμπής. Σύμβουλοι έκδο-
σης:  Μαρία Μενενάκου, Βασίλης Σταθόπουλος και 
άλλοι συνάδελφοι κατά θέμα και κατά περίπτωση. 
Η έκδοση υπάρχει στο διαδίκτυο και διανέμεται 
μέσω e-mail. Συμπεριλαμβάνονται πρωτότυπα άρ-
θρα ή αναδημοσιεύονται κείμενα από την ιστοσε-
λίδα «Οδοντιατρικός Διάλογος»,  
https://www.facebook.com/groups/525365331244752. 

   Η ιστοσελίδα της έκδοσης είναι: 
https://odontiatrikosdialogos.blogspot.com  

   Κείμενα προς δημοσίευση, εγγραφές νέων συν-
δρομητών, παράπονα, διορθώσεις, αιτήματα, επι-
στολές και εμβάσματα να αποστέλλονται στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση dgarbis69@gmail.com   

   Τα κείμενα δημοσιεύονται με ευθύνη των συντα-
κτών τους. Παρακαλούμε ενισχύσατε την προσπά-
θειά μας για έναν έντιμο, χρήσιμο και ειλικρινή 
διάλογο, στέλνοντας τις συνεργασίες σας για τα ζη-
τήματα που απασχολούν τον οδοντιατρικό κλάδο.  

   Εικόνα εξωφύλλου: 

   «Καλές γιορτές». Η κάρτα της Πανελλήνιας Ενωτι-
κής Πρωτοβουλίας για τις γιορτές ήταν η μόνη 
πρωτότυπη εορταστική κάρτα που κυκλοφόρησε 
στο χώρο μας. 

Αναλάβαμε με μεγάλο ενθουσιασμό να κάνουμε πράγματα 
σπουδαία. Εγώ ανέλαβα γραμματέας. Ξεφύλλισα λοιπόν το 
Βιβλίο Πρακτικών και είδα εκεί γραμμένες τις ιδέες και τα ό-
νειρα των προηγούμενων διοικήσεων, που ήταν τα ίδια με 
τα δικά μας. Ακόμη θυμάμαι την απογοήτευση της πιο εν-
θουσιώδους κυρίας από την παρέα μας, που προσγειώθηκε 
σε μια διαφαινόμενη πλέον ως πεζή πραγματικότητα, η ο-
ποία παρ’ όλα αυτά δεν μας συνεπήρε. 

  Σημειώθηκε λοιπόν κάποια πρόοδος προς το καλύτερο αυ-
τήν την περίοδο στη συνδικαλιστική και στην επαγγελμα-
τική μας ζωή; Κι αν ναι, σε ποια σημεία; Κι αν όχι, γιατί όχι; 
Από την απάντηση που θα δώσουμε, πιθανόν εξαρτάται η 
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-Editorial: Η εποχή μας ως «εποχή» – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

   Η άσκηση της οδοντιατρικής ρυθμίζεται από την Ελληνική 
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό ξεκινάει από την άδεια ά-
σκησης επαγγέλματος, την άδεια λειτουργίας του οδοντια-
τρείου, την ευθύνη έναντι των ασθενών, και φθάνει ως την 
ρύθμιση της επαγγελματικής , ακόμα και της ευρύτερης ι-
διωτικής συμπεριφοράς μας. Με αυτό το σκεπτικό συνέλ-
λεξα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ , αλλά με την δέουσα επιμέλεια , όλους 
τους νόμους που πρέπει να έχουμε υπόψιν μας για να α-
σκούμε σύννομα την οδοντιατρική. 

   Επίσης, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά, οργανώνει εξ 
αποστάσεως σεμινάριο, την Πέμπτη 6 Απριλίου , 8:30 μμ, ό-
που θα αναπτύξω το θέμα αυτό με την συμβολή του νομι-
κού συμβούλου του ΟΣΠ , Κ. Παπακωνσταντίνου. Ειδικά θα 
αναφερθούμε στην διαφήμιση, γιατί είναι θέμα που επιδέ-
χεται πολλών ερμηνειών και απασχολεί ιδιαίτερα τα Πει-
θαρχικά Συμβούλια. Ως τότε, να μου στείλετε τυχόν απορίες 
-παρατηρήσεις στο drmmenenakou@gmail.com . 

   Καλή Μελέτη ! 

https://odontiatrikosdialogos.blogspot.com/2023/01/blog-
post.html  

σημασία και η αξία της συμμετοχής μας στη συνδικαλιστική 
ζωή. Κι ακόμα, ίσως εξαρτάται και η συνειδητοποίηση της 
πορείας μας. 

  Οι απαντήσεις που δεν έλαβα δεν με αποθαρρύνουν. Μπο-
ρεί ο καθημερινός αγώνας να μην αφήνει χρόνο για τέτοιας 
μορφής ανακεφαλαιώσεις, μπορεί και να μη υπάρχουν α-
παντήσεις. «Απορία ψάλτου βηξ» έλεγε μια παλιά παροι-
μία. Κουβέντιασα με τον συνάδελφο Μανώλη Ευδωρίδη, 
και μου έστειλε το κείμενο που δημοσιεύεται στην επόμενη 
σελίδα. Θα διατυπώσω κι εγώ τις απόψεις μου σχετικά, σε 
άλλη σελίδα του περιοδικού αυτού. Η πρόσκληση πάντως 
παραμένει ανοικτή και όποιος έχει κάτι να πει, μπορεί να 
μας το γράψει. Ιδιαιτέρως όσοι έχουν δημιουργήσει κάτι α-
ξιόλογο, ή έχουν συμβάλει σε κάτι τέτοιο, καλό είναι να μας 
το πουν, γιατί όταν θα θέλουν να το πουν το περιοδικό αυτό 
δεν θα υπάρχει. Και όσο υπάρχει είναι ανοικτό σε όλους.- 

Νόμιμο Οδοντιατρείο:  
Αναγκαιότητα ή επιλογή; 

Γράφει η Μαρία Μενενάκου  
Γενική Γραμματέας της ΕΟΟ 

https://www.facebook.com/groups/525365331244752
https://odontiatrikosdialogos.blogspot.com/
mailto:dgarbis69@gmail.com
mailto:drmmenenakou@gmail.com
https://odontiatrikosdialogos.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
https://odontiatrikosdialogos.blogspot.com/2023/01/blog-post.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Θα ήθελα να καταγράψω μια αποτίμηση της προηγού-

μενης τετραετίας των πεπραγμένων της ΕΟΟ ενόψει της 

ανανέωσης του σώματος στις επικείμενες εκλογές του 

Απριλίου, όχι από την οπτική γωνία ενός εκλεγμένου 

συνδικαλιστή αλλά μέσα από την ματιά ενός ελευθεροε-

παγγελματία οδοντιάτρου που ζει κ εργάζεται σε μια πε-

ριφέρεια όχι ιδιαίτερα προνομιούχο. Αυτή η καταγραφή 

θεωρώ πως έχει, για όλους τους συναδέλφους μου ι-

διαίτερη αξία καθώς πιστεύω βαθιά πως η Ομοσπονδία 

μας φιλοξενεί στην σκέπη της 13.000 μέλη και όχι 52 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου( Ο.Σ.). Αυτά τα χι-

λιάδες μέλη είναι η καρδιά κ η ψυχή της, αυτά ουσια-

στικά εξυπηρετεί με τη λειτουργία της και από αυτά κυ-

ρίως συντηρείται με τις συνδρομές τους. Ναι, η λειτουρ-

γία των συλλόγων έχει την δικιά της αξία, παρεμβαίνει 

συνδετικά, λειτουργικά κ πρακτικά, όμως ο πυρήνας του 

κεντρικού συνδικαλιστικού μας οργάνου είναι το απλό 

μέλος που σε συντριπτικό ποσοστό είναι ο ελευθεροε-

παγγελματίας οδοντίατρος. 

   Επιμένω στην παραπάνω οπτική γιατί θέλοντας να 

δώσω σε μια γραμμή τον τόνο της προσπάθειας της 

ΕΟΟ- κυρίως της διοίκησης αλλά και της γενικής της συ-

νέλευσης-στην προηγούμενη τετραετία θα πρότεινα χω-

ρίς δισταγμό τον τίτλο « ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΩΘΗΚΕ». Γιατί 

δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοι κυρίως στην ε-

παρχία ένιωθαν αποκομμένοι από την κεντρική διοί-

κηση, χωρίς επαρκή πληροφόρηση και κυρίως χωρίς να 

βλέπουν κάποια αποτελέσματα σε πάγιες διεκδικήσεις 

του κλάδου για πάρα πολλά χρόνια. Αντίθετα την τελευ-

ταία τετραετία οποιαδήποτε ζητήματα-βασικές διεκδι-

κήσεις μας, που θα αναλυθούν παρακάτω, παλαιότερες 

και νέες, τέθηκαν οργανωμένα και πειστικά σε νέες βά-

σεις και μεταφέρθηκαν πιεστικά με υπομονή και ιδιαί-

τερη επιμονή στα κέντρα εξουσίας και αποφάσεων ανε-

ξάρτητα από το αν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι 

ακόμα φτωχά και μη ορατά. Η πλειοψηφία των συνα-

δέλφων κατανόησε ότι πάνω από όλα γίνεται μια τίμια 

και διαρκής προσπάθεια, σε ένα πολύ δύσβατο πολιτικό 

και κοινωνικό περιβάλλον, χωρίς να μπορούν να ασκη-

θούν παραδοσιακοί μοχλοί πολιτικής πίεσης πλεονέ-

κτημα που άλλοι υγειονομικοί φορείς διαθέτουν.  

   Η συνεχής και με όλα τα μέσα πληροφόρηση με την α-

ρωγή των συλλόγων απέδωσε καρπούς, η σύνδεση έγινε 

παραγωγική και αυτό αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά και 

στο οικονομικό πεδίο για την ΕΟΟ. Ο ρόλος της ήταν κατα-

λυτικός, σχεδόν άψογος και στο πεδίο της πανδημίας ό-

που μετά από μόνο ένα μήνα έρευνας του αχαρτογράφη-

του χώρου, διατηρώντας απίστευτη ψυχραιμία, πρώτη 

σχεδόν πανευρωπαϊκά, έδωσε προς όλους τους συναδέλ-

φους μέσω των συλλόγων γραμμή πλεύσης διατηρώντας 

τα οδοντιατρεία ανοικτά μη επιτρέποντας την επιβάρυνση 

των δημόσιων δομών υγείας. Η ουσιαστική συνδρομή της 

συνεχίστηκε στον πρώτο μαζικό εμβολιασμό όλων των συ-

ναδέλφων όπου με ιδιαίτερη αγωνία, την οποία όλοι ζή-

σαμε, καταγράφηκαν και εμβολιάστηκαν κατά προτεραιό-

τητα, μετά από την καίρια παρέμβαση της- καθώς αυτό ά-

δικα δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό κρατικό σχεδιασμό- 

οι οδοντίατροι που επιθυμούσαν αλλά και το εργαζόμενο 

προσωπικό τους. Τέλος συνέβαλε έστω και συμβολικά 

στην διανομή μέσων μαζικής προστασίας όταν αυτά ήταν 

σε παντελή έλλειψη συμμεριζόμενη την αγωνία μας μπρο-

στά στον άγνωστο εχθρό.  

   Η παρουσία της ήταν πολύ επιτυχημένη στα διεθνή οδο-

ντιατρικά fora με ιδιαίτερες βραβεύσεις για την πολυετή 

προσφορά μελών της στα πλαίσια της FDA και ένα πρώτο 

βραβείο διεθνούς αναγνώρισης για την καλύτερη διαφημι-

στική καμπάνια στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Στο-

ματικής Υγείας. 

   Επίσης σε αυτό το χρονικό πλαίσιο οργάνωσε ταχύτατα 

με το Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων της τουλάχιστον 

το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα πρέπει να παρέχεται η 

συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση των Οδοντιά-

τρων, βάζοντας σε μια τάξη το πεδίο αυτό. 

Σε επιμέρους θέματα από την αρχή της συνδικαλιστικής 

της θητείας τέθηκε πολύ σωστά ως εφικτός στόχος η αλ-

λαγή του αναχρονιστικού νόμου του 1980 που διέπει τις 

σχέσεις οδοντιάτρων, οδοντιατρικών συλλόγων και ομο-

σπονδίας. Μετά από δημόσια διαβούλευση και γενικές 

συνελεύσεις που αφιερώθηκαν στην προπαρασκευή του 
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Μια αποτίμηση της προηγούμενης τετραετίας: 
Το χάσμα γεφυρώθηκε 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 

Γράφει ο Μανώλης Ευδωρίδης,  
πρόεδρος του Ο.Σ. Φθιώτιδας  



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

νόμου παράχθηκε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα που θα έλυνε 

δυσλειτουργίες και κυρίως δεοντολογικά θέματα του οδο-

ντιατρικού επαγγέλματος. Δυστυχώς μέχρι σήμερα για ά-

γνωστους προς εμάς λόγους μετά από μία τετραετία πα-

ραμένει στο προθάλαμο της βουλής χωρίς να γίνει νόμος 

του Ελληνικού κράτους. Ένας νόμος που δεν επιβαρύνει 

σε τίποτα τον κρατικό προϋπολογισμό και την λειτουργία 

του δημοσίου εν γένει, που δημιουργήθηκε από οδοντία-

τρους για οδοντίατρους, παραμένει άχρηστος και ανενερ-

γός, φωνάζοντας την αδυναμία του κλάδου να ολοκληρώ-

σει τις προσδοκίες του. Πραγματικά απογοητευτική, αν όχι 

περίεργη εξέλιξη, που αναμένει την λύση της και υπονο-

μεύει και τις υπόλοιπες διεκδικήσεις μας. 

   Το ασφαλιστικό αποτελούσε διαχρονικά και αποτέλεσε 

και αυτήν την τετραετία την αιχμή του δόρατος των συνδι-

καλιστικών διεκδικήσεων της ομοσπονδίας μας. Δεκάδες 

συναντήσεις κ έγγραφα προς κυβερνητικούς φορείς, διεκ-

δίκηση ακόμα και με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τουλά-

χιστον ισόποσων συντάξεων με τους υπόλοιπους επιστη-

μονικούς κλάδους, επιδόματος μητρότητας για τις νέες 

μητέρες συναδέλφους, απαίτηση για την αποτίμηση κα-

ταρχάς του κεφαλαίου της στέγης των υγειονομικών, προ-

ώθηση του θέματος των μονοσυνταξιούχων στο συμβού-

λιο της επικρατείας. Εδώ να επισημάνουμε πως η συμμε-

τοχή των υπόλοιπων υγειονομικών κλάδων στην προώ-

θηση των κοινών μας στόχων στο ζήτημα αυτό κρίνεται 

μάλλον χλιαρή και άνευρη παρότι διαθέτουν παραδο-

σιακά ισχυρότερες προσβάσεις και ισχύ πολιτικής πίεσης. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση η ηγεσία μας θα πρέπει να α-

σκήσει πιέσεις για κοινή αντιμετώπιση του ασφαλιστικού 

ζητήματος αφού από μέρους της έχουν γίνει τα περισσό-

τερα. 

   Η σκανδαλώδης απουσία της οδοντιατρικής αλλά και της 

στοματικής υγείας από το πλάνο του τακτικού προϋπολο-

γισμού του Δημοσίου παρότι προβλέπεται κάθε χρόνο 

σχετικό κονδύλι αποτέλεσε ακόμα ένα ισχυρό πεδίο τρι-

βής της ΕΟΟ με την κυβερνητική πλευρά. Παρότι υπήρξαν 

υποσχέσεις, όπως και από προηγούμενες κυβερνήσεις για 

την διευθέτηση του θέματος, τελικά προτιμήθηκε η προώ-

θηση ενός επιδοματικού χαρακτήρα voucher για τις ηλι-

κίες 6-12 ετών που θα χρηματοδοτείται ευκαιριακά και για 

3 περίπου χρόνια από το ταμείο ανάκαμψης. Οπωσδήποτε 

απέχει τόσο από τις επαγγελματικές μας προσδοκίες όσο 

και από τις προσδοκίες της κοινωνίας μας η οποία χρυσο-

πληρώνει την στοματική της υγεία καθώς το Δημόσιο ου-

σιαστικά απέχει σταθερά εδώ και μια δεκαετία από την 

συστηματική αποζημίωση της. Σίγουρα βέβαια είναι μία 

μικρή νίκη που σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει 

να ανακόψει την ένταση της πάγιας και δίκαιης διεκδίκη-

σης. 

   Δύο ακόμα ζητήματα που ενδιαφέρουν έντονα τους συ-

ναδέλφους και το επαγγελματικό τους μέλλον, αυτά της ε-

πιχορήγησης των ιατρείων μας από προγράμματα ΕΣΠΑ 

και του οδοντιατρικού τουρισμού τέθηκαν έντονα κατά 

την διάρκεια της θητείας της παρούσας διοίκησης της ομο-

σπονδίας μας. Η αυτονόητη επιχορήγηση για την αγορά ε-

ξοπλισμού που θα έκανε τα ιατρεία μας ασφαλέστερα και 

προσαρμοσμένα στην ψηφιακή εποχή, ειδικά μετά την πε-

ρίοδο της πανδημίας, πραγματικά πιστέψαμε πως θα μπο-

ρούσε να γίνει γεγονός ειδικά μετά την προβολή και την ά-

ψογη στάση που έδειξε κλάδος κατά την περίοδο αυτή. 

Δυστυχώς τα παραπάνω θέματα παραμένουν ακόμα σχέ-

δια επί χάρτου ειδικά αυτό του τουρισμού υγείας που γε-

νικά χωλαίνει στην χώρα μας σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 

Ευρώπη. 

   Καταλήγοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε, έχοντας σαν 

παράδειγμα τα παραπάνω, πως το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. βασι-

σμένο στην πολυσυλλεκτικότητα του, παρόλες τις λογικές 

τριβές χαρακτήρων και ιδεών, πέτυχε εν μέρει τον σκοπό 

του, έθεσε επιτακτικά τους στόχους και κράτησε ενωμέ-

νους τους συνάδελφους οι οποίοι μετά από καιρό ένιωσαν 

πραγματικό ενδιαφέρον από το κεντρική συνδικαλιστική 

τους εκπροσώπηση. Εκεί που υστερεί είναι η πραγμάτωση 

και ολοκλήρωση αυτών των στόχων .Το μοντέλο της απο-

κλειστικής ενασχόλησης με τα κοινά θέματα, οδοντιάτρων 

με επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, είτε α-

τομικά είτε στη μορφή των διαθεματικών επιτροπών, οι ο-

ποίοι συμπιέζονται κάτω από το βάρος ωραρίων και απο-

στάσεων, ίσως δεν είναι η συνταγή της επιτυχίας. Ένας ε-

νημερωμένος επαγγελματίας manager που θα διευθύνει 

μία ολιγομελή εξειδικευμένη ανά θέμα ομάδα υπαλλήλων 

της ομοσπονδίας και θα επικοινωνούν με το ΔΣ και την νο-

μική σύμβουλο, είναι μία ορθότερη φόρμα ενσωμάτωσης 

στη εποχή που ζούμε. 

   Τέλος αν και αυτή κρίνεται επαρκής κατά τα τελευταία 

τέσσερα έτη, προσδοκούμε περισσότερη και καλύτερη επι-

κοινωνία με τους συλλόγους και απευθείας με τα μέλη 

τους, τους απλούς οδοντίατρους, κάτι μπορεί να επιτευ-

χθεί ευκολότερα στις μέρες μας με την χρήση της τεχνολο-

γίας. Οι γεν. συνελεύσεις ακόμα και τα διοικητικά συμβού-

λια θα μπορούσαν να παρακολουθούνται ψηφιακά και 

γιατί όχι να έχουν ακόμα και διαδραστικό χαρακτήρα οδη-

γώντας σε ακόμα καλύτερη πληροφόρηση και εκπροσώ-

πηση. Ελπίζουμε πως οι εκλογές του Απριλίου στην Ε.Ο.Ο 

θα δώσουν νέα ώθηση στο έργο της έτσι ώστε ο Έλληνας 

οδοντίατρος να κερδίσει τα επόμενα χρόνια όλα όσα ανα-

λογούν στον ανεξάντλητο μόχθο του. 

 

  

 

   

4 

- Μια αποτίμηση της προηγούμενης τετραετίας: 
Το χάσμα γεφυρώθηκε – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

   Είναι δύσκολο να αποδώσουμε χαρακτηριστικά εποχής 

σε γεγονότα που εξελίσσονται στο μικρό χρόνο μιας πε-

νταετίας. Το ερώτημα τίθεται περισσότερο ως μια ευκαι-

ρία αυτοκριτικής: Τι καταφέραμε σε σχέση με τις προσδο-

κίες μας, τι υλοποιήσαμε σε σχέση με τα όνειρά μας (και 

τα προεκλογικά μας προγράμματα); Στο συνδικαλιστικό 

και επαγγελματικό μας χώρο η περίοδος μιας πενταετίας 

θα ήταν «εποχή» εάν είχαμε:   

   - εξασφαλίσει με όρους εμπιστοσύνης τον διάλογο, την 

ενότητα και τη συσπείρωση του κλάδου, συνδιαμορφώ-

σει ένα ιδανικό νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων 

μας, εκλογικεύσει τη λειτουργία των συλλογικών μας ορ-

γάνων. Εάν είχαμε αυξήσει την επιστημονική μας βεβαιό-

τητα και την επαγγελματική μας ασφάλεια, μειώσει το ε-

παγγελματικό στρες, εκλογικεύσει το εισόδημα την κοι-

νωνική μας ασφάλεια και τις συντάξεις μας. Εάν είχαμε 

πετύχει την χρηματοδότηση της οδοντιατρικής περίθαλ-

ψης από το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας και εάν εί-

χαμε βελτιώσει τη στοματική υγεία του λαού μας. Εάν εί-

χαμε εξαλείψει την παράνομη άσκηση και τη διαφυγή α-

σθενών στις γύρω χώρες, εάν είχαμε διεθνή παρουσία ι-

κανή να υποστηρίξει το μοντέλο οργάνωσης του μέσου 

ελληνικού οδοντιατρείου, εάν είχαμε επιτύχει δίκαιη 

συμμετοχή στην κυβερνητική αναπτυξιακή στρατηγική. 

Εάν είχαμε βελτιώσει τη θέση μας στον κοινωνικό χώρο, 

στην ευρύτερη ιατρική κοινότητα, και στην εκτίμηση της 

Πολιτείας.  

   Ποιο είναι όμως το μοντέλο οργάνωσης του μέσου ο-

δοντιατρείου, και ποιος ο μέσος Οδοντίατρος;    

   Στην στατιστική μελέτη σχετικά με το επάγγελμά μας 

που εκπονήθηκε πρόσφατα από συναδέλφους της ομά-

δας «Γυναίκες στην Οδοντιατρική» (Ασπασία Γιαννίρη, Αι-

κατερίνη Κυρανούδη, Μαρία Μενενάκου, Βασιλική Πασ-

σιά) σε συνεργασία με τον καθηγητή Οικονομικών της Υ-

γείας Ιωάννη Υφαντόπουλο, διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες 

οδοντίατροι ασκούμε την οδοντιατρική σε ποσοστό 94,5% 

στον ιδιωτικό τομέα. Το 60% εργαζόμαστε χωρίς βοηθό. 

Οι περισσότεροι από μας εργαζόμαστε 30-40 ώρες την 

βδομάδα. Στην πλειοψηφία μας δηλώνουμε ικανοποιημέ-

νοι από το επάγγελμα και επίσης ικανοποιημένοι από τη 

θέση μας στην κοινωνία. Οι μισοί δηλώνουμε ότι 

θεωρούμε μέτριες τις οικονομικές μας απολαβές. Δηλώ-

νουμε καθαρό μηνιαίο εισόδημα της τάξεως των 2500€ με 

μια διακύμανση +/- 2000€. Οι περισσότεροι δηλώνουμε 

ότι πάσχουμε μέτρια από μυοσκελετικά προβλήματα, ενώ 

οι μισοί έχουμε πολύ στρες. Από τους συναδέλφους που 

δηλώνουν ότι εργάζονται λιγότερο από 40 ώρες τη βδο-

μάδα, οι μισοί περίπου το κάνουν από προσωπική επι-

λογή. (Οι απαντήσεις αυτές δόθηκαν στη φάση υποχώρη-

σης της πανδημίας covid-19, σε μια μάλλον ασταθή ε-

ποχή). 

   Ο χρόνος εργασίας των 40 ωρών εβδομαδιαίος (5 οχτά-

ωρα) είναι απολύτως λογικός, ιδιαίτερα όταν ελλοχεύουν 

μυοσκελετικοί και άλλοι κίνδυνοι υγείας. Οι μισοί από μας 

που επιλέγουμε να εργαζόμαστε λιγότερο από 40 ώρες, 

πιθανότατα είμαστε και στα χαμηλότερα εισοδηματικά ε-

πίπεδα. Από την άλλη, το 60% από μας, που εργαζόμαστε 

χωρίς βοηθό, στην εποχή που η οδοντιατρική των τεσσά-

ρων χεριών (τουλάχιστον) είναι πλέον κανόνας, δεν το κά-

νουμε από επιλογή, αλλά μάλλον από ανάγκη. Αυτά τα 

στοιχεία αποδεικνύουν κατά τη γνώμη μου τη δυσμενή 

κατάσταση του κλάδου και τη δυσκολία του να συμβαδί-

σει με τις ανάγκες της εποχής. Και επιπλέον θεωρώ ότι οι 

απαντήσεις που δόθηκαν σε μερικά ερωτήματα, όπως το 

μηνιαίο εισόδημα, δεν θα άντεχαν σε μια επαλήθευση 

πριν το στάδιο της στατιστικής επεξεργασίας των απαντή-

σεων: Εάν ξαναρωτούσαμε τους ίδιους συναδέλφους, εν-

θαρρύνοντάς τους να συνυπολογίσουν στο καθαρό μη-

νιαίο εισόδημα που αναφέρουν την απόσβεση των πα-

γίων κεφαλαίων τους, την συντήρηση του ιατρείου τους, 

την ανάγκη ανανέωσης και συντήρησης του εξοπλισμού 

και την διαρκή ετοιμότητα του οδοντιατρείου τους να 

προσφέρει υπηρεσίες, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα έδι-

ναν διαφορετικές απαντήσεις. 

   Από την άλλη, το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όρ-

γανο δεν προσκαλείται να συμμετέχει στις διαδικασίες 

που αποφασίζουν την κυβερνητική αναπτυξιακή πολιτική 

και την εξαγγελία προγραμμάτων υποστήριξης μέσω Ε-

ΣΠΑ, με αποτέλεσμα τις χρηματοδοτήσεις αυτές να τις 

προσχεδιάζουν τα επιμελητήρια, με διαφορετικά 

Η εποχή μας ως «εποχή»: 
Μία εκτίμηση 

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής 
Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας  

 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

συναδέλφους που κάποιες φορές δεν έχουν τη διάθεση 

της απόλυτης συμμόρφωσης και επιδιώκουν οριακές τα-

κτοποιήσεις. 

   Στην πρόσληψη της εποχής από τους κορυφαίους συνδι-

καλιστές μας υπάρχει για δεκαετίες το ίδιο πλαίσιο: Μια 

φοβική αντιμετώπιση των προκλήσεων, αριστερόστροφης 

ιδεολογίας, και μια δεξιόστροφη αντίληψης ανεκτικότη-

τας, ενοχικής ή σκόπιμης, που κρατά τον κλάδο κολλημένο 

στα τετριμμένα και «σίγουρα», αυξάνοντας διαρκώς τις α-

ντιθέσεις στο εσωτερικό του, με την συνεχή υποβάθμιση 

του μέσου οδοντιατρείου, το οποίο τείνει να αντικαταστα-

θεί από ένα μοντέλο οργάνωσης πιο σύνθετο, είτε μέσω 

μιας σκληρής ανυποστήρικτης προσπάθειας εκσυγχρονι-

σμού του, είτε μέσω μιας διαδικασία ηρωικής κάμψης 

του.   

   Δεν έχει γίνει λοιπόν τίποτε καλό; 

   Υπάρχουν πάντα, θεωρώ, οι καλές προθέσεις. Ζητήματα 

που έτυχαν του ενδιαφέροντος μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο., 

προωθήθηκαν ικανοποιητικά. Θα επισημάνω την προσπά-

θεια της Γενικής Γραμματέως Μαρίας Μενενάκου, που χά-

ραξε πολιτική με τις διεκδικήσεις της Ομάδας Γυναίκες 

στην Οδοντιατρική, προωθώντας εύλογα ασφαλιστικά αι-

τήματα και επιτυγχάνοντας σωρευτικά διεθνείς διακρίσεις 

της ελληνικής οδοντιατρικής. Θα αναφέρω επίσης την πα-

ρουσία στο εξωτερικό της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, αν 

και στα ζητήματα που έθεσα παραπάνω δεν έχει εξηγηθεί 

ακριβώς η συμβολή της. Η διεθνείς βραβεύσεις του ταμία 

μας Γεώργιου Τσιόγκα και η τοποθέτηση σε υψηλή θέση 

του Αριστομένη Συγγελάκη είναι από τα γεγονότα που, 

τουλάχιστον, σημειώνουν το κύρος της παρουσίας μας στα 

διεθνή. Το ΙΕΘΕ, επίσης λειτουργεί κατά τη γνώμη μου 

κατά έναν τρόπο τυπικό, που όμως δεν έχει κάποια εμ-

φανή επίπτωση στην καθημερινότητά μας. Η υποστήριξη 

της Ε.Ο.Ο. στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους στην διενέρ-

γεια εκδηλώσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και σε τρέ-

χοντα ερωτήματα, εξισορροπεί κάποιες από τις ανάγκες 

των Συλλόγων που ανέφερα παραπάνω και είναι πολύ 

βοηθητική.  

   Εκτενέστερη παρουσίαση των θετικών σημείων της συν-

δικαλιστικής δράσης κάνει στο άρθρο που έστειλε ο Μα-

νώλης Ευδωρίδης. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν έχει η 

εποχή μας χαρακτηριστικά «εποχής». Υπάρχουν προσπά-

θειες, αλλά δεν φτάνουν. Το κλειδί είναι ίσως στη λειτουρ-

γία των επιτροπών της Ε.Ο.Ο., που πρέπει να είναι παρα-

γωγικές και γρήγορες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο 

ζήτημα που ξεφεύγει από την παρούσα ανάλυση.- 
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- Η εποχή μας ως «εποχή»: Μία εκτίμηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

 

συμφέροντα και διαφορετικές στοχεύσεις από τις δικές 

μας. Η δική μας στόχευση θα έπρεπε να είναι η αναβάθ-

μιση αυτού του μέσου οδοντιατρείου που περιγράψαμε 

παραπάνω, ενώ με τα κυβερνητικά κριτήρια μεγέθους   ̶

που είναι τα κριτήρια μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης  ̶ το μέσο αυτό υγιές και δυνατό ελληνικό οδοντια-

τρείο δεν είναι βιώσιμη επιχείρηση, και άρα η οικονο-

μική του στήριξη θεωρείται μάταιη. Για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση «μικρή επιχείρηση» είναι αυτή που απασχολεί 

50 υπαλλήλους και με αυτό το δεδομένο προκηρύχθη-

καν οι πιο πρόσφατες  χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, που θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν και τον κλάδο μας στους 

δυνητικά δικαιούχους. Και προσέξτε την αντίφαση: Το 

άριστα της βαθμολογίας για προγράμματα που δόθηκαν 

για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων μπορού-

σαν να το συγκεντρώσουν μόνο οι «μικρές επιχειρή-

σεις» που απασχολούσαν από 50 υπαλλήλους κι επάνω! 

   Για αρκετές από τις τελευταίες δεκαετίες (διανύουμε 

την  δεύτερη δεκαετία μετά τα μνημόνια!), ο κλάδος μας 

δέχεται την μία οικονομική επιβάρυνση μετά την άλλη: 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης, αύξηση ασφαλιστικών ει-

σφορών – μείωση της προσδοκίας για αξιοπρεπή σύ-

νταξη, τήρηση αρχείου ασθενών, διαχείριση προσωπι-

κών δεδομένων, υποχρεωτική χρήση POS, αδειοδότηση 

ή καταχώρηση ακτινογραφικών μηχανημάτων, ημι-υπο-

χρεωτική συνεχής εκπαίδευση, διαχείριση αποβλήτων, 

διαχείριση αμαλγάματος (αγορά εξοπλισμού και συν-

δρομή σε εταιρείες αποκομιδής). Κάποια από αυτά είναι 

αναγκαία, κάποια άλλα όμως μπορούμε να τα συζητή-

σουμε με επιχειρήματα. Δεν υπήρξε ποτέ μια αντίδραση 

από την πλευρά μας, απ’ όσο γνωρίζω, που να επιση-

μαίνει το κόστος εφαρμογής μιας νομοθεσίας και την 

δυσκολία καταβολής του. Μια συνεργασία δηλαδή με 

την αρμόδια κυβερνητική αρχή, της μορφής: «Ναι, να ε-

φαρμόσουμε αυτόν τον νόμο, αλλά έχει κόστος. Ποιος 

θα πληρώσει το κόστος και από ποιο εισόδημα;». (Για το 

ζήτημα του αμαλγάματος, έχω την εντύπωση ότι μεγά-

λος αριθμός συναδέλφων προμηθεύτηκε ακατάλληλες 

συσκευές μόνο και μόνο για να είναι τυπικά εντάξει 

σύμφωνα με το νόμο). Και την υποχρέωση της ακριβούς 

εφαρμογής των νόμων αυτών την έχουν οι Σύλλογοι! 

   Για δεκαετίες τώρα οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι φορτώ-

νονται υποχρεώσεις δημόσιας διοίκησης, απαλλάσσο-

ντας τον κρατικό μηχανισμό από τις ανάλογες δαπάνες. 

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα επιχαίρει γι’ αυτό, προ-

βάλλοντας το αφήγημα της αυτορρύθμισης των υποθέ-

σεών μας, ενώ είναι ελλιπής η τεχνογνωσία και η οργά-

νωση. Ίσως, ακόμη, και η προθυμία σύγκρουσης με 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Κινηματογράφου Τηλεό-

ρασης Λυκούργου Σταυράκου στην Αθήνα η 5η Πολιτιστική 

Εκδήλωση του Ομίλου Οδοντιάτρων Καλλιτεχνών Λογοτε-

χνών στις 19 Νοεμβρίου 2022.  

   Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Ενδοκρινολογίας 

Νεοκλής Γεωργόπουλος, που μίλησε με θέμα «Ερμαφρο-

διτισμός». 

   Η εκδήλωση περιελάμβανε και τις ομιλίες του Προέδρου 

του ΟΟΛΚ Γεράσιμου Δουβίτσα (εισαγωγική ομιλία), της 

Ανθούλας Κηπιώτη (Λογοτεχνία), της Κατερίνας Κουρή (Λο-

γοτεχνία), του Άγγελου Γαλάνη (Εικαστικά) και του Σπύ-

ρου-Βίκτωρα Μπάφη (Λογοτεχνία). Βίντεο δεκάλεπτης 

διάρκειας παρουσιάσαμε οι Παναγιώτης Λαγουβάρδος, 

Παύλος Γαρέφης, Ελένη Γλαρέντζου κι εγώ. Διοργανώθηκε 

έκθεση βιβλίου και εικαστικών έργων των μελών του Ομί-

λου και παρουσιάστηκε μουσικό πρόγραμμα από τη μου-

σική ομάδα «Τρίηχο» (Γράψας, Σπυριδάκη, Καινούριος). 

Την εκδήλωση συντόνισαν η Μαρία Λάμπρου και ο Άγγε-

λος Γαλάνης. 

   Ο Όμιλος εκδίδει ενημερωτικό δελτίο (Τα Νέα του Ομί-

λου μας) και υπάρχει στο διαδίκτυο (www.oolk.club). Από 

το πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου (Ιούλιος 2018) 

αντιγράφουμε μια αυτοπαρουσίαση του Ομίλου, που απο-

τελεί και ανοιχτή πρόσκληση προς τους συναδέλφους για 

εγγραφή σε αυτόν: 

   «Ο Όμιλος Οδοντιάτρων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών δη-

μιουργήθηκε για να συγκεντρώσει τους πολλούς συναδέλ-

φους από το χώρο της Οδοντιατρικής (οδοντίατρους, βοη-

θούς οδοντιάτρων, οδοντοτεχνίτες και εμπόρους) που 

δραστηριοποιούνται παράλληλα με την κύρια ενασχόλησή 

τους και με τη λογοτεχνική ή καλλιτεχνική έκφραση των ι-

δεών και της ματιάς τους, ώστε αυτή να γίνει ευρύτερα 

γνωστή και να προτρέψει και πολλούς άλλους συναδέλ-

φους να μοιραστούν μαζί μας τη δική τους έκφραση. Δεν 

υπάρχει περιορισμός ούτε στο είδος της έκφρασης αλλά 

ούτε στην εντοπιότητα του καθενός. Είμαστε έτοιμοι να 

φιλοξενήσουμε και με χαρά να αναδείξουμε το έργο συνα-

δέλφων, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, πάνω στην Ποίηση, 

τη Πεζογραφία, τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική, τη Χειροτε-

χνία, τη Φωτογραφία, το Σκίτσο, την Εικονογραφία, τη Χα-

ρακτική, το Χορό, τη Χορογραφία, τη Μουσική Σύνθεση, το 

Τραγούδι, τη Μουσική Εκτέλεση, τη Ψηφιακή Σύνθεση 

κ.λπ.». 

   Ο Όμιλος έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά ποιοτικών εκ-

δηλώσεων, καθώς και εκδόσεις λογοτεχνικής και εικαστι-

κής δημιουργίας των μελών του. Το Καλοκαίρι του 2022 

δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειες για τη συμμετοχή του 

στο 40ό επετειακό Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, γε-

γονός που προκάλεσε την ενόχληση και τη διαμαρτυρία 

του Ομίλου. Μετά από συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Ο. λήφθηκε απόφαση να προσκαλείται ο Όμιλος στις 

πρώτες συνεδριάσεις των διοργανώσεων των Πανελλη-

νίων Οδοντιατρικών Συνεδρίων, ώστε να λαμβάνονται σε 

σωστό χρόνο οι αποφάσεις για τις παράπλευρες πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις των συνεδρίων. 

 

Η αρχή του βίντεο που παρουσίασα στην εκδήλωση του ΟΟΛΚ 

και που αναφέρεται σε μέρος του εικαστικού μου έργου, 80 μι-

κρούς πίνακες του έτους 2021. Η κεντρική ιδέα της παρουσία-

σής μου ήταν ότι αυτό που θα μείνει από εμάς θα είναι το έργο 

μας. Ο ΟΟΛΚ μου έδωσε την ευκαιρία να εκφραστώ περισσό-

τερο συνειδητά, και με παρακίνησε να  ασχοληθώ εναργέ-

στερα με την τέχνη και να συγκεντρώσω την διάσπαρτη και α-

ποσπασματική δημιουργία μου. 

 Κάτω: Μια φωτογραφία από την εκδήλωση: Ο καθηγητής Νεο-

κλής Γεωργόπουλος, ομιλών για τις «διαφορές διαφοροποίη-

σης του φύλου».  
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Όμιλος Οδοντιάτρων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών:  
Η 5η πολιτιστική εκδήλωση και η απουσία από το 40ό ΠΟΣ 

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής 
Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας, μέλος του ΟΟΛΚ  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Από την ομάδα εργασίας «Γυναίκες στην Οδοντια-
τρική» ξεκίνησε η πρόταση για την αύξηση επιδόματος 
μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, υπο-
βλήθηκε αρμοδίως και αποτελεί σημείο της διεκδίκησης 
του κλάδου στην απεργία της 10ης Φεβρουαρίου. Την 
πρόταση μας την έστειλε γενική γραμματέας της ΕΟΟ 
και συντονίστρια της Επιτροπής, Μαρία Μενενάκου. Η 
πρόταση έχει ως εξής: 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με το άρθρο 6 του ν.4097/2012 και την κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτού εκδοθείσα ΚΥΑ Φ.10060/15858/606/2014 - 
ΦΕΚ 2625/Β/8-10-2014 (Οικονομικών και Εργασίας) θε-
σπίστηκε η χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις αυτο-
απασχολούμενες μητέρες (ασφαλισμένες τ. ΕΤΑΑ) ύ-
ψους 800 ευρώ (200 ευρώ Χ 4 μήνες που λογικά αντι-
στοιχούν στους μήνες κύησης και λοχείας, όπως ακρι-
βώς συμβαίνει και στις μισθωτές ασφαλισμένες. 
Σημειώνεται πως η νομοθεσία αυτή αποτελεί συμμόρ-
φωση σε ευρωπαϊκή οδηγία (Εναρμόνιση της νομοθε-
σίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου). 

Σε μια εποχή που το δημογραφικό ανάγεται σε πρωτεύον 
ζήτημα για την κοινωνία και την πατρίδα μας, είναι αδια-
νόητο το επίδομα αυτό να παραμένει σε τόσο χαμηλό επί-
πεδο. Αντίστοιχα οι μη μισθωτές επιστήμονες έχουν μεγα-
λύτερη ανάγκη επιδότησης από τις μισθωτές, αφού ανα-
γκάζονται να περιορίσουν στο μηδέν την εργασία τους, 
ενώ τα έξοδα της επιχείρησης συνεχίζουν να τρέχουν (ε-
νοίκια, φόροι, εισφορές κλπ.). Η άνιση αυτή μεταχείριση 
δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε αυτή η απαξίωση της μη-
τρότητας και της προσδοκώμενης αρωγής της πολιτείας 
προς τις μητέρες. 

Μελέτες που έχουν κάνει Επιστημονικοί Σύλλογοι (πχ. Ελ-
ληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία) καταδεικνύουν πως σε 
οικογένειες επιστημόνων, εμφανίζεται το φαινόμενο τα 
παιδιά να είναι λιγότερα όταν ο επιστήμων είναι η μη-
τέρα. Και είναι πραγματικά δύσκολο για μια μητέρα επι-
στήμονα να συνδυάσει επιτυχώς την καριέρα της με τη μη-
τρότητα. 

Είναι προφανές πως η ανωτέρω ΚΥΑ πρέπει να αναπρο-
σαρμοστεί και να χορηγείται επί τετράμηνο κατ’ ελάχιστον 
ο εκάστοτε κατώτερος μισθός και στις μη μισθωτές αυτοα-
πασχολούμενες μητέρες ήτοι 4 μήνες Χ  713,00 ευρώ = 
2.852 ευρώ. 

   Ακολουθεί ο πίνακας των τροποποιούμενων διατάξεων: 

Πρόταση για αύξηση επιδόματος μητρότητας 
αυτοαπασχολούμενων 
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Άρθρο 1 
    Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του 
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), οι 
οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, δικαιού-
νται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότη-
τας, ύψους διακοσίων (200) € για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
(4) μηνών. 
    Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος 
αυτού είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές 
ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά. Για τη χο-
ρήγηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: 
   α) Αίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο Τομέα Ασφάλισης 
του ΕΤΑΑ 
    β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση για-
τρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού 

   γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί απο-
κλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από 
άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας. 

Άρθρο 1 
   Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), οι οποίες ασκούν 
αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας 
και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ισοδύναμου με τον εκά-
στοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό € για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
(4) μηνών. 
   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού 
είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε 
είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η άσκηση ελεύθε-
ρου επαγγέλματος αποκλειστικά. Για τη χορήγηση απαιτείται η υπο-
βολή των κάτωθι δικαιολογητικών: 
   α) Αίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του Ε-
ΤΑΑ 
   β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού 
του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού 
   γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ε-
λεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό ορ-
γανισμό επίδομα μητρότητας. 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ: ΑΡΘΡΟ 1 ΚΥΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

Την εισήγηση μας έστειλε η Μαρία Μενενάκου 
Γενική Γραμματέας της ΕΟΟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Από την Μαρία Μενενάκου, Γενική Γραμματέα της ΕΟΟ, 
λάβαμε το ακόλουθο «Ενημερωτικό Δελτίο».  
 

Ενημερωτικό Δελτίο: 
 
  « Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, επιτροπή εκπροσω-
πούσα την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, αποτελού-
μενη από τη Γενική Γραμματέα του ΔΣ Μαρία Μενενάκου, 
το μέλος του ΔΣ Βασίλη Σταθόπουλο και τη Νομική Σύμ-
βουλο της ΕΟΟ Σοφία Παπαδήμα, συναντήθηκε με τον Υπο-
διοικητή Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ κ. Χουρδάκη 
και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του e-EFKA. 
   Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η αναζήτηση του ύψους 
των διαθεσίμων της κινητής περιουσίας της Στέγης Υγειονο-
μικών. 
   Στη συνάντηση διατυπώθηκε από τον κ. Χουρδάκη ως επι-
φύλαξη η διερεύνηση της νομικής δυνατότητας γνωστοποί-
ησης τέτοιων στοιχείων και πληροφοριών προς την ΕΟΟ. Σε 
ερώτημα του κ. Σταθόπουλου γιατί δεν ανατρέχουν σε δη-
μοσιευμένα οικονομικά στοιχεία επισήμανε, ότι από την 
δημιουργία του ΕΦΚΑ το 2017 έως σήμερα δεν έχουν δημο-
σιευθεί ισολογισμοί, συνεπώς δεν υπάρχει κανένα δημο-
σιευμένο στοιχείο.. 
   Από την συζήτηση ήταν φανερό ότι οι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες αγνοούσαν το νομικό καθεστώς της Στέγης Υγειονο-
μικών, εάν υπήρχαν τυχόν πρόσοδοι από την ακίνητη πε-
ριουσία της, αλλά και τις θεσμοθετημένες χρηματικές πα-
ροχές του σκοπού που εξυπηρετεί η Στέγη, ήτοι την ισόβια 
κάλυψη των εξόδων διαμονής των συνταξιούχων υγειονο-
μικών σε οίκο ευγηρίας, έως του ποσού των 800€ ανά μήνα. 
   Η ΕΟΟ θα αποστείλει σχετικό ερώτημα, όπως της ζητή-
θηκε, για το ύψος των διαθεσίμων της 31ης.12.2022 και α-
νάλογα με την απάντηση θα προβεί στις δέουσες ενέρ-
γειες». 
 
    Αλλά πώς έχει το θέμα της Στέγης Υγειονομικών; 

   Η Στέγη Υγειονομικών που, με τις διατάξεις του άρθρου 
16 του Ν. 3796/57 συστάθηκε ως ΝΠΔΔ με σκοπό την πα-
ροχή στέγης και περίθαλψης σε γέροντες και ανίκανους 
προς εργασία υγειονομικούς συνταξιούχων, μετατράπηκε 
το 1992 (άρθρο 138 Ν. 2071/1992) σε υπηρεσία του ΤΣΑΥ, 
οπότε το τελευταίο υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα  και 
τις υποχρεώσεις της και κατέστη υπεύθυνο για τη διαχεί-
ριση της κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας της . 
   Από τη σύστασή της η Στέγη Υγειονομικών παρείχε μόνο 
υπηρεσίες στέγης, διατροφής, φυσικοθεραπείας σε υγειο-
νομικούς και σε μέλη της οικογενείας αυτών ανεξαρτήτως 
αν οι δικαιούχοι είχαν ασφαλισθεί για περίθαλψη στον 
Κλάδο Ασθενείας του ΤΣΑΥ αρχικά και εν συνεχεία στον Το-
μέα Υγείας Υγειονομικών. Δεν παρείχε υπηρεσίες περίθαλ-
ψης. 

   Οι πόροι της Στέγης Υγειονομικών κατέστησαν έσοδα του 
Κλάδου Ασθενείας του ΤΣΑΥ, η κινητή και ακίνητη περιου-
σία της Στέγης μεταφέρθηκε στον κλάδο Ασθενείας του 
ΤΣΑΥ, μετά το 2008 στον κλάδο υγείας του ΕΤΑΑ (Ν. 
3655/2008), από το 2012 στον ΕΟΠΥΥ (Ν. 4052/2012) και 
από το 2017 στον e -ΕΦΚΑ. 
   Η ΕΟΟ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο Ν. 1026/ 
1980, είναι ΝΠΔΔ διφυούς χαρακτήρα και αποτελεί το 
δευτεροβάθμιο κεντρικό συντονιστικό όργανο και την επο-
πτεύουσα οργάνωση όλων των οδοντιάτρων και των Οδο-
ντιατρικών Συλλόγων της χώρας με σκοπό μεταξύ άλλων 
την υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των ο-
δοντιάτρων. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, συνδικαλιστικά σωματεία εν ενερ-
γεία απασχολουμένων, όπως η ΕΟΟ, με έννομο συμφέρον 
προσβάλλουν πράξεις που αφορούν στο σύστημα καταβο-
λής συντάξεων και στους ασφαλιστικούς φορείς, επικα-
λούμενα τη βλάβη συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των με-
λών τους [ΣτΕ Ολομ. 668/2012, 1146/2005, ΣτΕ Ολ 3097/ 
2001, ΣτΕ Ολ 2690/1993], κατ’ επέκταση επομένως, πολλώ 
μάλλον δικαιούνται να γνωρίζουν το ύψος των αποθεματι-
κών των λογαριασμών στους οποίους εισφέρουν επί σειρά 
ετών τα μέλη τους. 

   (Πιο αναλυτικά το νομικό καθεστώς στην επόμενη σε-
λίδα από το Βασίλη Σταθόπουλο). 

Το ζήτημα της Στέγης Υγειονομικών 
Το υλικό για το άρθρο αυτό μας διέθεσε  η Μαρία Μενενάκου 

Γενική Γραμματέας της ΕΟΟ 
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   Το ίδρυμα «Στέγη Υγειονομικών» συστάθηκε με τις διατά-
ξεις του Ν.3796/1957 μετά από παραχώρηση από το Δημό-
σιο με την αριθμ. 29990/6.2.56 απόφαση του Υπουργού 
Κοινωνικής Πρόνοιας στο σωματείο με την επωνυμία 
«Στέγη Ιατρών» οικοπέδου για την ανέγερση οίκου ευγη-
ρίας με σκοπό την παροχή στέγης και περίθαλψης των γε-
ρόντων και ανικάνων προς εργασία Υγειονομικών συντα-
ξιούχων ή μη και των δεομένων προστασίας μελών των οι-
κογενειών αυτών. Οι πόροι της Στέγης Υγειονομικών συνί-
στανται: 

   1. Εκ μηνιαίας εισφοράς 5 δρχ βαρύνουσας άπαντας τους 
εν ενεργεία Υγειονομικούς μετόχους του Ταμείου και των 
συνταξιούχων αυτού, 

   Επί του οικοπέδου αυτού ανεγέρθη οικοδομή από τα έ-
σοδα της Στέγης Υγειονομικών. Σκοπός του Ιδρύματος της 
Στέγης Υγειονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 
267/81 «είναι η περίθαλψη εις κεχωρισμένας πτέρυγας 25 
αυτοεξυπηρετούμενων υπερηλίκων και 60 χρονίως πασχό-
ντων ατόμων ανικάνων προς εργασίαν υγειονομικών 
....μετά ή άνευ των συζύγων των ,χηρών και προστατευόμε-
νων μελών ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν ή όχι σύνταξη από 
το ΤΣΑΥ. 

   Ως περίθαλψη νοείται η παροχή εις τα προστατευόμενα 
άτομα υγιεινής στέγης και διατροφής, φυσικοθεραπείας 
και μέριμνα για νοσοκομειακή περίθαλψη οσάκις απαιτεί-
ται. Ωσαύτως η παροχή ψυχολογικής βοήθειας, εργασιοθε-
ραπείας κοινωνικής εργασίας, ψυχαγωγίας. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.2071/1992 η Στέγη 
Υγειονομικών μετετράπη σε υπηρεσία του ΤΣΑΥ και η κι-
νητή και ακίνητη περιουσία της περιέρχεται στην κυριότητα 
του ΤΣΑΥ. 

   Εν συνεχεία με την αριθμ. 489/4.5.1999 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΤΣΑΥ εγκρίθηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά 
με την οικονομική αυτοτέλεια της Στέγης Υγειονομικών, το 
οποίο διαβιβάστηκε στο εποπτεύον Υπουργείο με το αρ. 
πρωτ. 36683/6112/8.6.1999 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Υπη-
ρεσιών. 

   Με την Υπουργική απόφαση Φ42/2144/24.12.1999 «…ε-
ντάχθηκαν οι πιστώσεις της Υπηρεσίας Στέγης Υγειονομικών 
στον Προϋπολογισμό του Κλάδου Ασθενείας του ΤΣΑΥ, οι 
πόροι της Στέγης Υγειονομικών καθίστανται έσοδα του Κλά-
δου Ασθενείας του ΤΣΑΥ και η κινητή και ακίνητη περιουσία 
της Στέγης μεταφέρεται στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΣΑΥ». 

Από τις διατάξεις του ΠΔ161/1999 προβλέπεται η επέ-
κταση του σκοπού της Στέγης και η δημιουργία εντευκτη-
ρίου στην Θεσσαλονίκη για τους συνταξιούχους υγειονο-
μικούς.  

   Με τις διατάξεις του άρθρου 19, §1 του Ν.3232/2004 «Ο 
κλάδος Ασθενείας του ΤΣΑΥ καλύπτει δαπάνες στέγης και 
περίθαλψης των δικαιούχων της Στέγης...σε α) ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις του ΤΣΑΥ ή σε μίσθιες εγκαταστάσεις με 
προσωπικό αυτού ή με μισθοδοτούμενες υπηρεσίες τρί-
των και β) δημόσιες ή ιδιωτικές Μ.Φ.Η.» 

   Με την αριθμ. Φ 40142 /5038/374/ 25.2.2005 απόφαση 
του Υφυπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, 
η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της 
§1, του άρθρου 19, του Ν.3232/004 καθορίστηκαν και οι 
όροι εισαγωγής συν/χων του ΤΣΑΥ σε δημόσιες ή ιδιωτικές 
Μ.Φ.Η. (ΦΕΚ 280 /3.3.2005) 

   Προκειμένου να εκδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις για 
τη μετάβαση της κυριότητας των ακινήτων των πρώην Τα-
μείων, που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΑ στους Τομείς εκδόθηκε η 
αριθμ «θέμα 18ο» της 28/7.5.2009 συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του ΕΤΑΑ απόφαση στην οποία η Στέγη Υγειονομικών εμ-
φανίζεται ως περιουσιακό στοιχείο των Τομέων Υγειονομι-
κών. Με την αρ. πρ. Β/οικ 2342/4429/5.8.2013 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, το ακίνητο της «Στέγης Υγειονομικών» επί της Λεωφό-
ρου Αλεξάνδρας περιέρχεται στην κυριότητα του Τομέα Υ-
γείας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 79, §7, του Ν.3996/2011.  

   Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του χρησιμοποιούνται 
για τις ανάγκες της Στέγης Υγειονομικών κατά τα οριζό-
μενα στην §1 του άρθρου 19 του Ν.3232/2004 και στην 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού Φ 40142/5038/374/2005 από-
φαση του Υφυπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προ-
στασίας» 

   Εν συνεχεία το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ με την αριθμ. θέμα 5ο Συν. 
174/15.3.2012 απόφασή του ενέκρινε την με αρ. 
29/15.3.2012 απόφαση της Δ.Ε. Υγειονομικών σχετικά με 
την μεταφορά του σκοπού και της κινητής και ακίνητης πε-
ριουσίας της Στέγης Υγειονομικών από τον Τομέα Υγείας 
στον Τομέα Σύνταξης καθώς και τη σχετική διάταξη νόμου 
και την αιτιολογική έκθεση αυτής. Η απόφαση και τα σχε-
τικά δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν στο εποπτεύον 

Το ζήτημα της Στέγης Υγειονομικών 

Γράφει ο Βασίλης Σταθόπουλος 
Μέλος του ΔΣ της ΕΟΟ 

ΜΕΡΟΣ Β΄- Το νομικό καθεστώς 
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Υπουργείο, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Τα-
μείου. 

   Κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2013 με 
την απόφαση αρ. 315/2012 της Δ.Ε. Υγειονομικών αποφασί-
στηκε η παροχή της Στέγης Υγειονομικών να συνεχίσει να 
παρέχεται στους υγειονομικούς, που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις είτε μέσω του Κλάδου Σύνταξης ή μέσω ειδικού λο-
γαριασμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα λει-
τουργεί στα πλαίσια του Κλάδου Σύνταξης. 

   Σύμφωνα με την απόφαση αυτή της Δ.Ε. καταρτίστηκε αρ-
χικά ο Προϋπολογισμός του Κλάδου Σύνταξης, ο οποίος συ-
μπεριελάμβανε και την Στέγη Υγειονομικών αλλά εν συνε-
χεία και μετά από συστάσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου 
καταρτίστηκε ξεχωριστός Προϋπολογισμός για τον Ειδικό 
Λογαριασμό Στέγης Υγειονομικών, ο οποίος τελικά και ε-
γκρίθηκε από το εποπτεύον Υπουργείο (2012). 

   Σε συνέχεια των ανωτέρω, το 2014 δημιουργήθηκαν δύο 
νέοι λογαριασμοί διαχείρισης στο ΕΤΑΑ, ένας για τον «Λο-
γαριασμό παροχής σε χρήμα» και ένας για τη «Στέγη Υγειο-
νομικών» προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του 
σκοπού της Στέγης (βλ. αρ. Γνωμοδότησης ΝΣΚ 172/2020, 
σελ.26). Συνεπώς, η υπ αρ Α4δ/ΓΠ 12980/5.3.2018 Διαπι-
στωτική πράξη του αναπλ. Υπουργού Υγείας με την οποία 
περιήλθε το ακίνητο της Αλεξάνδρας αυτοδικαίως και κατά 
πλήρη κυριότητα στον ΕΟΠΥΥ είναι εσφαλμένη και θα πρέ-
πει να ανακληθεί. Επιπροσθέτως, επειδή η Στέγη καλύπτει 
διαχρονικώς αποκλειστικώς παροχές σε χρήμα, θα πρέπει 
να έχει περιέλθει αυτοδίκαια στον eΕΦΚΑ σύμφωνα με το 
άρθρο 53, παρ 1, του Ν.4387/2016 και σύμφωνα με το άρ-
θρο 70, παρ 1, του ίδιου νόμου θα πρέπει η κυριότητα των 
τεσσάρων ακινήτων να μετεγγραφούν ατελώς. 

 

   Από τα ανωτέρω προκύπτει: 

 

    1. Από τη διαμόρφωση της νομοθεσίας που αφορούσε 
τους σκοπούς της Στέγης Υγειονομικών διαχρονικά προκύ-
πτει ότι η Στέγη Υγειονομικών δεν παρείχε υπηρεσίες περί-
θαλψης παρά μόνο υπηρεσίες στέγης, διατροφής, φυσικο-
θεραπείας κ.λπ. σε υγειονομικούς και σε μέλη της οικογε-
νείας αυτών ανεξαρτήτως αν οι υγειονομικοί αυτοί ή τα 
μέλη της οικογενείας των είχαν ασφαλισθεί για περίθαλψη 
στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΣΑΥ αρχικά και εν συνεχεία 
στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών. 

   2. Οι εισφορές υπέρ της Στέγης καταβάλλονται από το σύ-
νολο των Υγειονομικών, εν ενεργεία και συνταξιούχων στον 
«Ειδικό Λογαριασμό Στέγης Υγειονομικών» οι δε παροχές 
της Στέγης χορηγούνται σε ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη αν αυτοί είναι ασφαλισμένοι ή όχι 
και στον Κλάδο Υγείας. 

   3. Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3996/2011 το 
οικόπεδο επί της Λ. Αλεξάνδρας, που είχε παραχωρηθεί 
από το Δημόσιο δυνάμει της υπ. αρ. 2990/6.2.1958 από-
φασης του Υπουργού Κοινωνικής Προστασίας με το επί 
αυτού κτίσμα περιέρχεται χωρίς όρους στον Τ. Υγείας Υ-
γειονομικών του ΕΤΑΑ. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δοθεί 
ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιου-
σίας της Στέγης Υγειονομικών και κυρίως του ακινήτου της 
Λεωφ. Αλεξάνδρας αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, 
που ρητά προβλέπει την αξιοποίησή του για τους σκοπούς 
της Στέγης Υγειονομικών και συνεπώς είναι παράνομη. Η 
αριθμ. Α4δ/ΓΠ 12980/5.3.2018 Διαπιστωτική πράξη του α-
ναπλ. Υπουργού Υγείας με την οποία περιήλθε το ακίνητο 
της Αλεξάνδρας αυτοδικαίως και κατά πλήρη κυριότητα 
στον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να ανακληθεί. 

 

Βασίλης Σταθόπουλος 

- Το ζήτημα της Στέγης Υγειονομικών- 

Το νομικό καθεστώς – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

 

Με πρόσφατη επιστολή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητάει 
από τον Υπουργό Υγείας να δοθεί το κενό κτήριο της Λεωφόρου Αλε-
ξάνδρας στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των υγειονομι-
κών για να στεγάσουν σε αυτό τα γραφεία τους. Φυσικά, αφού πλη-
ρώσουν τις αναγκαίες μετατροπές του κτιρίου. Μια ξαφνική κίνηση 

του ΠΙΣ, χωρίς προηγούμενη συζήτηση με τις άλλες εμπλεκόμενες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των υγειονομικών..   
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Όλοι οι οδοντίατροι μαζί  
στην απεργιακή κινητοποίηση,  

την πρώτη μετά από πολλά χρόνια αδράνειας!
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