
 

 

 

 

TEYXOΣ 23 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 

 

 

Μόνο με άδεια από την οικεία ΥΠΕ οι δράσεις 
πρόληψης και προαγωγής της υγείας… 

 Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός εξέδωσε 

εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία κάθε φορέας που 

πραγματοποιεί προληπτικές δράσεις πρέπει να καταθέτει αίτηση και να 

λαμβάνει έγκριση από την οικεία ΥΠΕ! 

 Η εγκύκλιος αιφνιδίασε δήμους και λοιπούς φορείς, που 

πραγματοποιούν προληπτικές δράσεις, όπως εμβολιασμούς κ.λπ. Οι 

περισσότεροι, αλλά όχι όλοι, ενημερώθηκαν στις 9 Μαρτίου με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, που έλαβαν από τον Προϊστάμενο του  Γ’ 

Τμήματος  Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης του 

υπουργείου Υγείας Στρατή Χατζηχαραλάμπους. 
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 Η επίμαχη εγκύκλιος με αριθ. πρωτ.:  Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814 

φέρει τον τίτλο: «Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και 

οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών 

ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο 

γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες 

πληθυσμού». Μάλιστα, ο κ. 

Χατζηχαραλάμπους επισημαίνει στην 

ενημέρωση ότι «παρακαλείσθε για την άμεση και πιστή υλοποίηση 

αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα»… 

 Η εγκύκλιος υποχρεώνει όλους τους φορείς που πραγματοποιούν 

προληπτικά προγράμματα να καταθέτουν σχετική αίτηση στην οικεία 

ΥΠΕ. Εφεξής, κανένα προληπτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

χωρίς σχετική έγκριση από την οικεία ΥΠΕ! 

 

Σχόλιο ΕΟΟ: 

 Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια 

με τα οποία οι ΥΠΕ θα εγκρίνουν ή θα απορρίπτουν τις σχετικές 

αιτήσεις για τα προγράμματα. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι 

επειδή επί χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα της Αγωγής Στοματικής 

Υγείας, η γνώση και η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει σε παρόμοια 

προγράμματα θα έπρεπε να κάνουν τις ΥΠΕ να μας συμβουλεύονται και 

όχι να ζητούμε εμείς έγκριση όπως ο οποιοσδήποτε ανώνυμος φορέας, 

τη στιγμή κατά την οποία ισχύουν μνημόνια συνεργασία υπουργείου με 

άλλα νομικά πρόσωπα. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Ένταση της αστυνόμευσης στην Αθήνα ζητεί 
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής 

 

Tην εντατικοποίηση των μέτρων αστυνόμευσης στην 

ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας ζητά από την Αστυνομία ο 

Οδοντιατρικός Σύλλογος  Αττικής (ΟΣΑ).  

 Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής έχει κατ΄ επανάληψη 

επισημάνει την ανάγκη της πιο αυστηρής  αστυνόμευσης , ειδικά σε 

περιοχές του κέντρου, όπου λειτουργούν πολλά οδοντιατρεία, και 

λαμβανομένου υπόψη ότι σημαντικό ποσοστό οδοντιάτρων λόγω της 

φύσεως της εργασίας  τους αποχωρούν πολύ συχνά αργά το βράδυ από 

τα ιατρεία τους και έχουν παρατηρηθεί περιστατικά επιθέσεων κατά 

συναδέλφων. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

«Βόμβα» από το ΣτΕ για τον ΕΦΚΑ – 

Δικαιώνονται οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και επιστήμονες 

 

 Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Πρώτου Θέματος», 

στη διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ την Παρασκευή, παραμονή του 

Λαζάρου, οι σύμβουλοι με ψήφους 17 υπέρ, 8 κατά δικαίωσαν τους 

κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων 

επιστημόνων που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο κρίνοντας 

αντισυνταγματική: 
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 α) Την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των 

αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) 

αλλά και των αγροτών στον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, κρίθηκε σύννομη η ένταξη 

στον φορέα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των μισθωτών του 

ιδιωτικού τομέα. 

 β) Τον υπολογισμό της εισφοράς του ΕΦΚΑ με βάση το εισόδημα 

που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (26,95% επί του 

εισοδήματος).  

 Κύριος εισηγητής ήταν ο σύμβουλος Σπυρίδων-Κωνσταντίνος 

Μαρκάτης, συνεπικουρούμενος από τους συναδέλφους του Γεώργιο 

Τσιμέκα και Αννα Καλογεροπούλου. Να σημειώσουμε ότι την εισήγηση 

στήριξαν δυναμικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος 

Γεώργιος Παπαγεωργίου και η σύμβουλος Αικατερίνη Χριστοφορίδου. 

 Ο πλέον όμως μαχητικός και ένθερμος υπερασπιστής της άποψης 

περί αντισυνταγματικότητας του ΕΦΚΑ όσον αφορά την ένταξη σε 

αυτόν των ελεύθερων επαγγελματιών και του ύψους της εισφοράς ήταν 

ο σύμβουλος Γεώργιος Ποταμιάς, ο οποίος μάλιστα κάποια στιγμή 

αποχώρησε από την αίθουσα της διάσκεψης, για να επανέλθει λίγο 

αργότερα, επειδή ο πρόεδρος δεν του έδινε τον λόγο προκειμένου να 

αναπτύξει πλήρως τις απόψεις του. 

 Το μπαράζ προσφυγών κατά του νόμου 

Κατρούγκαλου των επιστημονικών φορέων, μεταξύ 

των οποίων και η Ελληνική Οδοντιατρική 

Ομοσπονδία (ΕΟΟ), των εμπόρων και της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) άρχισε από 

πέρυσι τον Φεβρουάριο και κορυφώθηκε τον Οκτώβριο. Φορείς αλλά 

και ιδιώτες σε κάποιες περιπτώσεις ζητούσαν από το Συμβούλιο της 
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Επικρατείας να ακυρωθεί ως αντίθετα και αντισυνταγματικά στο πρώτο 

πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο επίμαχος ασφαλιστικός νόμος 

4387/2016, καθώς και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που έχουν 

εκδοθεί.  

 Το λεγόμενο «χαράτσι» που συνεχώς φουσκώνει (εισφορές υπέρ 

επικούρησης και εφάπαξ, καθώς και αναδρομικές κρατήσεις) οδηγεί σε 

εξοντωτική επιβάρυνση τους ελεύθερους επαγγελματίες, 

καταρρίπτοντας, όπως υποστηρίζουν, την αρχή της αναλογικότητας, με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αποδημητικές ροές προς το εξωτερικό 

ικανών και ταλαντούχων νέων ανθρώπων. 

 Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας υποβιβάζει τη 

βόμβα που έρχεται, υποστηρίζοντας ότι στο τέλος θα επικρατήσουν 

ψυχραιμότερες απόψεις, καθώς η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ο 

Ενιαίος Φορέας έχουν επιτύχει τον στόχο τους με την αύξηση των 

εσόδων, τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστού του ΑΕΠ 

και τη βελτίωση των παροχών. 

 Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές σε γνώση των οποίων περιήλθε το 

αποτέλεσμα της διάσκεψης του ΣτΕ δηλώνουν αιφνιδιασμένες. Κάποια 

στελέχη μάλιστα κάνουν λόγο ακόμη και για «πολιτικό παιχνίδι του 

ΣτΕ», χαρακτηρισμό τον οποίο προφανώς και δεν αποδέχονται 

παράγοντες του νομικού κόσμου και της Δικαιοσύνης, τονίζουν μάλιστα 

ότι η απόφαση ελήφθη με το συντριπτικό 17-8, επομένως δεν μπορεί να 

στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε αμφιβολία και ένσταση. 
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 Ενημερωμένες πηγές πάντως εκτιμούσαν μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» 

ότι μια τέτοια απόφαση μπορεί να προσθέσει άλλο ένα αγκάθι, και 

μάλιστα σημαντικό, στην πορεία για την ομαλή ολοκλήρωση του 

μνημονίου, καθώς το ξήλωμα μεταρρυθμίσεων για οποιονδήποτε λόγο 

προκαλεί πάντα προβλήματα.  Από την άλλη πλευρά, πολύπειρος 

παράγοντας των Βρυξελλών που μίλησε στο «ΘΕΜΑ», υπό την 

προϋπόθεση της ανωνυμίας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έχει δείξει και 

σε άλλες περιπτώσεις, όπως με τις αποφάσεις του ΣτΕ για μισθούς και 

συντάξεις, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα».   

 Η δημοσιοποίηση της απόφασης αναμένεται ότι θα 

ταρακουνήσει τα θεμέλια του ΕΦΚΑ, αφού ο φορέας έχει στηθεί με 

βάση ενιαίους κανόνες ασφάλισης και συνταξιοδότησης για όλους τους 

κλάδους των ασφαλισμένων. Αν ακυρωθεί η ένταξη μερίδας 

ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά ξηλώνονται όλο το νομοθέτημα 

και η αρχιτεκτονική του συστήματος. Και αυτή η νέα απειλή ενσκήπτει 

τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί στο παρασκήνιο να σπρώξει για 

το 2020 την περικοπή των κύριων συντάξεων, ώστε να εφαρμοστεί μαζί 

με το αφορολόγητο.  

 Ποιος δρόμος έχει ακολουθηθεί σε ανάλογες περιπτώσεις στο 

παρελθόν; Οι δανειστές συνήθως καλούν την κυβέρνηση να λάβει 

υπόψη της την απόφαση του ΣτΕ χωρίς να αθετήσει τα συμφωνηθέντα. 

Ενα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες που απαιτεί τη χρήση 

«τεχνασμάτων». Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Κατρούγκαλος επινόησε τη 

μεταρρύθμιση και τον επανυπολογισμό των καταβαλλόμενων 

συντάξεων (προσωπική διαφορά) για να καλύψει νομικά τις αποφάσεις 

του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των  συντάξεων 

με τα μνημόνια του 2011 και του 2012. Την ίδια γραμμή ακολούθησαν 
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οι δανειστές και στην περίπτωση της απαγόρευσης της μονομερούς 

προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) την 

οποία το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική.  

 Οι δανειστές που θέλουν να ισχύσει η απαγόρευση κάλεσαν το 

αρμόδιο υπουργείο να παρουσιάσει μια έκθεση ανεξάρτητου φορέα ο 

οποίος θα επανεξετάσει το θέμα λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του 

ΣτΕ.  Ολο τον Απρίλιο, πάντως, θα συνεχιστούν οι διασκέψεις του 

ανώτατου δικαστηρίου στις οποίες θα συζητηθούν και άλλες 

προσφυγές όπως: α) η προσφυγή συνταξιούχων που ζητούν να 

ακυρωθεί ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων, β) η 

αναπροσαρμογή (δραματική μείωση) των επικουρικών συντάξεων και 

το ψαλίδι στο άθροισμα κύριων και επικουρικών άνω των 1.300 ευρώ. 

 Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί 

τον ερχόμενο μήνα. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

 

Ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Αναλογικότητα 

 Οι Ευρωπαίοι Οδοντίατροι, οι Φαρμακοποιοί και οι Ιατροί 

χαιρετίζουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την πρόταση 

Οδηγίας για τον έλεγχο αναλογικότητας , ως μια καλύτερη - σε σχέση με 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -  ισορροπία,  μεταξύ της 

ανάγκης προάσπισης της υγείας και των οικονομικών στοχεύσεων της 
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Οδηγίας. Αν και δεν αντιμετωπίζει πλήρως στις ανησυχίες μας, το τελικό 

κείμενο αναγνωρίζει την ειδική φύση των επαγγελμάτων του τομέα της 

υγείας και διαθέτει επαρκές περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα 

Κράτη Μέλη να εγγυώνται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας  κατά τη θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων για τα 

επαγγέλματα υγείας.  

 Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαίων 

Οδοντιάτρων (Council of European Dentists-CED), Dr. Marco Landi:  

«Χαιρετίζω την απόφαση που κάνει αναφορά στη δέσμευση των 

Κρατών Μελών να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας 

του ανθρώπου όταν πρόκειται για το κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο 

των επαγγελμάτων υγείας, τα οποία, επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι 

συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο κινητικών επαγγελμάτων στην 

Ευρώπη. Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη δηλώσει, όταν πρόκειται για 

την ασφάλεια των ασθενών, οι οικονομικοί στόχοι έρχονται δεύτεροι 

στην ιεράρχηση».  

 O Πρόεδρος της Φαρμακευτικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Pharmaceutical Group of the European Union/ PGEU), Jesús Aguilar 

Santamaría, προσθέτει ότι:  «τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 

πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ασφαλή 

προμήθεια φαρμάκων ανάλογα με τις ανάγκες τους στη δημόσια υγεία, 

όπως αυτές διαμορφώνονται από την εθνική δημογραφική, 

γεωγραφική και πολιτιστική τους πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι  ο 

συμβιβασμός αυτός θα επιτρέψει στα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να 

προστατεύουν τη δημόσια υγεία.» 

 Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής  Ευρωπαίων Ιατρών 

(Standing Committee of European Doctors/CPME), Dr. Jacques de Haller, 
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καταλήγει ότι: «το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια ρητή επιβεβαίωση 

ότι τα Κράτη Μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να ιεραρχούν πρώτη 

στη σειρά την ασφάλεια των ασθενών. Τώρα στρεφόμαστε στα Κράτη 

Μέλη προκειμένου να βρουν μια προσέγγιση που να αξιοποιεί το 

περιθώριο της διακριτικής ευχέρειας που παραχωρεί  η Οδηγία. Τα 

επαγγέλματα υγείας θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την 

εφαρμογή».  

 Στις σχετικές ευρωπαϊκές 

διαβουλεύσεις και διαδικασίες την ΕΟΟ 

εκπροσώπησαν ο γενικός γραμματέας 

της Ομοσπονδίας, Καθηγητής Ιωάννης 

Τζούτζας, και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΟ, 

Σεραφείμ Καρακικές. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΟ (Ι.Ε.Θ.Ε.)/ 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (Σ.Ε.Ε.Ο.) 

 Συνεχίζονται οι διαδικασίες για την στελέχωση και λειτουργία του 

ΙΕΘΕ. Ηδη ορίστηκε η εξαμελής Επιτροπή αξιολόγησης Παρόχων ΣΕΕ 

 Τα αιτήματα για την πιλοτική μοριοδότηση επιστημονικών 

εκδηλώσεων έχουν ξεπεράσει τα 100 και κατά την πραγματοποίησή 

τους, επιλύονται προβλήματα και ασάφειες που ανακύπτουν από την 

εφαρμογή του θεσμού. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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38 Πανελλήνιο 
Οδοντιατρικό Συνέδριο 

Hotel du Lac, Ιωάννινα 

    18- 20 Οκτωβρίου 2018 

 

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι 

οριστικοποιήθηκε ο χώρος στον οποίο θα διεξαχθεί το 38 Π.Ο.Σ., το 

Hotel du Lac των Ιωαννίνων, δεδομένου ότι πληροί τις προδιαγραφές οι 

οποίες συνάδουν με το στόχο για την αναβάθμιση των ΠΟΣ. 

 Επίσης επελέγη, μετά από διαγωνισμό, το γραφείο το οποίο θα 

αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη του 38 ΠΟΣ και είναι το 

EVEREST Travel & Congresses 

 To θέμα του Συνεδρίου είναι: «Επιστημονικές και κλινικές 

καινοτομίες για τον οδοντίατρο της νέας εποχής» 

 Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία 

επιλογής των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο του 

Κατευθυνόμενου Προγράμματος. 

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποιες από αυτές τις εργασίες:  

Στρογγυλά Τραπέζια 

 

 «Διευθέτηση περιοδοντικών ιστών - Παρουσίαση περιστατικών της 
Μεταπτυχιακής Κλινικής Περιοδοντολογίας Α.Π.Θ.».Συντονίστρια: Δ. 
Απατζίδου 

 

 «Στρατηγικές συνολικής προσέγγισης για μακροχρόνια επιτυχία των 
εμφυτευμάτων στη καθημερινή κλινική οδοντιατρική πράξη» 

Συντονιστής: Φ. Τζέρμπος 

 

 «Εναλλακικές λύσεις σε κλινικά προβλήματα της επανορθωτικής 
οδοντιατρικής» Συντονίστρια: Α. Κακάμπουρα, Ομιλητές: Μ. 
Αναγνώστου, Π. Κούρος, Ε. Παππά, Ε. Τσίτρου 



 

11 

 

 «Σύγχρονη Προσθετική: Το στοματικό οικοσύστημα ως πεδίο 
καινοτόμων εφαρμογών» Συντονίστρια: Β. Αναστασιάδου Ομιλητές: 
Β. Αναστασιάδου, Ε. Κωτσιομύτη, Δ. Τορτοπίδης, Ο. Νάκα, Α. 
Θεοχαρίδου 

 

 «Κλινικές εφαρμογές Οδοντιατρικής Υπολογιστικής Τομογραφίας 
Κωνικής Δέσμης» Συντονιστής: Κ. Τσιχλάκης Ομιλητές: Κ. Τσιχλάκης, 
Ν. Αλεξίου, Ν. Μακρής 

 

 «Στρογγυλό τραπέζι συνδικαλιστικών θεμάτων» Συντονιστής:  Α. 
Κατσίκης 

 

 «Επίκαιρα θέματα για την οργάνωση σύγχρονης  αντίληψης  
οδοντιατρικών μονάδων».  Συντονιστής: Ι. Τζούτζας Ομιλητές: Γ. 
Αγγελόπουλος, Κ. Βλασιάδης, Σ. Παπαδήμα 

 

 «Κινητή Προσθετική: Απαντήσεις σε κλινικούς προβληματισμούς» 

Συντονιστής: Γρ. Πολυζώης Ομιλητές: Γρ. Πολυζώης, Στ. Κούρτης, Ν. 
Συκαράς. 

 

 «Συνεργασία των Μεταπτυχιακών Κλινικών της Ορθοδοντικής και 
Περιοδοντολογίας του Α.Π.Θ. για την αντιμετώπιση περιστατικών 
κοινού κλινικού ενδιαφέροντος.» Συντονιστές: Ι. Βούρος, Μ.Α. 
Παπαδόπουλος 

 

 «Νοσήματα και Παθήσεις της Στοματικής Κοιλότητας με Οξεία 
Συμπτωματολογία» Συντονιστές : Ν. Νικητάκης , Α. Πουλόπουλος 

 

Εισηγήσεις 

 

 J. Xia. “Computer-Aided Surgical Simulation for Craniomaxillofacial 

Surgery” 

 

 Χ. Αγγελόπουλος. «Αναγκαιότητα εκπαίδευσης των οδοντιάτρων 
στην υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης» 

 

 Κ. Νακοπούλου, ΑΜ. Βεσαλά. «Αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα στην 
Οδοντιατρική και στην Αισθητική της περιστοματικής περιοχής» 



 

12 

 

 Π. Ξενούδη. «Ενέργεια από το φως. Κλινικές εφαρμογές των Laser 
στη σύγχρονη οδοντιατρική» 

 

 Ν. Δόνος. «Θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της 
περιεμφυτευματίτιδας. Ποια η προβλεψιμότητά τους.» 

 

 

 Πισιώτης. «Άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες» 

 

 Δ. Στράκας. «Κλινικές εφαρμογές οδοντιατρικών Laser» 

 

 Μπελιμπασάκης. «Κλινικἐς προσεγγίσεις της βασικής οδοντιατρικής 
έρευνας» 

 

 S. Zijlstra-Shaw. «Hippocrates to Facebook; Professionalism in the 
21st century» 

 

Κλινικά Φροντιστήρια 

 

 Α. Σκλαβούνου. «Έγκαιρη διάγνωση συστηματικών νοσημάτων από 
τις στοματικές  εκδηλώσεις». Ο.Χαραλάμπους, Φ. Λατίνος. 
«Οδοντιατρικό πρωτόκολλο φωτογράφισης, απαραίτητος 
εξοπλισμός και χρήση του» 

 

 Π. Γαρέφης «Συνεργασία οδοντιάτρου – οδοντοτεχνίτη για 
λειτουργική και αισθητική προσθετική αποκατάσταση» 

 

 Κ. Τολίδης, Ν. Μέκιας «Έμμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις 
οπισθίων δοντιών – οδοντιατρικά και οδοντοτεχνικά στάδια, θεωρία 
και πράξη» 

 

 Κ. Νακοπούλου, ΑΜ. Βεσαλά. «Αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα στην 
Οδοντιατρική και στην Αισθητική της περιστοματικής περιοχής» 

 

 Θ. Κιτσάκος. «Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS)» 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 


