
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδοντιατρικός Διάλογος  newsletter 

 

Τεύχος 1  

10 Απριλίου 2020   

Δείτε επίσης στις επόμενες σελίδες: 
1) Ερωτηματολόγιο στον Ο.Σ. Δωδεκανήσου, 2) Μετά την πανδημία, τι;; 

3) Μέτρα ατομικής προστασίας,    4)  Ταμείο αλληλοβοήθειας 

5) Ενοίκια πληττομένων επιχειρήσεων, 6)Ενημερωμένο πρωτόκολλο επαγρύ-

πνησης λόγω COVID-19,  7) Γελοιογραφία 

   Μια νέα συνδικαλιστική  εφημερίδα γεννιέται!  

    Έρχεται με καλή διάθεση να βοηθήσει στην πρόοδο 

του επαγγελματικού μας κλάδου, να αναζητήσει τον 

κοινό τόπο στις επιδιώξεις μας, να προβάλλει πρωτο-

ποριακές και σύγχρονες απόψεις για την πορεία μας, 

να καλλιεργήσει την ευπρέπεια, την ευθύνη και τον αλ-

ληλοσεβασμό  στις σχέσεις μας. Έρχεται να αυξήσει τη 

θέλησή μας, να οξύνει την αντίληψή μας, να συγκε-

ντρώσει τη δύναμή μας, να την κάνει περισσότερο α-

ποτελεσματική. Έρχεται ως παράγοντας παρακίνησης, 

ως τρόπος συμμετοχής, ως τιμητής του μόχθου και της 

προσπάθειας! 

   Αποτελεί επιτομή και συμπλήρωμα της «ιδιωτικής ο-

μάδας» (ιστοσελίδας) συνδικαλιστικού διαλόγου, που 

θα εξακολουθήσει να λειτουργεί στο Facebook με την 

ονομασία «Οδοντιατρικός Διάλογος», πάντα ελεύθερα 

προσβάσιμη σε ευρύ κύκλο συναδέλφων  και με καλε-

σμένα όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνι-

κής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, χωρίς εξαίρεση. Το 

newsletter αντικαθιστά την έως τώρα συνολική δια-

νομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των δημοσιεύ-

σεων και των σχολίων στον Οδοντιατρικό Διάλογο.    

   Στην προμετωπίδα θα έχει την εικόνα εξωφύλλου του 

Οδοντιατρικού Διαλόγου. Θα αντλούμε θέματα από 

τον Οδοντιατρικό διάλογο και θα ζητήσουμε από συνα-

δέλφους να καταθέσουν την δημιουργική σκέψη τους. 

Η επιλογή των θεμάτων θα γίνεται από εμένα και από 

τους φίλους που περισσότερο στήριξαν τον Οδοντια-

τρικό Διάλογο. Η κυρία Μαρία Μενενάκου και ο κ. Βα-

σίλης Σταθόπουλος, συναγωνιστές και συνοδοιπόροι 

από καιρό, θα αποτελέσουν την βασική εγγύηση για 

την αξία του εγχειρήματος, την διάρκειά του στο χρόνο 

και την συνέπεια στους στόχους του! 

-Διονύσης Γαρμπής- 

Γράφει η Μαρία Μενενάκου: 

 

   Αγαπημένοι Συνάδελφοι, 

   Σήμερα κλείνουμε έναν χρόνο από την ημέρα των εκλο-
γών της ελληνικής οδοντιατρικής ομοσπονδίας. 

   Όταν η παρέα του ενωτικού συνδυασμού των οδοντιά-
τρων Πειραιά αποφάσισε να απευθύνει την πρόταση της 
για αδέσμευτο και ακομμάτιστο συνδικαλισμό  σε πανελ-
λήνιο επίπεδο το έκανε με καθαρή και ήρεμη φωνή και με 
αυτοπεποίθηση. 

   Εστιάσαμε σε δύο λέξεις : ενωτικός,  και ακομμάτιστος. 
Και σύμφωνα με αυτές τις αρχές συμπληρώσαμε  σαν Πα-
νελλήνια Ενωτική Πρωτοβουλία μία μοναδική ομάδα συνα-
δέλφων με κοινό όραμα την ανιδιοτελή προσφορά στους 
συναδέλφους. 

   Το αποτέλεσμα για εμάς δεν ήταν έκπληξη /έκπληξη ήταν 
για όλους τους άλλους. 

   Πετύχαμε να είμαστε η ρυθμιστές του αποτελέσματος. 
Με εντολή του συνόλου της παράταξης οι εκλεγμένοι του 
διοικητικού συμβουλίου, ο Βασίλης, ο Νίκος και εγώ διεκ-
δικήσαμε και πετύχαμε την πολυφωνία στην διοίκηση με 
σύνθεση πολυπαραταξιακού προεδρείου. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα (πατήστε εδώ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ερωτηματολόγιο στον Ο.Σ. 

 Δωδεκανήσου 

Ο Νίκος Διακογεωργίου έγραψε:  
 
   Αγαπητοί συνάδελφοι αυτή τη περίοδο γίνεται 
πολλή συζήτηση σχετικά με το αν έχουμε επάρκεια 
υγειονομικού υλικού ή όχι στα ιατρεία μας, αν πρέ-
πει να σκεφτούμε πρόγραμμα εφημεριών στα όρια 
των συλλόγων μας και για αρκετά άλλα θέματα. 
Στο Σύλλογο Δωδεκανήσου αποφασίσαμε να κά-
νουμε ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου με λίγες 
σχετικά ερωτήσεις για να εξακριβώσουμε την ά-
ποψη των μελών μας επί των παραπάνω θεμάτων. 
Πιο πειστικό είναι να έχουμε θέσεις παρά εικασίες. 
Από τα 208 μέλη απάντησαν αρχικά τα 101 και βά-
σει των απαντήσεων αυτών έγινε η στατιστική με-
λέτη. Την ανάλυση των απαντήσεων και δη των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών έκανε ο καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ανδρεαδάκης Νι-
κόλαος, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά για τη προ-
σφορά του. 
   Σας κοινοποιούμε όλη τη μελέτη μέσα από την ο-
ποία μπορεί κανείς να αλιεύσει πολλές ενδιαφέρου-
σες θέσεις . 
   Περιγραφικά Χαρακτηριστικά Ερωτηματολογίου: 
https://www.osdod.gr/…/erotimatologiocov…/23032
020COVID2019/ 
   Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ερωτηματολογίου: 
https://www.osdod.gr/…/erotimatologioc…/230320
20COVID2019PS/ 
 
 [ Σ.Σ:  Δεν είναι εύκολο να δημοσιεύσουμε ολό-
κληρη την εργασία αυτή. Η δύο παραπομπές στην ι-
στοσελίδα του Συλλόγου είναι πολύ κατατοπιστικές. 
Περιληπτικά μόνο εδώ αναφέρουμε τις ερωτήσεις 
και δημοσιεύουμε δύο εικόνες με ενδιαφέροντα 
διαγράμματα από τις απαντήσεις σε αυτές: 
   1) Έχετε επάρκεια υγειονομικού υλικού (μάσκες, 
γάντια, φόρμες); 2) Θεωρείτε σωστό να εφαρμοστεί 
πρόγραμμα εφημεριών για τα επείγοντα περιστα-
τικά; 3) Αν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα αυτό η συμ-
μετοχή στις εφημερίες πρέπει να είναι υποχρεωτική 
ή προαιρετική; 4) Θα δηλώνατε συμμετοχή στο πρό-
γραμμα εφημεριών; 5) Αν ίσχυε το πρόγραμμα εφη-
μεριών θα αντιμετωπίζατε τα επείγοντα περιστατικά 
των ασθενών σας κατόπιν τηλεφώνου στο ιατρείο 
σας; 6) Αισθάνεστε ασφαλείς στην άσκηση της οδο-
ντιατρικής με τα προστατευτικά μέσα που διαθέτετε 
στο ιατρείο σας; 7) Πιστεύετε ότι τα εφημερεύοντα 
ιατρεία πρέπει να έχουν ορισμένες προδιαγραφές; 
8) Έχετε βοηθητικό προσωπικό;  
   Οι απαντήσεις στην 2η ερώτηση είναι 53,5% όχι έ-
ναντι 46,5% ναι, στην 3η ερώτηση 79,2% προαιρε-
τική έναντι 15,6 υποχρεωτική, στην 4η  63,4% όχι έ-
ναντι 36,6% ναι, στην 5η 72,3% ναι έναντι 27,7% όχι, 
στην 6η 75,2% όχι έναντι 24,8% ναι… ] 
 

   Επίσης πετύχαμε να στελεχώσουμε τις θέσεις που έ-
χουν την περισσότερη δουλειά με τη μικρότερη προ-
βολή. 

   Παράλληλα με συνεχιζόμενη επικοινωνία λειτουρ-
γούμε με δημοκρατικές ενδοπαραταξιακές διαδικα-
σίες. 

   Την Δευτέρα εγκαινιάσαμε μία νέα πρακτική. Συνε-
δριάσαμε με διαδικτυακή πλατφόρμα για να εκφρά-
σουμε την αγωνία μας για δύο κυρίως θέματα: 

   -Για το αν εξυπηρετώντας τα επείγοντα διασφαλί-
ζουμε την δημόσια υγεία ή όχι 

   -Για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τα ιατρεία 
μας και σε επίπεδο κλινικών πρωτοκόλλων και σε επί-
πεδο επαναφοράς των οικονομικών μας δραστηριο-
τήτων 

   Περιληπτικά καταλήξαμε ότι η βιωσιμότητα των ια-
τρείων με τις νέες συνθήκες χρειάζεται να προστατευ-
τεί με νέες δράσεις της ελληνικής οδοντιατρικής ομο-
σπονδίας: 

   -Διεκδικήσεις για ΕΣΠΑ χωρίς την προϋπόθεση προ-
ϋπάρχοντος προσωπικού. 

   -Συνεχιζόμενη επιμόρφωση με θέμα την χρήση μέ-
σων ατομικής προστασίας, την πρόληψη διασποράς 
λοιμώξεων, την εφαρμογή νέων κλινικών πρωτοκόλ-
λων. 

   -Διασφάλιση υγειονομικού υλικού ώστε να προστα-
τευθούμε από ελλείψεις και φαινόμενα αισχροκέρ-
δειας. 

   Ξεκινάμε με το newsletter μία ακόμα μέθοδο επι-
κοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων. 

   Για την σύνταξη του επιστρατεύτηκε ο Διονύσης και 
για όσους δεν το ξέρουν σύντομα θα συνειδητοποιή-
σουν ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλ-
ληλη θέση. 

   Εμείς, η πανελλήνια ενωτική πρωτοβουλία απλά 
σας προσκαλούμε σε διάλογο- οδοντιατρικό διάλογο. 

-Μαρία Μενενάκου- 

Αγαπημένοι συνάδελφοι, ( Συνέχεια ) 
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   Ο Μανώλης Ευδωρίδης 

στις 31 Μαρτίου έγραψε: 

 

Επειδή η βοήθεια από την πολιτεία στην παρούσα 

φάση όσον αφορά την προμήθεια ειδικού εξοπλι-

σμού -στολές, ειδικές μάσκες- δεν διαφαίνεται να 

είναι εφικτή για τα ιδιωτικά Οδοντιατρεία και η ε-

πόμενη επαγγελματική μας ημέρα θα είναι τε-

λείως διαφορετική από την προηγούμενη Θεωρώ 

πως πρέπει για άλλη μια φορά να πάρουμε τα 

πράγματα στα χέρια μας, οι σύλλογοι η ΕΟΟ. 

Όσο πιο μαζική παραγγελία εξειδικευμένου υ-

γειονομικού υλικού κάνουμε τόσο μειώνουμε το 

κόστος. 

Η λύση υπάρχει είναι εφικτή και μετά το τέλος Α-

πριλίου όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε 

να παραμείνουμε κλειστοί. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕ-

ΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ. 

  

Οδοντιατρική 2020. Μετά την 
πανδημία τι μας περιμένει; 

 
Γράφει η Ελένη Γεωργακοπούλου 

 

   Μιας  και είναι πιθανό σε περίπου ένα μήνα  να επιστρέ-
ψουμε στην «οδοντιατρική καθημερινότητα» χρειαζόμα-
στε μια  βιώσιμη οικονομικά και περιβαλλοντικά λύση, για 
την ασφαλή λειτουργία των οδοντιατρείων,  για εμάς και 
τους ασθενείς μας. Και επειδή πολλά σενάρια επιστημονι-
κής φαντασίας και τρέλας έχουν ήδη κυκλοφορήσει για 
την « ασφάλεια στο οδοντιατρείο σε καιρούς πανδημίας», 
είναι ανάγκη να συζητήσουμε για μια λύση  προσαρμο-
σμένη στα δικά μας δεδομένα (δεν είναι ρεαλιστικό σε μια 
χώρα όπου 99% των οδοντιατρικών ασθενών αντιμετωπί-
ζεται ιδιωτικά και μαστίζεται 10 χρόνια από οικονομική 
κρίση να αλλάξουμε σε μία μέρα την λειτουργία των οδο-
ντιατρείων ). Πρέπει  να προστατευτεί –ιατρο-νομικά και 
οικονομικά ο ‘Έλληνας  οδοντίατρος και παράλληλα να 
μπορέσει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ασθενών του.    
Οι προκλήσεις είναι πολλές ,δε μπορούμε να πά-
ρουμε copy-paste ξένες οδηγίες που αφορούν πχ  οδο-
ντιατρικές κλινικές με 100 ασθενείς την ημέρα, όπως επι-
κρατεί κατά κανόνα στις  ΗΠΑ, όπου οι ασθενείς πληρώ-
νουν με ιδιωτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, οι μηνύσεις πέ-
φτουν βροχή και οι γιατροί έχουν αστική ευθύνη εκατομ-
μύρια δολάρια ασφάλισης κάθε χρόνο, (… βέβαια στο τέ-
λος πολλοί ασθενείς πάνε στο Μεξικό για «μασέλες»… 
αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση ..ή μήπως όχι..). 

   Ζούμε στην  Ελλάδα όπου τα εισοδήματα είναι μικρά, 
και θα συρρικνωθούν κι άλλο, λόγω  της πανδημίας και 
των οικονομικών συνεπειών  της. Επίσης, μεγάλος αριθ-
μός ανθρώπων αρχίζει να εμφανίζει «μικροβιοφοβικά» 
σύνδρομα εξαιτίας την πανδημίας. Δεν αποκλείεται αυτή 
η φοβία να πλήξει το αντικείμενο της επιστημονικής μας 
προσφοράς, εισάγοντας  πλασματικές υπηρεσίες στο επι-
στημονικό μας έργο, στις οποίες δεν θα μπορεί να αντα-
ποκριθεί ο μέσος σημερινός  ιδιώτης οδοντίατρος. Με συ-
νέπεια να ωθούμεθα  στην υπαλληλοποίησή μας από κε-
φαλαιουχικούς συνδέσμους οι οποίοι δεν αποκλείεται να 
μην έχουν καμία σχέση με την οδοντιατρική επιστήμη. Για 
να γίνω  πιο κατανοητή «θα ΠΟΥΛΆΝΕ  ISO.. καθαριότη-
τας» σε οδοντιατρικά πολυιατρεία , με ταυτόχρονη όμως 
«προσαρμογή» των τιμών στα ελληνικά δεδομένα,  μειώ-
νοντας  την αξία της εργασίας  και τις  αποδοχές των  απα-
σχολουμένων οδοντιάτρων και εφαρμόζοντας υπερβολικά 
ωράρια. 

   Είναι επομένως  επιβεβλημένη  η δημιουργία σοβαρής 
επιστημονικής ομάδας, με επιδημιολόγους, λοιμωξιολό-
γους και οδοντιάτρους, όλων των εξειδικεύσεων, η οποία 
να εκτιμήσει όλα τα  επιστημονικά δεδομένα που αφο-
ρούν το νέο κορωνοϊό  και  θα δώσει επικαιροποιημένο 
σύνολο οδηγιών για τα μέτρα πρόληψης διασποράς λοι-
μώξεων στο οδοντιατρεία.  Μέτρα τα οποία θα οφείλουν 
συγχρόνως να λαμβάνουν υπόψη τους υπάρχοντες κανο-
νισμούς λειτουργίας των οδοντιατρείων ( χωροταξία 

ιατρείου , εξοπλισμός κλπ). Επίσης πρέπει να δώσει συμ-
βουλές σχετικά με την αξιοπιστία διαφόρων επιπλέον μέ-
τρων   προστασίας που διαφημίζονται (ιονιστές-καθαρι-
στές αέρα ,φίλτρα κλιματιστικών, συσκευές UV κ.α.). 

 Το πιο σημαντικό όμως  είναι να διεκδικήσουμε κονδύλια 
της ΕΕ για να προωθηθεί η κλινική οδοντιατρική πράξη 
4  και 6 χειρών.  Με επιχορήγηση άμεσα και  οικονομική 
ενίσχυση σε βάθος χρόνου για τη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας  πιστοποιημένων βοηθών (νοσηλευτών;) οδοντια-
τρείου. Αυτή η πρακτική θα εξασφαλίσει την ασφαλέ-
στερη λειτουργία των ιατρείων μας προς όφελος κυρίως 
των ασθενών μας. Επιπλέον μια τέτοια διεκδίκηση  θα ο-
δηγήσει και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

  Επίσης είναι πιθανό πολλοί συνάδελφοί και κυρίως νεό-
τεροι  να δουλέψουν για μεγάλο διάστημα  ως  έμμισθοι 
οδοντίατροι , συνεπεία του μεγάλου και ολοένα αυξανό-
μενου κόστους συντήρησης ατομικού οδοντια-
τρείου.   Το χρέος μας είναι να προτείνουμε και να επι-
βάλλουμε ωριαία και μηνιαία κατώτερη αποζημίωση κα-
θώς και ωράριο εργασίας των έμμισθων οδοντιάτρων.  Ο-
φείλουμε να διασφαλίσουμε την αξιοπρεπή διαβίωση ό-
λων των οδοντιάτρων και την  υψηλού επιπέδου παροχή 
υπηρεσιών με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς. 

   Ας βαδίσουμε προς τη νέα πραγματικότητα με σοβαρό-
τητα, ψυχραιμία,  ανθρωπιά  και ηθικό ακμαίο.- 

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , PhD., MD, DDS, MSc, Στοματο-
λόγος (Msc Oral Medicine) Email: egddsmd@yahoo.gr 
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Επικαιροποιημένο πρωτόκολλο ενισχυμένης επαγρύπνησης στο οδοντιατρείο λόγω COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 To πρωτόκολλο αυτό προέκυψε από συγκερασμό προτάσεων των κκ  
Αραποστάθη, Γεωργοπούλου, Ζερβού, Κάλφα, Κοσσιώνη, Νικητάκη, Μελακόπουλου, Πουλόπουλου, Τόσιου και Τζούτζα.  

 

 

Του Διονύση Γαρμπή 
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    Πάντα ενημερωμένος για ό,τι ισχύει και για ό,τι έρχεται! 
 
    Ο Βασίλης Σταθόπουλος στις 7 Απριλίου έγραψε: 

 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την έκπτωση 40% στις μισθώσεις πληττομένων επιχειρήσεων 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης " και άλλες διατάξεις» 
Άρθρο... 
Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 
Η παρ. 3 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία προστέθηκε με 
το ενδέκατο άρθρο της από 30 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 75) αναριθμείται σε παρά-
γραφο 4 του ίδιου άρθρου και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επι-
δημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρ-
θρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α' 55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώ-
ματος νια τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά 
οριζόμενα στην παρ. 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποί-
ους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζε-
ται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του 
πρώτου εδαφίου, καθώς KOL για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος 
σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων 
αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.» 
 

Ένα ταμείο αλληλοβοήθειας 

Γράφει ο Ανδρέας Μπούρας 

   Συνάδελφοι θέλω να θίξω μια ακόμα πτυχή σχετική 

με την πανδημία του covid19. Είναι πασιφανές ότι μας 

βρήκε απροετοίμαστους και σε επίπεδο εξοπλισμού 

αλλά και σε επίπεδο σχεδιασμού. Ούτε η πολιτική 

προστασία, ούτε όμως και οι οδοντίατροι μέσω των 

συλλογικών τους οργάνων είχαν έτοιμη μια πειστική 

και αποδοτική απάντηση απέναντι στα προβλήματα 

που έθεσε η καινούργια κατάσταση. Και δεν θυμάμαι 

ποτέ να μας είχε απασχολήσει η προετοιμασία για τέ-

τοια κατάσταση. Ο covid19 ήλθε για να μείνει για αρ-

κετά μεγάλο διάστημα. Και ακόμα, αν όλα πάνε καλά,  

πάλι τα απόνερα της παρουσίας του θα μας αναταράσ-

σουν για μεγάλο διάστημα, άλλους πολύ και ανεπα-

νόρθωτα και άλλους λιγότερο. Θέλω λοιπόν να επανα-

φέρω προς συζήτηση μια πρόταση που είχε κατατεθεί 

από τον συνάδελφο Θεοφάνους σε μια Γ.Σ. της Ομο-

σπονδίας, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν υλοποιήθηκε. Να 

θεσμοθετηθεί, φτιαχτεί, λειτουργήσει (ας το πει ο κα-

θένας όπως θέλει) ένα ταμείο αλληλοβοήθειας των 

συνάδελφων. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει είτε από τοπι-

κούς συλλόγους οι οποίοι έχουν πιο σαφή εικόνα των α-

ναγκών των συνάδελφων, είτε κεντρικά από την Ομοσπον-

δία. Οι πόροι του μπορεί να είναι μέρος της συνδρομής η 

σαν εξτρά ποσόν επί της συνδρομής, δωρεές ατόμων η 

φορέων, χορηγίες εταιρειών. Ειδικά αυτή τη χρονική 

στιγμή που πέφτουν τζάμπα χρήματα στα Κ.Ε.Κ. θεωρώ 

ότι οι σύλλογοι και η ομοσπονδία πρέπει ν αναζητήσουν 

τρόπους ώστε μέρος του ποσού να φτάσει στους συλλό-

γους, πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας, χωρίς να μπουν 

στη λογική της πλειοδοσίας, αλλά και χωρίς αποκλεισμούς 

οιουδήποτε επιχειρηματία. Αυτό το ποσόν ας λειτουργή-

σει σαν μαγιά για το ταμείο αλληλοβοήθειας. Το πλαίσιο 

που θα στήσει και θα καλύψει τη λειτουργία του ταμείου, 

είναι υπόθεση των νομικών μας συμβουλών (συμβατό-

τητα με τους σκοπούς των Συλλόγων, φορέας διαχείρισης 

κλπ.). Μέχρι τώρα, κρίνοντας από την εμπειρία του δικού 

μου συλλόγου, αντίστοιχα θέματα αντιμετωπίστηκαν με 

εκκλήσεις και εράνους δια περιφοράς. Έτσι , πέραν του 

προφανούς, της βοήθειας δηλαδή σε χειμαζόμενους καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο συναδέλφους, θα φανεί και η ανταπο-

δοτικότητα των συλλογικών οργάνων απέναντι στα μέλη 

τους. 
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