
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδοντιατρικός Διάλογος  newsletter 

 

Τεύχος 5  

12 Αυγούστου 2020   

Δείτε επίσης στις επόμενες σελίδες: 

1)  Ξεπεράσαμε τα 300 μέλη, (Δ. Γαρμπής) 

2)  Ο διφυής χαρακτήρας της ΕΟΟ και η δυνατότητα αγοράς ΜΑΠ,  (Σ.Παπαδήμα) 

3)  Παρατηρητήριο τιμών 

4)  Η διαχείριση στο Υπουργείο Υγείας του αιτήματός μας για ΕΣΠΑ, 5)  Υπόμνημα για ΕΣΠΑ 

6)  Αξιολόγηση Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας του 2020, (Β.Σταθόπουλος) 

7)  Έγγραφο της ΕΟΟ για ανεπαρκή υγειονομικά μέτρα στα σύνορα της χώρας 

   -εισαγωγείς και διακινητές οδοντιατρικών μηχανημάτων 
   -εισαγωγείς και διακινητές οδοντιατρικών υλικών και μέ-
σων ατομικής προστασίας 
   -παρόχους συνεχιζόμενης επιμόρφωσης 
   -υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. συνεργεία 
καθαρισμού, εταιρείες διαχείρισης μολυσματικών απο-
βλήτων κλπ) 

   Οι Έλληνες Οδοντίατροι από την Πολιτεία έχουν χαρα-
κτηριστεί ως πληγέντες λόγω της πανδημίας και, παρά τις 
οικονομικές επιπτώσεις της τελευταίας καλούνται να ε-
φαρμόσουν νέα πρωτόκολλα διαχείρισης  των ιατρείων 
τους που απαιτούν νέα οιμκονομική επένδυση στην υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή των επιχειρήσεών τους. 

   Παρόλο που εγκαίρως σας γνωστοποιήσαμε τα ανωτέρω 
με το υπ’ αριθμόν 725, 6-4-2020 έγγραφό μας , πληροφο-
ρηθήκαμε ότι απέχουμε από τον σχεδιασμό του πλαισίου 
Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία,  
αρ. πρωτ. 1561/ 28-7-20202 κλπ κλπ. 

   Αξιότιμο κ. Άδωνι Γεωργιάδη Υπουργό Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων. Κοινοποίηση: Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσο-

τάκη, Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια. Θέμα: Ένταξη Οδο-
ντιάτρων στο Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 

    

   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

   Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία είναι Ν.Π.Δ.Δ. και 
εκπροσωπεί 13.500 Οδοντιάτρους.  

   Το στίγμα των Οδοντιάτρων αυτών προσδιορίζεται ως ε-
ξής:  Ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις 
ΠΦΥ, κύριοι μέτοχοι (stakeholders) σε οικονομικό ιστό που 
περιλαμβάνει: 

   -οδοντοτεχνίτες (κατά προσέγγιση 2.000) 

Αίτημα για ένταξη των οδοντιάτρων στο ΕΣΠΑ 2021-2027 
 

Με την κάρτα αυτή του Βα-

σίλη Σταθόπουλου για το κα-

λοκαίρι ευχόμαστε κι εμείς 

καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, 

χωρίς επιδείνωση της υγειο-

νομικής κατάστασης.  

Καλή Παναγιά! 
ή, όπως λένε αλλού, 

Καλό Δεκαπενταύγουστο! 

Συνέχεια στη σελ. 2  (πατήστε εδώ) 
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Ταυτότητα έκδοσης 

   Υπεύθυνος έκδοσης: Διονύσης Γαρμπής. Σύμ-
βουλοι έκδοσης:  Μαρία Μενενάκου, Βασίλης 
Σταθόπουλος και άλλοι συνάδελφοι κατά θέμα 
και κατά περίπτωση. Η έκδοση διανέμεται μέσω 
e-mail. Συμπεριλαμβάνονται πρωτότυπα άρθρα 
ή αναδημοσιεύονται κείμενα από την ιστοσελίδα 
«Οδοντιατρικός Διάλογος». 

   Κείμενα προς δημοσίευση, εγγραφές νέων συν-
δρομητών, παράπονα, διορθώσεις, αιτήματα, ε-
πιστολές και εμβάσματα να αποστέλλονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση dgarbis69@gmail.com  

   Τα κείμενα δημοσιεύονται με ευθύνη των συ-
ντακτών τους. Παρακαλούμε ενισχύσατε την 
προσπάθειά μας για έναν έντιμο, χρήσιμο και ει-
λικρινή διάλογο, στέλνοντας τις συνεργασίες σας 
για τα ζητήματα που απασχολούν τον οδοντια-
τρικό κλάδο.  

   Εικόνα εξωφύλλου:  Μία από τις καλλίτερες 
στιγμές του κλάδου μας:  Φωταγώγηση της Βου-
λής των Ελλήνων με το μήνυμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Στοματικής Υγείας, το βράδυ της Πέ-
μπτης  12 Μαρτίου 2020, πρωτοβουλία της Ελλη-
νικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 
 

   Ο Οδοντιατρικός Διάλογος στα τέλη Ιουλίου υπερέβη τον α-
ριθμό των 300 μελών. Με διάθεση εορταστική καλωσορί-
σαμε το 300ό μέλος της ομάδας μας, τον συνάδελφο Δημή-
τρη Σταυρόπουλο, και του απονείμανε Ενθύμιο Συμμετοχής 
σε αυτήν τη συλλογική ανοδική μας πορεία. Απονείμαμε και 

Ευχαριστήριο στην Μαρία Μενενάκου για την διαχρο-
νική και πολυεπίπεδη στήριξη της ομάδας, από την 
στιγμή της ίδρυσής της μέχρι σήμερα, καθώς και για 
την αδιάκοπη και ακούραστη προσφορά της στα κοινά. 

   Ο Οδοντιατρικός Διάλογος, όπως επανειλημμένως έ-
χουμε γράψει, είναι ιστοσελίδα-ομάδα ελεύθερου οδο-
ντιατρικού συνδικαλιστικού διαλόγου στο Facebook, η 
οποία απευθύνθηκε αρχικά μόνο στα μέλη της Γενικής 
Συνέλευσης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπον-
δίας, αλλά στην συνέχεια ανοίχτηκε σε όλους τους συ-
ναδέλφους, κυρίως εκείνους που προάγουν τον κλάδο 
επιστημονικά και συνδικαλιστικά, πέραν του κύκλου 
των εκλεγμένων εκπροσώπων στο κεντρικό συνδικαλι-
στικό μας όργανο. Ο Οδοντιατρικός Διάλογος ολοένα 
και περισσότερο επεκτείνεται και αλληλοεπιδρά με το 
πιο προοδευτικό και ελπιδοφόρο τμήμα του κλάδου 
μας, αποκτώντας έναν πλούτο απόψεων και ιδεών που 
είναι ανυπέρβλητος.- 

 

Ξεπεράσαμε τα 300 μέλη 
Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, διαχειριστής Οδοντιατρικού Διαλόγου 

   Απαιτούμε άμεσα την ένταξή μας στον βασικό πυρήνα του 
σχεδιασμού, ώστε να μην διαμορφωθεί με δική σας αποκλει-
στική ευθύνη, για ακόμη μία φορά, ένα πλαίσιο που δεν θα έχει 
πρόσβαση η συντριπτική πλειοψηφία του Οδοντιατρικού κλά-
δου με αποτέλεσμα την μειωμένη απορροφητικότητα κονδυ-
λίων που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την προστασία της δη-
μόσιας υγείας και την οικονομική ανάπτυξη. 

    Για το Δ.Σ. της ΕΟΟ,  

     Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Δεβλιώτης,  
     Η Γενική Γραμματέας Μαρία Μενενάκου 

 

Αίτημα για ένταξη των οδοντιάτρων στο ΕΣΠΑ 2021-2027  

( Συνέχεια από τη σελ.1 ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Η ΕΟΟ αποτελεί επαγγελματική οργάνωση με μέλη 
τους 52 Περιφερειακούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους της 
χώρας, ο καθένας από τους οποίους εγγράφει υποχρεω-
τικά, εκ του νόμου, ως μέλη του όλους τους οδοντία-
τρους της οικείας περιφέρειας. 

   Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι «αν και επαγγελματικές ε-
νώσεις, έχουν αναχθεί από τον νόμο, λόγω του έντονου 
ενδιαφέροντος του κράτους για άσκηση του οδοντιατρι-
κού επαγγέλματος, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου, σωματειακού χαρακτήρα, που επιδιώκουν δημό-
σιο σκοπό όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Β.Δ/τος 11-
10/7-11-57, αποτελώντας έτσι ειδικότερη μορφή της 
καθ’ ύλη αυτοδιοίκησης» (ΝΣΚ 407/2014). 

   Έτσι οι ΟΣ όπως και η ΕΟΟ είναι οργανωμένα ως νο-
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φέροντας «διφυή» 
χαρακτήρα. 

   Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους ΟΣ και την ΕΟΟ αλλά και 
για τις υπόλοιπες επαγγελματικές συσσωματώσεις στις 
οποίες ο νομοθέτης προσέδωσε τη νομική μορφή του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με χαρακτηριστι-
κότερα παραδείγματα τους Ιατρικούς, Φαρμακευτικούς, 
Συμβολαιογραφικούς και Δικηγορικούς Συλλόγους αλλά 
και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

   Οι ασκούμενες από τα μέλη των ως άνω Συλλόγων 
δραστηριότητες συνιστούν αναμφισβήτητα ελευθέριο ε-
πάγγελμα, λόγω όμως της ζωτικής σημασίας τους για το 
κοινωνικό σύνολο (παροχή υπηρεσιών υγείας, συν-
δρομή στην απονομή της δικαιοσύνης κ.λ.π.), έχουν ορ-
γανωθεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με συ-
γκεκριμένες συντονιστικές, εποπτικές, γνωμοδοτικές και 
συναφείς αρμοδιότητες επί της λειτουργίας των επαγ-
γελμάτων αυτών. 

   Η φύση της ΕΟΟ είναι, όπως αναφέρθηκε, «μικτή», με 
την έννοια πως αποτελεί κατ’ ουσία επαγγελματική ορ-
γάνωση που χαρακτηρίζεται από το νομοθέτη ως νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, προέχουσα όμως φύση της 
είναι αυτή της επαγγελματικής οργάνωσης και όχι του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Αυτό προκύπτει 
από τη νομολογία και τη θεωρία, που έχουν δεχθεί για 
την ΕΟΟ αλλά και για τα υπόλοιπα επαγγελματικά σω-
ματεία-νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μια σειρά 
από χαρακτηριστικά (λ.χ. τον περιορισμό της κρατικής ε-
ποπτείας μόνο σε έλεγχο κατασταλτικό, έλεγχο νομιμό-
τητας1 ), τα οποία τα διαφοροποιούν σημαντικά από τα 
«κλασικά» νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που α-
σκούν δημόσια εξουσία2. Πέραν των ανωτέρω με σχε-
τικά πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ κρίθηκε πως οι 

Ο «διφυής» χαρακτήρας της ΕΟΟ  
και η δυνατότητα διαμεσολάβησης για την αγορά ΜΑΠ 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί γνωμάτευση της νομικής συμβούλου της ΕΟΟ κ. Σοφίας Παπαδήμα σχετικά με 
τη δυνατότητα της ΕΟΟ να κάνει διαμεσολάβηση για την αγορά ΜΑΠ. Εκτός από την άποψη που εκφέρει η νομική 
σύμβουλος για το κύριο ερώτημα, περιγράφει πολύ ωραία τον λεγόμενο «διφυή χαρακτήρα» των επαγγελματικών 

μας οργανώσεων: Είναι ταυτοχρόνως σωματεία και ΝΠΔΔ. 

κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού εφαρμόζονται στο 
οδοντιατρικό επάγγελμα, πως οι οδοντίατροι αποτελούν 
«επιχειρήσεις» και οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι και η ΕΟΟ 
«ενώσεις επιχειρήσεων» (Ολομ. ΣτΕ 149/2015. Βλ. και ΣτΕ 
126/2009). 

   Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 1026/1980, η ΕΟΟ οργα-
νώνεται και λειτουργεί όπως οποιοδήποτε άλλο νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου  σωματειακής φύσης, ενώ 
στους σκοπούς της είναι η οργάνωση  του επαγγέλματος 
την προάσπιση των επιστημονικών και επαγγελματικών 
συμφερόντων των οδοντιάτρων, και μέσα από τις δραστη-
ριότητές της συμβάλλει στην προαγωγή της στοματικής υ-
γείας και την προστασία του καταναλωτή υπηρεσιών υ-
γείας. Τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά και μόνο 
από τις εισφορές των οδοντιάτρων, μέσω των Οδοντιατρι-
κών Συλλόγων, δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, δεν έχει κοινωνικούς πόρους, δεν δανειοδοτεί-
ται με την εγγύηση Δημοσίου, δε λαμβάνει κανενός είδους 
πόρο από το κράτος ή άλλο δημόσιο φορέα, δεν ανήκει 
και δεν συγκαταλέγεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. Η του Ν. 
2955/2001, η ΕΟΟ είναι νπδδ υποκείμενο στις διατάξεις 
του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, 
την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση 
και αξιοποίηση της περιουσίας της. 

   Από όλα τα ανωτέρω, με δεδομένη την επιτακτική και ε-
πείγουσα ανάγκη για την προστασία των οδοντιάτρων που 
πλήττονται όσο κανένα άλλο ελευθέριο επάγγελμα στον α-
γώνα κατά του κορωνοϊού και τον πρωταρχικό σκοπό της 
ΕΟΟ που είναι η προαγωγή των επαγγελματικών συμφε-
ρόντων των -κατ’ επέκταση_ μελών της, θεωρώ πως η ΕΟΟ 
έχει σαφώς τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε κατασκευα-
στικές ή άλλες εταιρείες και να συμβληθεί με το μειοδότη 
προκειμένου να προμηθευτεί ΜΑΠ – ο αριθμός, το είδος 
και οι προδιαγραφές των οποίων θα αποφασιστεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

   Σημειώσεις:  

   (1) Βλ. Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Οι επαγ-
γελματικές οργανώσεις, σελ.477).  

   (2) Βλ. Κώστας Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δι-
καιώματα, σελ. 52-53. Επίσης βλ. Σπύρο Βλαχόπουλο, Η υ-
ποχρέωση του ΤΕΕ να καταδικάζει αντισημιτικές απόψεις, 
σ. 615-616 [με περαιτέρω παραπομπές στη βιβλιογραφία], 
όπου γίνεται λόγος για «τον πρωτεύοντα επαγγελματικό-
συνδικαλιστικό χαρακτήρα των ενώσεων αυτών». 

-Σοφία. Παπαδήμα- 
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 Παρατηρητήριο τιμών 
       - Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής - 

4 

   Εκτενής συζήτηση με δημόσιες αντιπαραθέσεις εξελί-
χθηκε στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή δύο τιμολόγια 
που παρουσίασε η συνεργάτις μας Μαρία Μενενάκου α-
γοράς οδοντιατρικών υλικών από το ίδιο κατάστημα, όπου 
για τα ίδια υλικά 2 κούτες γάντια κ 1 κουτί μάσκες στις 26 
Ιουλίου η τελική τιμή είναι 116,34 € ενώ στις 31 Ιουλίου η 
τελική τιμή είναι 195,58 €. Τα γάντια, που δημιουργούν 
αυτήν τη διαφορά δεν είναι τα ίδια και στις δύο περιπτώ-
σεις, όμως κατά την άποψη του αγοραστή, που είναι η κ. 
Μενενάκου, τα ακριβότερα δεν είναι ποιοτικά καλύτερα, 
ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση ή κάποια εξήγηση από το κα-
τάστημα πώλησης για την διαφορά της τιμής. Η κ. Μενε-
νάκου δημοσιοποιώντας το ζήτημα έθεσε το ερώτημα 
κατά πόσον οι έμποροι οδοντιατρικών υλικών σέβονται 
και ενημερώνουν τον πελάτη οδοντίατρο, κατά πόσον επι-
δέχονται και διαχειρίζονται εποικοδομητικά τα παράπονα 
και κατά πόσον υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου 
του ύψους των τιμών από τον καταναλωτή, δηλαδή τον ο-
δοντίατρο. 

   Έχει γίνει συζήτηση στο ΔΣ της ΕΟΟ, καθώς πληροφορη-
θήκαμε από τα σχόλια στη εν λόγω δημοσίευση (δεν έχει 
λειτουργήσει ακόμη η ιστοσελίδα της ΕΟΟ, από όπου θα 
μπορούσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις συζητή-
σεις και τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΟΟ), για την δημιουρ-
γία ενός παρατηρητηρίου τιμών, ώστε να υπάρχει μια κα-
λύτερη εικόνα και κάποια δυνατότητα παρέμβασης ή κα-
λύτερης επιλογής. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν επεξεργα-
σμένες προτάσεις - τουλάχιστον δεν έχουμε υπ’ όψη μας.  

   Στο κλίμα αυτό, η γενική γραμματέας της ΕΟΟ Μαρία 
Μενενάκου πρότεινε στο ΔΣ την ακόλουθη επιστολή ως 

επίσημη απάντηση προς εταιρείες του εξωτερικού που 
στέλνουν προσφορές για μάσκες και γάντια (όπως δημοσι-
εύθηκε στον Οδοντιατρικό Διάλογο):  

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ: 

       

To….. Pr. n…… /2020. 

    Dear Sirs, 

    On behalf of the Hellenic Dental Association representing 
all dentists practicing in Greece, (approximately 12000 den-
tists *) we urge you to accompany your correspondence 
with samples of your products and the necessary certifica-
tion proving that they are suitable for the European mar-
ket. 

    Also, we would like to know the price per unit, the price 
per 1.000 units and the price per 10.000 units. By unit, we 
mean a single mak and a pair of gloves. 

    We would also like to know the procedure for shipping 
and estimated arrival time after the placing of the order. 

   In anticipation of your kind reply, we would like to thank 
you in advance and we remain, 

   Sincerely yours, 

   For the Council of the Hellenic Dental Association,  

The President, ATHANASIOS A. DEVLIOTIS  
The Secretary-General, , MARIA MENENAKOU 

 
 

Τα δύο τιμολόγια που πυρο-
δότησαν έριδες στα οδοντια-
τρικά κοινωνικά δίκτυα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ενέργειες υποστήριξης του αιτήματος των για ένταξη 
των οδοντιάτρων στο ΕΣΠΑ έχουν ήδη κάνει αρκετοί 
βουλευτές διαφόρων πολιτικών κομμάτων μετά από 
σχετική ενημέρωση και με την παρακίνηση των Οδο-
ντιατρικών Συλλόγων. Το κλίμα για την ένταξή μας στα 
ΕΣΠΑ από αυτήν την άποψη δείχνει να είναι ευνοϊκό. 
Το παρακάτω έγγραφο, που δημοσίευσε στον Οδοντια-
τρικό Διάλογο η Γενική Γραμματέας της ΕΟΟ κ. Μαρία 
Μενενάκου, είναι ενδεικτικό για την πιθανή διαχείριση 
του αιτήματός μας για ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Υγείας. 
Η αλληλογραφία είναι εσωτερική στο Υπουργείο, αλλά 
φαίνεται να οδηγεί ρεαλιστικά σε μια κατάληξη που 
μπορεί να μας εμπεριέχει. Μένει να διεκδικήσουμε με 
κάθε πρόσφορο τρόπο τον ευνοϊκότερο για την κλάδο 
μας αναπτυξιακό προγραμματισμό.    

 

Ελληνική Δημοκρατία /Υπουργείο Υγείας/ Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ, αρ. πρωτ. 1473/7-8-2020, προς Υπουργείο 
Υγείας / Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Κοινοβου-
λευτικού Ελέγχου & Κωδικοποίησης. Θέμα: Απάντηση 

στην ερώτηση της βουλευτή κας Φωτεινής Μπακα-
δήμα με θέμα: «Ανάγκη στήριξης των οδοντιάτρων». 

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. Βουλής των Ελλήνων 8730 / 
3.8.2020 ερώτηση. 

 

   Σχετικά με τη συγκεκριμένη ερώτηση και σε ό,τι α-
φορά στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας, σας ανα-
φέρουμε τα εξής: 

   Με βάση τα προβλήματα των οδοντιάτρων και τις 
προτάσεις που έχουν δημοσιευθεί, ιδίως κατά την περί-
οδο της πανδημίας, οι εναλλακτικές, διαθέσιμες, 

δυνατότητες στήριξης των οδοντιάτρων από ενωσιακούς πό-
ρους περιλαμβάνουν και τις εξής: 

   • Πρόσληψη ανέργων βοηθών οδοντιάτρου και νοσηλευ-
τών έως 29 ετών στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ για 
την επίτευξη της «οδοντιατρικής τεσσάρων χειρών», που συ-
στήνεται ως βέλτιστη μέθοδος από πλευράς ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας της κλινικής πράξης. 

   • Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού οδοντιατρείων 
για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19 και τη δια-
σφάλιση της βέλτιστης δυνατής ασφάλειας της οδοντιατρι-
κής πράξης συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης δυνατής 
διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων – απορριμμάτων 
της οδοντιατρικής πράξης. 

   • Επιμόρφωση – σύμφωνα με πρόταση της Ελληνικής Οδο-
ντιατρικής Ομοσπονδίας - των οδοντιάτρων και του λοιπού 
προσωπικού των οδοντιατρείων (και των οδοντοτεχνιτών) 
σχετικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης και ελέγχου της δια-
σποράς των λοιμώξεων. 

   • Ανάπτυξη συστήματος οδοντιατρικών επειγόντων σε πε-
ριόδους πανδημίας ή άλλων κρίσεων υγείας σε δομές του 
ΕΣΥ. 

   • Αναβάθμιση της στελέχωσης και των υποδομών των οδο-
ντιατρείων στις δομές υγείας του ΕΣΥ. 

   • Επιχορήγηση για την εξασφάλιση των κατάλληλων Μέ-
σων Ατομικής Προστασίας, κ.α. 

   Οι προτάσεις, εφ’ όσον κατατεθούν στην Υπηρεσία μας από 
επίσημους φορείς, εντάσσονται στο σχεδιασμό του Υπουρ-
γείου για την τρέχουσα ή την επόμενη προγραμματική περί-
οδο. Παρακαλούμε να λάβετε γνώση και από τα αρμόδια 
τμήματα της Κ.Υ.  

-Η προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής, Φωτεινή Δαλαβέρη- 

 

 

 

Η διαχείριση στο Υπουργείο Υγείας  
του αιτήματος μας για ΕΣΠΑ 
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-Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής- 

Εντελώς συμπωματικά το τεύχος αυτό κυκλοφο-
ρεί την 12η Αυγούστου, που για την Κεφαλονιά, 
τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη είναι ημέρα μνήμης 
του μεγάλου σεισμού του 1953, που χώρισε 
την ιστορία των νησιών και τη ζωή των κατοί-
κων τους σε προσεισμική και μετασεισμική πε-
ρίοδο.  Η εικόνα δείχνει μια πρόταση εξωφύλ-
λου για βιβλίο, που τελικά δεν υλοποιήθηκε (το 
βιβλίο εκδόθηκε με εξώφυλλο φωτογραφικά 
στιγμιότυπα από το σεισμό). Το βάζω για να γε-
μίσω τον χώρο που μου προέκυψε από την με-
ταφορά στην πρώτη σελίδα των ευχών για το 
Δεκαπενταύγουστο. Μένουν για τα επόμενα 
τεύχη οι προσπάθειες ανάκαμψης του επαγγελ-
ματικού μας κλάδου, που δεν χώρεσαν εδώ. Και 
που δεν είναι λίγες. 

-Δ.Γ.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Αξιότιμον κ. Άδωνι Γεωργιάδη,  
    Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας προς τον Υ-
πουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη για 

ζητήματα που απασχολούν τους Οδοντιάτρους. 

Παραδίδεται ιδιοχείρως με την ευκαιρία της συνάντησης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής 
Ομοσπονδίας με τον Υπουργό στο γραφείο του, σήμερα 

…/8/2020. 

 

   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

   Με την ευκαιρία της συνάντησης στο γραφείο σας για ζη-
τήματα του κλάδου μας και συμπληρωματικά στο με αρ. πρ. 
1561 της 28 ης Ιουλίου 2020 έγγραφό μας, που ήδη σας έχει 
υποβληθεί υπηρεσιακώς, θα θέλαμε να επικεντρώσουμε το 
ενδιαφέρον μας στις έκτακτες ανάγκες που δημιούργησε η 
πανδημία COVID-19 και στα αυξημένα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται στα οδοντιατρεία για την προστασία της δη-
μόσιας υγείας, δηλαδή των ασθενών μας, των εργαζομένων 
στα ιατρεία μας  και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 
Πολλά από τα πρόσθετα μέτρα προστασίας, που τώρα λαμ-
βάνουν οι οδοντίατροι δεν θα είναι παροδικά, θα πρέπει να 
θεωρούνται μόνιμα, συνάμα δε θα απαιτηθούν προσαρμο-
γές επαγγελματικής οργάνωσης, που θα έχουν επίσης μό-
νιμο χαρακτήρα, καθώς τα πρότυπα ασφαλούς λειτουργίας 
είναι βέβαιο ότι θα αναβαθμισθούν, όπως συνέβαινε και 
στο παρελθόν μετά από κάθε μεγάλης κλίμακας και βαρύ-
τητας υγειονομική κρίση (AIDS, H1N1 κλπ). 

   Οι ανάγκες που αντιμετωπίζουμε οι οδοντίατροι, εξαιρου-
μένων των αναλωσίμων μέσων ατομικής προστασίας (υπερ-
τιμημένων ακόμη και δυσεύρετων), περιλαμβάνουν όλες τις 
παραμέτρους της επαγγελματικής μας οργάνωσης: επαγ-
γελματικούς χώρους, μηχανολογικό εξοπλισμό, βοηθητικό 
προσωπικό, λειτουργικές δαπάνες.  

   Σε πολλά οδοντιατρεία ο επαγγελματικός χώρος αποδει-
κνύεται ανεπαρκής, τόσο που να είναι ορατή η ανάγκη με-
τακόμισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η νομοθεσία επιτρέπει 
την λειτουργία οδοντιατρείου μέσα στην κατοικία του οδο-
ντιάτρου ή θέτει χωροταξικές υποχρεώσεις που είναι αδύ-
νατον να υλοποιηθούν (βλέπε ράμπα ατόμων με ειδικές α-
νάγκες). Σε πολλά οδοντιατρεία οι οριακές σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου αίθουσες αναμονής, εξ αιτίας της κοι-
νωνικής απόστασης που απαιτείται για την πρόληψη της 
διασποράς της Covid-19, αποδεικνύονται μη λειτουργικές 
και οι ασθενείς περιμένουν στο δρόμο. Ο μηχανολογικός ε-
ξοπλισμός εξελίσσεται, κυρίως αλλάζουν τα πρότυπα απο-
στείρωσης των εργαλείων. Ήδη περιγράφονται σημαντικές 

διαφορές στην ποιότητα αποστείρωσης μεταξύ διαφόρων 
τύπων αυτόκαυστων κλιβάνων, ενώ μεγάλος αριθμός συνα-
δέλφων μας διαθέτει μόνο κλίβανο ξηράς θερμότητας. Ως 
προς το προσωπικό, η συντριπτική πλειοψηφία των Οδο-
ντιάτρων της χώρας εργάζονται μόνοι τους, χωρίς βοηθη-
τικό προσωπικό, αποσπώμενοι από την κύρια εργασία τους 
για να ασχοληθούν με το τηλέφωνο, με τα ραντεβού, με τις 
πληρωμές και άλλες βοηθητικές εργασίες. Οι δραστηριότη-
τες αυτές δημιουργούν κινδύνους διακοπής του κύκλου α-
ντισηψίας στο οδοντιατρείο και αυξάνουν την ανασφάλεια 
που αισθάνονται οι οδοντίατροι. 

   Οι οδοντίατροι στην μετά-covid-19 εποχή, έχουν ανάγκη 
προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα αλλά  στερούνται 
της δυνατότητας αυτοχρηματοδότησης των μεταβολών εκ-
συγχρονισμού.  Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαε-
τίας έπληξε δραματικά τον κλάδο μας και στέρησε κάθε δυ-
νατότητα αποταμίευσης και προγραμματισμού ενώ παράλ-
ληλα επιβάλονται νομοθετικά σωρεία νέων υποχρεώσεων 
(βλέπε τοποθέτηση παγίδων αμαλγάματος). Ο κλάδος μας 
ουδέποτε ευνοήθηκε συστηματικά από προγράμματα οικο-
νομικής στήριξης, ούτε ποτέ κλήθηκε να συμμετάσχει στην 
συζήτηση για τον προγραμματισμό της αναπτυξιακής πολι-
τικής και της οικονομικής στήριξης μέσω ΕΣΠΑ. Αντιθέτως ο 
κλάδος μας έχει ταλαιπωρηθεί βάναυσα από την υπερφο-
ρολόγηση και την αδυναμία του κράτους να χρηματοδοτή-
σει με σχετική επάρκεια τη στοματική υγεία του Ελληνικού 
λαού. Για δεκαετίες τώρα, η οδοντιατρική περίθαλψη δεν 
καλύπτεται από τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. 

   Κύριε Υπουργέ, 

   Ζητούμε την συμμετοχή μας στον διάλογο για τη διαμόρ-
φωση της αναπτυξιακής πολιτικής και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
2021-2027, διαδικασία στην οποία κατά το παρελθόν δεν 
είχαμε προσκληθεί να συμμετέχουμε. 

   Ζητούμε τη συμβολή σας, ώστε τα σημαντικά αδιάθετα 
ποσά του ΕΣΠΑ της τρέχουσας χρονικής περιόδου να διατε-
θούν προς ενίσχυσή μας, μετακινούμενα στους αντίστοι-
χους κωδικούς. Δεν θα πρέπει να πάρχουν  προϋποθέσεις 
στην αναγγελία των προγραμμάτων στήριξης, που να απο-
κλείουν εκ των προτέρων την μεγάλη μάζα των οδοντιά-
τρων, όπως λ.χ. η προϋπόθεση απασχόλησης υπαλληλικού 
προσωπικού, η δε ίδια συμμετοχή των συναδέλφων μας να 
καθορισθεί στην κατώτερη δυνατή. Με τον νέο εξοπλισμό 
και τις νέες υποδομές που θα αποκτηθούν, θα διασφαλίζε-
ται στο μέγιστο βαθμό η ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών και η δημόσια υγεία, καθώς και η υπεροχή της χώ-
ρας μας στο πεδίο του διεθνούς ανταγωνισμού, της προτί-
μησης των διασυνοριακά μετακινούμενων οδοντιατρικών 
ασθενών και στο πλαίσιο του διεθνώς αναπτυσσόμενου ο-
δοντιατρικού τουρισμού. 
 

Υπόμνημα για ΕΣΠΑ 
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί πρόταση της Πανελλήνιας Ενωτικής Πρωτοπορίας προς το ΔΣ της ΕΟΟ, με σκοπό να κα-

τατεθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, εφ’ όσον αυτός δεχθεί να συναντηθεί με το Δ.Σ. 
της ΕΟΟ στο γραφείο του στο Υπουργείο. Κείμενο Διονυσίου Γαρμπή με διορθώσεις Βασιλείου Σταθόπουλου. 
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   Η έκθεση για την Ελλάδα δημοσιεύτηκε στις 26.2.2020, ό-
που επισημαίνεται οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, ήτοι 
υψηλό δημόσιο χρέος, απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων στους ισολογισμούς των τραπεζών και εξωτερικού το-
μέα σε πλαίσιο χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και υψηλής 
ανεργίας. 

   Λόγω κήρυξης της πανδημίας στις 11.3.2020 από τον 
Π.Ο.Υ, η Ε.Ε ενεργοποίησε τη γενική ρήτρα διαφυγής του 
Συμφώνου Σταθερότητας &amp; Ανάπτυξης, με την οποία 
τα κράτη αφ’ ενός μεν δύνανται να αποκλίνουν από τις δη-
μοσιονομικές τους υποχρεώσεις και αφ’ ετέρου να επωφε-
ληθούν από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. 

   Το πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2020 από Ελληνικής 
πλευράς εκτιμά ονομαστικό ισοζύγιο πληρωμών από +1,5% 
σε -4,7% του ΑΕΠ και ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνη-
σης από 176,6% του ΑΕΠ το 2019 σε 188,8% του ΑΕΠ το 
2020. Τα μέτρα που πήρε ή θα πάρει η Ελλάδα θα ανέλθουν 
στο 5,4% του ΑΕΠ. Αντίθετα, η πρόβλεψη της Επιτροπής ε-
κτιμά το έλλειμα σε 6,4% το 2020 και 2,1% του ΑΕΠ το 2021 
αντιστοίχως. Η επιτροπή εκτιμά ότι λόγω υψηλών ιδιωτικών 
πληρωμών στην υγεία και μη αποδοτική διαχείριση των νο-
σοκομείων οδηγούν τον πληθυσμό σε ανισότητες, που επι-
δεινώνει η υπερκατανάλωση ακριβών φαρμάκων και οι δη-
μόσιες δαπάνες για την υγειά παραμένουν κάτω του μέσου 
όρου της Ε.Ε. Η πανδημία του Covid-19 θα επιφέρει στην 
Ελλάδα: 

1. Αύξηση της ανεργίας στο 19,9% το 2020 και στο 16,8 το 
2021. Απαιτούνται μέτρα μείωσης του κόστους εργασίας, 
(που ελήφθησαν). 

2. Αρνητικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και προτείνεται 
ο ΟΑΕΔ να αυξήσει τις υπηρεσίες προώθησης της απασχό-
λησης κυρίως στους νέους και τις γυναίκες 

3. Κοινωνικές οικονομικές ανισότητες με υποχρέωση βελτί-
ωσης της στέγασης, στήριξης πληττόμενων εργαζομένων 
και υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης 

4. Ανάγκη παροχής ρευστότητας σε μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις (ΜΜΕ) 

5. Ανάγκη αύξησης δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων 

6. Ανάγκη επένδυσης σε μεταφορές και έργα μικρής κλίμα-
κας στον ενεργειακό τομέα (πράσινη οικονομία) 

7. Βελτίωση των ψηφιακών επιδόσεων της, με εφαρμογές 
πρωτίστως στη δημόσια 

διοίκηση, την δικαιοσύνη και τις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα υ-
πολείπεται του μ.ο. βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς 
το 2019 μόνο το 51% των ατόμων 16-74 ετών διαθέτει τέ-
τοιες σε σύγκριση με τον μ.ο. του 58% στην Ε.Ε. Τέλος, προ-
τρέπεται η Ελλάδα να ολοκληρώσει ή συνεχίσει τις μεταρ-
ρυθμίσεις που προβλέφθηκαν στην συνάντηση της 22.6. 
2018 σχετικά με την επανεκκίνηση της βιώσιμης οικονομι-
κής ανάκαμψης μετά τη σταδιακή χαλάρωση των περιορι-
σμών, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της έξαρσης της Covid-
19. 

 

Βασίλης Σταθόπουλος 

Αξιολόγηση Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων  
της Ελλάδος του 2020 

 

-Γράφει ο Βασίλης Σταθόπουλος- 

 

Βρυξέλλες 20.5.2020 

COM(2020) 508 final 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

   Αρ. Πρωτ. 1638 /10-8-2020 (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) 

   Προς: Αξιότιμο Yπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και Αξιότιμο Υφυ-
πουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη 

 

   ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων υγειο-
νομικής προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση 
του Κορωνοϊού 

 

   Κύριε Υπουργέ, 

   Κύριε Υφυπουργέ, 

   Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία μεταφέρει την ανη-
συχία των μελών της, καθώς και των Οδοντιατρικών Συλλό-
γων για τα εξής φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί πρό-
σφατα στην εξάπλωση του Κορωνοϊού: 

   Υπάρχουν σοβαρά κενά στο καθεστώς λειτουργίας των 
συνοριακών περασμάτων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, 
Βουλγαρία και Τουρκία.  

   Στα σύνορα με την Αλβανία και ειδικότερα στα περά-
σματα της Κακαβιάς Ιωαννίνων και Κρυσταλλοπηγής Φλώ-
ρινας καταγράφεται αριθμός χιλιάδων διερχόμενων στην 
Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για Αλβανούς εργάτες γης στους 
οποίους έχει επιτραπεί η είσοδος, όπως και για Έλληνες ο-
μογενείς που μπαινοβγαίνουν σχεδόν καθημερινά. Πολλοί 
είναι επίσης οι Αλβανοί που έχουν άδεια παραμονής στην 
Ελλάδα και επισκέφτηκαν τη χώρα τους, αλλά και Έλληνες 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη γειτονική 
χώρα.  

   Στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, η κατάσταση ήταν 
παρόμοια το ίδιο διάστημα, καθόσον από τα περάσματα 
των Ευζώνων και Δοϊράνης Κιλκίς και της Νίκης Φλώρινας 
καταγράφηκε διέλευση πολλών χιλιάδων διερχόμενων ατό-
μων. Το εντυπωσιακό στην περίπτωση των συνόρων με τη 
Βόρεια Μακεδονία είναι ότι δεν υπάρχουν εργάτες γης που 
χρειάζεται να διέλθουν τα σύνορα, ενώ τα κρούσματα στη 
χώρα αυτή αυξάνονται καθημερινά. Οι διερχόμενοι είναι 
κυρίως Έλληνες, που κατοικούν κοντά στα σύνορα και ει-
σέρχονται στο γειτονικό κράτος, με σκοπό να βάλουν φθηνή 
βενζίνη, να κάνουν ψώνια από τις αγορές των συνοριακών 
πόλεων (Γευγελή, Μπίτολα, Στρούμνιτσα) και να παίξουν 
στα καζίνο της Γευγελής και της Δοϊράνης που άρχισαν πάλι 
να γεμίζουν με Έλληνες πελάτες. Πρόκειται με άλλα λόγια, 
για αθρόα και μη αναγκαία μετακίνηση συμπολιτών μας 

στη γείτονα χώρα. Υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες επιχειρη-
ματίες που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Μακεδονία, ό-
μως ο αριθμός είναι μικρός σε σύγκριση με τις διελεύσεις 
που έχουν καταγραφεί.  

   Επίσης, χωρίς κανέναν έλεγχο διέρχονται Έλληνες που 
προέρχονται από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και επειδή 
έχουν ελληνική ταυτότητα δεν ελέγχονται. Σαφώς μικρό-
τερη είναι η διέλευση Ελλήνων από τα περάσματα με την 
Τουρκία και συγκεκριμένα τους Κήπους και τις Καστανιές. 
Παρ’ όλα αυτά μεταξύ των περασμάτων που κλείνουν είναι 
και οι Καστανιές, παρ’ ότι οι διελεύσεις από εκεί ήταν ελά-
χιστες. 

   Η αναγγελία σύντομης μετακίνησης που οι ταξιδιώτες εί-
ναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν, δεν φαίνεται να απο-
τρέπει τη συνέχιση των ταξιδιών.  

   Στον σχεδιασμό της πολιτείας πάντως δεν φαίνεται να ε-
γκαθίστανται άμεσα κλιμάκια του ΕΟΔΥ στους Ευζώνους, 
προκειμένου να γίνουν τεστ στους εισερχόμενους Έλληνες. 
Η εξαγγελία που είχε γίνει για τον Ιούλιο αναβλήθηκε επ’ α-
όριστον. Αυτό σημαίνει πως και να γίνει η συμπλήρωση της 
φόρμας δεν θα έχει αποτέλεσμα. Στην απόφαση για τα νέα 
μέτρα στα χερσαία σύνορα περιλαμβάνεται και η συμπλή-
ρωση της δήλωσης άμεσης μετακίνησης. Αυτή αφορά Έλλη-
νες που πηγαινοέρχονται στις γειτονικές χώρες, όμως δεν 
φαίνεται να διασφαλίζει κάτι όσον αφορά τα υγειονομικά 
μέτρα προστασίας. 

   Ως αντανακλαστική συνέπεια όλων των ανωτέρω είναι η 
επιβάρυνση των υγειονομικών συνθηκών και των κινδύνων 
εξάπλωσης του Κορωνοϊού. Για τον λόγο αυτόν επισημαί-
νουμε ότι απαιτείται η άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων υ-
γειονομικής προστασίας του πληθυσμού. 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής 
Ομοσπονδίας 

     Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A. ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ   
     Η Γεν. Γραμματέας ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ 

 
 

Αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων υγειονομικής προστα-
σίας του πληθυσμού από την εξάπλωση του Κορωνοϊού 

 

( Έγγραφο της Ε.Ο.Ο. για ελλιπή μέτρα πρόληψης στα σύνορα της χώρας μας ) 
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