
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΕΘΕ: 
Πεπραγμένα από Σεπτ 2020  

έως Σεπτ 2021  
 
 
 
     

   Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο τεύχος με α-
ριθμό 13 του newsletter μας, ο πρόεδρος του ΙΕΘΕ καθηγη-
τής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου  έθεσε υπ’ όψη μας έγγραφο 
διαμορφωμένο σε σχήμα φυλλαδίου με τον τίτλο «Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμά-
των,  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΣ ΙΕΘΕ, Σεπτέμβριος 
2020- Σεπτέμβριος 2021». 

   Με την ευγενή αυτή παραχώρηση του κ. καθηγητή, προέ-
δρου του ΙΕΘΕ, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε με 
πληρότητα τους συναδέλφους για την σύνθεση και λειτουρ-
γία του κορυφαίου αυτού επιστημονικού οργάνου της Ομο-
σπονδίας μας. 

    Η συνολική διάρθρωση του κειμένου που ακολουθεί έχει 
ως εξής: 

    •Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα,  
    •Συνεδριάσεις ΔΣ,  
    •Αποφάσεις μοριοδότησης (εγκρίσεις και απορρίψεις),  
    •Πιστοποιήσεις,  
    •Προϋπολογισμός,  
    •Εισηγήσεις,  
    •Άλλες δραστηριότητες 

 

Editorial 
   
   Το περιοδικό, με ένα ακόμη φύλλο του, προσ-

δοκά να συμβάλει στην ενημέρωση του κλάδου, 

στην κατανόηση των προβλημάτων και στην κοινή 

προσπάθεια επίλυσής τους. Η μέχρι τώρα προσπά-

θειά μας έχει δείξει ότι η ενημέρωση και η κατανό-

ηση είναι ανάγκη πολύπλευρη και δεν έχει να κά-

νει μόνο με την μεγάλη μάζα των συναδέλφων. Α-

πεναντίας, λειτουργεί βοηθητικά και στους εκλεγ-

μένους  ή εντεταλμένους συναδέλφους, που ασχο-

λούνται με την επίλυσή των προβλημάτων μας, 

γιατί πολλές φορές διαφαίνεται η έλλειψη πληρό-

τητας στην ίδια την κατανόηση και την εκφώνησή 

τους. Η σκέψη συχνά παγιδεύεται σε πάγιες και γε-

νικόλογες απόψεις. Στα κοινωνικά δίκτυα ο τρέ-

χων λόγος είναι συχνά επιθετικός και άλλοτε υπο-

τιμημένος. Ο επίσημος διάλογος περιορίζεται σε 

πεντάλεπτες τοποθετήσεις. Και στα συμβουλευ-

τικά όργανα της Ομοσπονδίας ανακυκλώνονται τα 

ίδια πρόσωπα, με γνώμονα κυρίως τις πολιτικές 

και συνδικαλιστικές ισορροπίες.  

   Το ηλεκτρονικό μας περιοδικό έχει εκ των πραγ-

μάτων ρόλο συμπληρωματικό, τόσο σε όλα τα α-

νωτέρω, όσο και στην εν γένει δημοκρατική λει-

τουργία, την οποία υπηρετεί διακριτικά και ενω-

τικά. 

 

 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 
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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: 

   "Οδοντιατρική κάτω από τις μάσκες". Ας είναι 
τούτη η χρονιά μια χρονιά απαλλαγής από όλους 
τους πρόσθετους περιορισμούς που επέβαλαν οι 
άσχημοι καιροί. Ας μην έρχονται πλέον στα ιατρεία 
μας σιδηρόφρακτοι ασθενείς. Ας είναι και η αρχή 
μιας εποχής εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης και 
ανεπιφύλακτης συνεργασίας μεταξύ των συναδέλ-
φων. Το εικονιζόμενο αντικείμενο ανήκει στη συλ-
λογή της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας. (Με την 
άδεια της Εταιρίας). 

 
1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΘΕ συγκροτήθηκε σε 
σώμα στις 11.09.2020 και αποτελείται από: 

    •Τακτικά μέλη 

1. Πρόεδρος: Καθ. Αθανάσιος Ε. Αθανασίου 
2. Γραμματέας: Δρ. Ελεάνα Στουφή 
3. Ταμίας: Αναπλ. Καθ. Βασίλειος Παπαϊωάννου 
4. Σταμάτης Χαρίτος 
5. Καθ. Κοσμάς Τολίδης 
6. Δρ. Φλώρα Ζερβού-Βάλβη 
7. Δρ. Ιωάννης Μελακόπουλος 

    •Αναπληρωματικά μέλη 

1. Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αθανάσιος Κατσίκης 
2. Δρ. Δημήτριος Σταυρόπουλος 
3. Δρ. Νικόλαος Λυγιδάκης 
4. Επικ. Καθ. Εμμανουήλ Βάρδας 
5. Καθ. Λάμπρος Ζουλούμης 
6. Γεώργιος Μουτούσης 
7. Επίκ. Καθ. Ευαγγελία Πιπέρη 
  

2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ 

Το ΔΣ από συγκροτήσεως (11.09.2020) και έως την 
30.09.2021 συνεδρίασε 12 φορές (ανελλιπώς μια φορά 
τον μήνα).  
 

Δραστηριότητα ΙΕΘΕ: 
 
3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

    •   Εγκρίσεις 

   Συνολικά μοριοδοτήθηκαν από το ΙΕΘΕ 139 εκδηλώσεις, 
εκ των οποίων οι 19 αφορούν το 2020 και οι 120 το 2021. 
Για τις 31 εκδηλώσεις φορέας διοργάνωσης είναι Οδο-
ντιατρικός Σύλλογος, για τις 106 Επιστημονική Εταιρεία 
και 2 αφορούσαν προγράμματα δια βίου μάθησης από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

   Στο κείμενο των Πρακτικών αναφέρονται αναλυτικά οι 
μοριοδοτήσεις καθώς εγκρίθηκαν ανά συνεδρία του ΔΣ 
του ΙΕΘΕ και ανά φορέα διοργάνωσης. Εδώ τις παραθέ-
τουμε συνοπτικά ανά φορέα διοργάνωσης, σημειώνοντας 
και τη συνολική μοριοδότηση  των εκδηλώσεων του κάθε 
φορέα στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα:  
 

Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής  10 

Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Στοματολογίας (συνδιοργά-
νωση με ΕΕΠΣ)), 21Χ1 

Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος (συνδιοργάνωση 
με ΕΕΚΣ), 21Χ1 

2 

Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμ-
φυτευμάτων, 5,5 + 6Χ1 

Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, 31,5 

Ελληνική Προσθετική Εταιρεία, 36 

Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής,  15 

Επιστημονική Εταιρεία Αθλητικής Οδοντιατρικής, 1,5 

-ΙΕΘΕ: Πεπραγμένα από Σεπτ. 2020 έως Σεπτ. 2021 – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 

https://www.facebook.com/groups/525365331244752
https://odontiatrikosdialogos.blogspot.com/
mailto:dgarbis69@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής ΑΠΘ, 19 

Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, 340,25 

Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & 
Έρευνας, 17,5 

Εταιρία Σύγχρονης Οδοντιατρικής, 14 

Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (συνεργασία) 
10,  

Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος, 12 

Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος, 20,75 

Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας, 4,5 

Στοματολογική Εταιρεία Κρήτης,  29,5 

Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων, 4,5 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής  28 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 6 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων, 8 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας, 10 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Λασιθίου, 1,5 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ξάνθης (συνδιοργάνωση με 
Σύλλογο Ελλήνων Ενδοδοντολόγων), 1,5 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά, 12 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ροδόπης (συνδιοργάνωση με 
Σύλλογο Ελλήνων Ενδοδοντολόγων), 1,5 

Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ 60 
 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ 
του ΙΕΘΕ, δεν είναι δυνατή η απόδοση περισσοτέρων 
από 60 μόρια σε παρακολουθούντες περισσοτέρων της 
μίας ενότητας προγράμματος επαγγελματικής επιμόρ-
φωσης, γιατί σκοπός είναι η παρότρυνση των οδοντιά-
τρων στην παρακολούθηση και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων εντός της πενταετίας συγκέντρωσης μο-
ρίων για τη λήψη Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ. 
 
    •Απορρίψεις 

   Ελέγχθηκαν 85 μεμονωμένα αιτήματα μοριοδότησης 
οδοντιάτρων εκ των οποίων μοριοδοτήθηκαν τα 38. Τα 
αιτήματα τα οποία απορρίφθηκαν, αφορούσαν εκδηλώ-
σεις από φορείς διοργάνωσης μη πιστοποιημένους επι-
στημονικούς παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
επιμόρφωσης και εμπορικές εταιρείες. 
 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

   Στις 12.03.2021 εγκρίθηκε αίτημα πιστοποίησης του 
Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων ως νέου παρόχου 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιά-
τρων. Η επιτροπή μελέτης της αίτησης αποτελείτο από 
τους Δρ. Ε. Στουφή, Καθ. Κ. Τολίδη και Δρ. Ι. Μελακό-
πουλο. Η εισήγηση της επιτροπής μελέτης της αίτησης 
εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ ΙΕΘΕ. 

 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   Στην 5η Συνεδρίαση ΔΣ ΙΕΘΕ στις 15.01.2021 κατατέθηκε 
προσχέδιο προϋπολογισμού ΙΕΘΕ 2021, όπως παρατίθεται 
παρακάτω. Εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας αποτελού-
μενη από τους κ.κ. Β. Παπαϊωάννου (Ταμία ΙΕΘΕ), Α. Ε. Α-
θανασίου (Πρόεδρο ΙΕΘΕ), με την συμμετοχή του κ. Γ. 
Τσιόγκα (Ταμία ΕΟΟ) και εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ 
ΙΕΘΕ. Στις 14.05.2021 εγκρίθηκε από το ΔΣ ΕΟΟ. 

Προϋπολογισμός ΙΕΘΕ 2021. 

    •Έσοδα:  Εισφορές από ΝΠΔΔ (ΕΟΟ) 40.000€, Πιστοποι-
ήσεις φορέων - , Ετήσια τέλη φορέων - . Σύνολο Εσόδων 
40.000€ 

   •Έξοδα:  Ενοίκιο για την έδρα του ΙΕΘΕ 5.000€, Μισθοί 
προσωπικού (π.χ. Γραμματέας) 20.000€, Έξοδα εξοπλι-
σμού γραφείου -, Λογιστής 1.000€, Υπολογιστής και εκτυ-
πωτής (συν περιφερειακά) 2.500€, Ανάπτυξη λογισμικό / 
αρχείο των Ελλήνων Οδοντιάτρων – Ενημερότητα υποχρε-
ώσεων - , Λογισμικά 3.000€, Έξοδα μετακίνησης / διαμο-
νής μελών ΔΣ 7.000€,  
Άλλα έξοδα 1.500€, Σύνολο Εξόδων 40.000€ 
  

6. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

   •Εισήγηση για το θέμα της μοριοδότησης της επιμόρφω-
σης των οδοντιάτρων 
   13.11.2020: Συγκρότηση επιτροπής εισήγησης αποτελού-
μενη από τους Δρ. Δ. Σταυρόπουλο και Δρ. Ε. Στουφή. 
18.12.2020: Συζήτηση εισήγησης. 12.03.2021: Διεύρυνση 
επιτροπής εισήγησης αποτελούμενη από τους Δρ. Δ. Σταυ-
ρόπουλο, Δρ. Ε. Στουφή, Δρ. Φ. Ζερβού και κ. Γ. Μου-
τούση. 16.04.2021: Συζήτηση και έγκριση της εισήγησης 
από το ΔΣ, με ανάθεση στον Πρόεδρο την τελική επεξεργα-
σία του κειμένου και υποβολή στο ΔΣ της ΕΟΟ. 

   •Εισήγηση για το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφη-
σης από τον γενικό οδοντίατρο 
   12.03.2021: Συγκρότηση επιτροπής εισήγησης αποτελού-
μενη από τους Δρ. Ε. Στουφή, Καθ. Κ. Τολίδη, Δρ. Φ. Ζερ-
βού, Δρ. Ι. Μελακόπουλο, Επικ. Καθ. Ε. Βάρδα και Επικ. 
Καθ. Ε. Πιπέρη. 02.07.2021: Συζήτηση εισήγησης. Ανάθεση 
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- ΙΕΘΕ: Πεπραγμένα από Σεπτ. 2020 έως Σεπτ. 2021 – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στον Πρόεδρο επεξεργασίας του κειμένου για συγκερα-
σμό διαφορετικών απόψεων και επαναφορά στο ΔΣ για 
συζήτηση. 

   •Εισήγηση για την έγκριση χρήσης πρωτοξειδίου του 
αζώτου στα οδοντιατρεία 
21.05.2021: Συγκρότηση επιτροπής εισήγησης αποτε-
λούμενη από τους Καθ. Α. Ε. Αθανασίου, Δρ. Ι. Μελακό-
πουλο και Δρ. Ν. Λυγιδάκη.10.09.2021: Συζήτηση και έ-
γκριση της εισήγησης με ανάθεση στους Καθ. Α. Ε. Αθα-
νασίου, Δρ. Ι. Μελακόπουλο και Δρ. Ν. Λυγιδάκη την τε-
λική επεξεργασία του κειμένου και υποβολή στο ΔΣ της 
ΕΟΟ. 
 

7. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   •Μελέτη / ενημέρωση για πρόταση συνεργασίας στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με την εταιρεία 
Stratigon Finance (Εταιρεία Συμβούλων Επενδύσεων και 
Επιχειρηματικότητας) για πιθανή συνεργασία. Η συνά-
ντηση με την εταιρεία έγινε με εκπροσώπους από πλευ-
ράς ΙΕΘΕ τον Πρόεδρο Καθ. Α. Ε. Αθανασίου και την 
Γραμματέα Δρ. Ε. Στουφή. 

   •Συναντήσεις Προέδρου ΔΣ ΙΕΘΕ Καθ. Α. Ε. Αθανασίου 
με Πρόεδρο ΔΣ ΕΟΟ κ. Α. Δεβλιώτη, Αναπληρωτή Πρόε-
δρο ΔΣ ΙΕΘΕ κ. Α. Κατσίκη και τεχνικούς για ρύθμιση 

τεχνικών προβλημάτων του λογισμικού μοριοδότησης - 
πλατφόρμας διασύνδεσης Οδοντιατρικών Συλλόγων και 
ΕΟΟ. 

   •Καθημερινή σχεδόν γραπτή και προφορική επικοινωνία 
της Γραμματείας ΙΕΘΕ (κ. Μαρία Θάνου) με ΕΟΟ, Οδοντια-
τρικούς Συλλόγους και συναδέλφους οδοντιάτρους για 
διεκπεραίωση αιτημάτων, ενημέρωση και παροχή πληρο-
φοριών.- 

 

- ΙΕΘΕ: Πεπραγμένα από Σεπτ. 2020 έως Σεπτ. 2021 – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

Στον απόηχο των εορτών… Οι ευχές μας για καλή χρονιά και ελπιδοφόρα!. 
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Στο Αργοστόλι στις 17 & 18 Ιουνίου 2022 

η 21η Σύνοδος της Επτανησιακής Οδοντιατρικής Ε-

ταιρίας. Μαζί και η δεύτερη φάση της αδελφοποίη-

σης των Ο.Σ. Κεφαλληνίας και Πειραιώς. Περισσότε-

ρες πληροφορίες προσεχώς. 
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    Στις 13 Ιανουαρίου ο Διονύσης Γαρμπής έγραψε: 

 

   Έχει απόλυτο δίκιο στην επισήμανσή του ο Οδοντιατρι-

κός Σύλλογος Χίου. Το έγγραφο συνάδει με την κατά-

σταση που περιέγραψα σε επιστολή μου προς τα μέλη 

του Συλλόγου μου, πριν λίγες μέρες.  

    Ανήμερα των Θεοφανίων, θα πρέπει να συμπλήρωσα 

15ωρο συνεχούς εργασίας, διεκπεραιώνοντας υποθέ-

σεις του Συλλόγου. Ο Σύλλογος, που είναι Ν.Π.Δ.Δ., λει-

τουργεί σαν ένα τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Μέσα στο 

2021 πρωτοκολλήθηκαν 341 έγγραφα. Το κάθε ένα από 

αυτά είχε και 3-4 συνημμένα. Κάποιοι αριθμοί πρωτο-

κόλλου ομαδοποιούν ομάδες εγγράφων. Ομαδοποιη-

μένα με κοινό αριθμό πρωτοκολλήθηκαν λ.χ. τα δικαιο-

λογητικά όλων των συναδέλφων που υπέβαλαν αίτηση 

για καταχώρηση των ακτινογραφικών από την ΕΕΑΕ (το 

χειρότερο ζήτημα που χειρίστηκα μέσα στο προηγού-

μενο έτος). Πολύ λίγα από αυτά τα 341 έγγραφα (μιλάμε 

για 341 υποθέσεις!) ήθελαν απλώς αρχειοθέτηση, τα 

περισσότερα ήθελαν διεκπεραίωση. Η διεκπεραίωση 

του καθενός χρειάζεται ώρες. 341 υποθέσεις είναι πε-

ρισσότερες από μία υπόθεση την ημέρα. Είναι πολλές ώ-

ρες εργασίας μέσα στο χρόνο. 

Δεν μπορώ μόνος μου να κρατώ αμισθί ένα ΝΠΔΔ, που 

από πλευράς υποχρεώσεων λειτουργεί σαν ένα τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης. Θα πρέπει η ΕΟΟ να δει σοβαρά το 

ζήτημα αυτό, να το περιγράψει με ακρίβεια και να πάρει 

αποφάσεις με την συμβολή όλων μας. 

 

    Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Χίου είχε απευθύνει στον 

Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. με κοινοποίηση στους Ο-

δοντιατρικούς Συλλόγους το παρακάτω έγγραφο: 

 

    Ελληνική Δημοκρατία / Ο. Σ.  Χίου…. 
 Αρ. πρωτ. 534/13-1-2022 

    Αγαπητέ Πρόεδρε & Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο., 
    Καλή Χρονιά με υγεία & αισιοδοξία για το 2022! 

    Ένα χρονίζων ζήτημα που αφορά αρκετούς μικρούς 
κυρίως σε αριθμό Μελών, Οδοντιατρικούς Συλλόγους 
είναι η υποστελέχωσή τους με ειδικευμένο προσωπικό 

και υλικοτεχνική υποδομή. Να τονίσουμε ότι υπάρχει με-
γάλος αριθμός Συλλόγων που δεν διαθέτουν ούτε δικό 
τους γραφείο (εξυπηρετούνται από το ιατρείο των Προέ-
δρων), ούτε προσωπικό με μόνιμη ή ακόμη μερική απα-
σχόληση! 

    Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων των Οδ. Συλλό-
γων, σας ζητούμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την α-
ντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος. Ενδεικτικά προ-
τείνουμε: 

    - την επιδότηση των μικρών Συλλόγων για κάλυψη πά-
γιων εξόδων συντήρησης γραφείου (δεδομένου ότι δεν 
αρκούν οι συνδρομές των Μελών μας). 

    - την επιμόρφωση των γραμματέων/υπαλλήλων σχε-
τικά με τις αρμοδιότητες των Οδ. Συλλόγων και την ορθή 
διεκπεραίωση τους (δια ζώσης ή διαδικτυακά). 

    - την πρόσληψη ή ορισμό υπαλλήλου από την Ομο-
σπονδία υπεύθυνου για τους μικρούς Συλλόγους. 

    Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση.  

         Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

             Ανδρέας Καραμούζος, Γεώργιος Μαρκούτσης 

 
     

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 

Αίτημα υποστήριξης μικρών Συλλόγων 

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, 
πρόεδρος Ο.Σ. Κεφαλληνίας 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 

    Ο Σύλλογός μου, ο Ο.Σ. Κεφαλληνίας, είχε την ευκαι-
ρία σε συνεδρίαση του ΔΣ που λάμβανε χώρα την ίδια 
ημέρα της αποστολής του παραπάνω εγγράφου, να συ-
ζητήσει το θέμα και να αποφασίσει την υποστήριξη του 
αιτήματος των συναδέλφων της Χίου, αναγνωρίζοντας 
ότι αυτό θίγει ένα υπαρκτό πρόβλημα στο χώρο μας: τη 
διαρκή επιβάρυνση με όλο και περισσότερες υποχρεώ-
σεις, χωρίς να εξετάζονται οι πραγματικές δυνατότητες 
διεκπεραίωσης που έχουν οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ι-
διαιτέρως οι μικροί. 
    Το Δ.Σ. του Ο. Σ. Κεφαλληνίας απέστειλε προς τον 
Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. με κοινοποίηση 
στους Ο.Σ., επιστολή με θέμα « Διοικητική υποστήριξη 
των μικρών Συλλόγων»  στο κείμενο της οποίας ανέφερε  
     

    «Το Δ.Σ. του Ο.Σ. Κεφαλληνίας στη συνεδρίαση της 

13ης/1/2022, ενημερώθηκε για την υπ’ αριθ. πρωτ. 

534/13-1-2022 επιστολή του Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Χίου, που αναφέρεται στην ανάγκη υποστήριξης των μι-

κρών Συλλόγων, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων 

τους.  

    Είναι αλήθεια ότι οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι έχουν 

φορτωθεί πληθώρα  γραφειοκρατικών διαδικασιών και 

υποχρεώσεων, οι οποίες παλαιότερα ανήκαν στη Δημό-

σια Διοίκηση, χωρίς να έχει ληφθεί καμία μέριμνα για 

την υποστήριξή τους σε αυτό το καθαρά διοικητικό και 

γραφειοκρατικό έργο. 

    Στο πρόβλημα αυτό έχει αναφερθεί και ο Πρόεδρος 

του Συλλόγου μας σε επιστολή του με ημερομηνία 8-1-

2022, απευθυνόμενη προς τα μέλη του Συλλόγου, την ο-

ποία σας επισυνάπτουμε.  

    Το Δ.Σ. του Ο.Σ. Κεφαλληνίας δέχεται ως απόλυτα σω-

στή την επισήμανση του Ο.Σ. Χίου και θεωρεί αναγκαία 

την ουσιαστική υποστήριξη από την Ε.Ο.Ο. σε όλους 

τους Συλλόγους για τις διοικητικές υποχρεώσεις τους, με 

τρόπους που θα κριθούν ικανοί και πρόσφοροι. Θεω-

ρούμε ότι θα ήταν χρήσιμη μια ειλικρινής συζήτηση, ώ-

στε να διερευνηθεί διεξοδικά η πραγματικότητα που έ-

χει διαμορφώσει στο χώρο μας η μεταβίβαση αρμοδιο-

τήτων της Δημόσιας Διοίκησης στους Οδοντιατρικούς 

Συλλόγους, λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενικών 

δυνατοτήτων τους». 

 

    Ακραιφνώς αγγίζουμε το θέμα. Πιστεύουμε ακράδα-

ντα ότι η Ε.Ο.Ο. δια των διοικητικών και συμβουλευτι-

κών οργάνων της θα επιληφθεί του προβλήματος και θα 

δραστηριοποιηθεί στην αντιμετώπισή του. Ίσως μάλιστα 

να γίνει μετά τη συζήτηση αυτή περισσότερο προσεκτική 

απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν στην ανάθεση περισσότερων 

αρμοδιοτήτων στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Σίγουρα 

η υποστήριξη των Συλλόγων είναι μεγάλο θέμα και θα ε-

πανέλθουμε όσο μπορούμε εποικοδομητικά. Ωστόσο, σε 

μια ενδοπαραταξιακή συζήτηση του ζητήματος αυτού, ε-

τέθη ένα βασικό ερώτημα: Γιατί υπάρχουν οι Οδοντιατρι-

κοί Σύλλογοι και πιο είναι το έργο που πρέπει να επιτε-

λούν; Αυτό το ερώτημα επιχειρώ να απαντήσω εν ολίγοις, 

αναδιφώντας στην Ιστορία του επαγγέλματος και της συλ-

λογικής μας οργάνωσης. 

 

Αλήθεια… Άραγε, γιατί υπάρχουν 

οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι; 

 

    Για να απαντήσουμε στο ερώτημα θα πρέπει να ανατρέ-

ξουμε στην Ιστορία και στη Νομο-θεσία. Οι Οδοντιατρικοί 

Σύλλογοι στην μορφή που τους ξέρουμε σήμερα, ως «κρα-

τικοί Σύλ-λογοι», ιδρύθηκαν μαζί με τον Πανελλήνιο Οδο-

ντιατρικό Σύλλογο με τον ν. 4740/1930. Μέχρι τότε υπήρ-

χαν διάφοροι επαγγελματικοί σύλλογοι ή εταιρείες με σω-

ματειακό καθεστώς: Ελ-ληνικός Οδοντιατρικός Σύλλογος 

(1897;), Πανελλήνια Οδοντιατρική Εταιρεία (1898), Ένωσις 

Ελλήνων Οδοντιάτρων (1905), Πανελλήνιος Σύλλογος Οδο-

ντιάτρων Πτυχιούχων του Εθνικού Πανεπιστημίου (1922), 

Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύνδεσμος (κυρίως πρόσφυ-

γες αλλά και πρακτικοί), Σύνδεσμος των εν Κωνσταντινου-

πόλει Ελλήνων Οδοντιάτρων (1921), Οδοντιατρι-κή Ένωσις 

Πειραιώς (1928), Οδοντιατρικός Σύλλογος Πατρών (1924), 

Οδοντιατρικός Σύλλογος  Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρικός 

Σύλλογοςς Μυτιλήνης, Οδοντιατρικός Σύλλογος Χίου. 

    Οι σκοποί των συλλόγων αυτών ήταν σε γενικές γραμ-

μές η αλληλεγγύη και η προάσπιση των επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών τους, την επιστημονική ανά-

πτυξη των μελών με διαλέξεις και με έκδοση περιοδικών, 

η καταπολέμηση της παράνομης άσκησης του επαγ-γέλ-

ματος, την ίδρυση κρατικής Οδοντιατρικής Σχολής, η συμ-

μετοχή μελών σε διεθνή Οδο-ντιατρικά Συνέδρια, η διορ-

γάνωση Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, η δη-

μιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας, η παρακολούθηση  

της οδοντιατρικής νομοθεσίας και η υπόδειξη προς τις ε-

κάστοτε Κυβερνήσεις μέτρων προστασίας και προόδου της 

εν Ελλάδι οδοντιατρικής επιστήμης, η εφαρμογή του θε-

σμού Σχολικών οδοντιάτρων και η δημιουργία λαϊκών οδο-

ντιατρείων στα Νοσοκομεία και στους Δήμους και τις Κοι-

νότητες…  

-Αίτημα υποστήριξης μικρών Συλλόγων – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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    Ο Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύλλογος και οι «κρατι-

κοί σύλλογοι», που απορρόφησαν υποχρεωτικά τους 

προηγούμενους, είχαν τους ίδιους περίπου στόχους, 

που περιγράφονται στον ιδρυτικό τους νόμο 4740/1930 

(ΦΕΚ Α 168/19300. Στα άρθρα 4 και 5 αναφέρεται: 

 

‘Αρθρον 4 

    Εις τους Οδοντοϊατρικούς Συλλόγους και τα Διοικητικά 
Συμβούλια τούτων ανήκουσιν: 
   1) Η εξύψωσις του οδοντοϊατρικού επαγγέλματος, η 
περιφρούρησις της αξιοπρέπειας αυτού και των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων, η άσκησις διηνεκούς ελέγχου 
επί πάσης αναξιορεπούς εμφανίσεως θιγούσης την υπό-
ληψιν του οδοντοϊατρικού επαγγέλματος, η αποκήρυξις 
και η τιμβρία των τυχόν παρεκτρεπομένων και ιδία των 
αγυρτών των εκμεταλλευομένων την λαϊκήν ευπιστίαν. 
   2) Η παρακολούθησις της εξελίξεως της οδοντοϊατρι-
κής επιστήμης και η ανάπτυξις και πληρεστέρα μόρφω-
σις των οδοντοϊατρών δια διαλέξεων, συνεδρίων, εκ πε-
ριτροπής συγκαλουμένων εις τας έδρας περιφερειακών 
Συλλόγων, ως και δι’ ιδρύσεως οδοντοϊατρικών βιβλιο-
θηκών ως και η ανατιπροσώπευσις του κλάδου εις συνέ-
δρια εν τη αλλοδαπή δι αντιπροσώπων οριζομένων υπό 
του Πανελληνίου Συλλόγου. 
   3) Η μέριμνα προς πραοαγωγήν και προστασίαν υων 
κοινών συμφερόντων αυτών δι ιδρύσεως κοινού τα-
μείου κοινωνικών ασφαλειών των οδοντοϊατρών, τα-
μείου συντάξεως κ.λ.π. 

   4) Η δια παντός μέσου διαφώτισις του κοινού περί της 
σημασίας και αξίας της υγιεινής της στοματικής κοιλότη-
τος ως συντελεστού της υγείας του καθόλου οργανικού 
συστήματος. 

Άρθρον 5, 

   Εις έκαστον σύλλογον υπάγονται: 
   1) Η ψήφισις του Διοικητικού Συμβουλίου του υποβαλ-
λομένου ετησίως κατά μήνα Δεκέμβριον προϋπολογισμού 
δια το επιόν έτος εδόδων και εξόδων. 
   2) Ο έλεγχος και η έγκρισις της λογοδοσίας του Διοικητι-
κού Συμβουλίου 
   3) Η συζήτησις και η απόφασις επί παντός αμέσως ενδια-
φέροντος τον Σύλλογον αντικειμένου. 
   4) Η μέριμνα περί ιδρύσεως Ταμείου Συντάξεων ασφα-
λείας ή αυτασφαλείας και η εν γένει διοργάνωσις της αλ-
ληλοβοηθείας ή βοηθείας των οδοντοϊατρών ή και των οι-
κογενειών αυτών… 
 

   Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι για την ύπαρξη των Συλλό-

γων και είναι φανερό ότι είναι υψηλοί στόχοι τους. Όχι 

όσα φορτωθήκαμε κατά καιρούς, εντεταλμένοι και υπό-

χρεοι να διεκπεραιώνουμε με ακρίβεια, ανεξαρτήτως κό-

που, κινδύνου και αντικειμενικής γνώσης και δυνατότη-

τας, με απλοϊκή ανταμοιβή, την χαρά ότι «επιμελούμαστε 

μόνοι μας τα του οίκου μας», απολύτως δογματική αντί-

ληψη της ηγεσίας του κλάδου μας κατά τα προηγούμενα 

έτη. 

   (Οι πληροφορίες για τις προ του 1930 συλλογικότητες 

των οδοντιάτρων προέρχονται από το Αιμίλιος  Ι. Δημη-

τριάδης, Ιστορία της Ελληνικής Οδοντιατρικής, επάγγελμα 

επιστήμη 1834-1989, έκδοση Ε.Ο.Ο., Αθήνα 1989). - 

- Αίτημα υποστήριξης μικρών Συλλόγων – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

    Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας πραγματοποίησε 

στην Πάτρα υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-

λάδος στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2021 επιστημονική διη-

μερίδα με γενικό τίτλο «Οδοντιατρικός ασθενής: από 

την διάγνωση στη θεραπεία». Το επιστημονικό πρό-

γραμμα, με διεθνή συμμετοχή, διαμορφώθηκε από την 

Δρα Ελεάνα Στουφή (βλ. βιογραφικά στοιχεία στο προη-

γούμενο τεύχος μας) και η θεματολογία του συνεδρίου 

ήταν επικεντρωμένη σε μεγάλο βαθμό στην ιατρική ταυ-

τότητα και υπόσταση της Οδοντιατρικής Επιστήμης. Ο 

πρόεδρος του Ο.Σ. Αχαΐας κ.  Γεώργιος Μουτούσης, στη 

συνδικαλιστική συνεδρία που συμπεριλαμβανόταν στην 

εκδήλωση, κατεύθυνε τη συζήτηση στο ζήτημα της ια-

τρικής εκπαίδευσης των οδοντιάτρων, αφού τόσον το ε-

πιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, όσο και η γενι-

κότερη συνδικαλιστική συζήτηση των ημερών (βλ και τη 

θεματολογία στο προηγούμενο τεύχος μας) έδωσαν την 

ευκαιρία να επισημανθεί η ανάγκη για περισσότερη ια-

τροβιολογική εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών 

μας και στα προγράμματα της συνεχούς επιμόρφωσης. 

   Έτσι, η διημερίδα κατέληξε σε συνδικαλιστικά συμπε-

ράσματα, τα οποία κατατέθηκαν στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. με 

το υπ, αρ. 436/2-12-20021 έγγραφο του Ο.Σ. Αχαΐας. Το 

κείμενο των συμπερασμάτων, μεταξύ άλλων αναφέρει:  

    «…Κατά την συνδικαλιστική συνεδρία που ακολού-

θησε του επιστημονικού προγράμματος, οι Πρόεδροι 

των Συλλόγων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Κε-

φαλληνίας και Μεσσηνίας υπερθεμάτισαν της ανάγκης 

ενίσχυσης των ιατρικών μαθημάτων σε προπτυχιακό ε-

πίπεδο αλλά και της εν γένει στροφής του κλάδου στην 

ιατρική του ταυτότητα. 

    Ανάλογη και ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η τοποθέτηση του 

εκπροσώπου στην ΕΟΟ και επί σειρά ετών Προέδρου 

του Συλλόγου Αχαΐας, Ανδρέα Μητρόπουλου. 

    Στο ζήτημα τοποθετήθηκε και η Γενική Γραμματέας της 

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Δρ Μαρία Μενε-

νάκου, καθώς και οι παρευρισκόμενοι στη συζήτηση συνά-

δελφοι. 

    Αίτημα όλων είναι να γίνουν στοχευμένες προσπάθειες 

προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ιατρικής εκπαί-

δευσης των οδοντιάτρων, για την παροχή των εφοδίων 

που είναι αναγκαία για την επιστημονική και επαγγελμα-

τική τους κατάρτιση και για την αποκατάσταση του κύρους 

του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος, που με την «αποϊατρι-

κοποίηση» των σπουδών πλήττεται καίρια και ουσιαστικά. 

    Στην ίδια κατεύθυνση συζητήθηκε και το θέμα της επέ-

κτασης των πράξεων που πρέπει να δύναται να επιτρέπε-

ται να συνταγογραφεί ο γενικός οδοντίατρος τόσο γενικό-

τερα όσο και ειδικότερα όσον αφορά τη συνταγογράφηση 

της πράξης της βιοψίας. 

    Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι η όσο το δυ-

νατόν μεγαλύτερη δυνατότητα συνταγογράφησης πρά-

ξεων και εξετάσεων είναι προς την σωστή κατεύθυνση, α-

ναβαθμίζει το ιατρικό κύρος του επαγγέλματος και προ-

σφέρει αναβαθμισμένη περίθαλψη στους ασθενείς μας.  

    Εξάλλου είναι αναγνωρισμένη η δυνατότητα της οδο-

ντιατρικής στην πρώτη ανίχνευση και διάγνωση πλήθους 

συστηματικών νόσων. Είναι καιρός να δοθούν και τα κα-

τάλληλα εργαλεία σε όλους μας προκειμένου να ασκή-

σουμε το έργο αυτό. Η ικανότητά μας να ανταποκρινόμα-

στε στις προκλήσεις αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας αφού παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν στη  

πρώτη γραμμή επικινδυνότητας καταφέραμε να επιτύ-

χουμε πρακτικά μηδενική διασπορά του ιού στους επαγ-

γελματικούς μας χώρους. 

    Τέλος, οι διοργανωτές και παρόντες στην επιστημονική 

διημερίδα συζήτησαν την ανάγκη για ανοικτές και διαφα-

νείς διαδικασίες στον κλάδο, ώστε να γίνονται γνωστές οι 

απόψεις των μελών των οργάνων που καταλήγουν σε απο-

φάσεις, να υλοποιείται ο έλεγχος στην εκπροσώπηση των 

συναδέλφων και στην δημοκρατική λειτουργία, να ανα-

λαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του στην πορεία των ε-

παγγελματικών μας θεμάτων και να μην δίδεται η εντύ-

πωση ότι επιδιώκεται η «εν κρυφώ» λειτουργία και η συ-

γκάλυψη των ευθυνών. 

    Οι συμμετέχοντες στην επιστημονική διημερίδα Πρόε-

δροι και Μέλη Συλλόγων, συνυπογράφουμε αυτό το κεί-

μενο και το υποβάλλουμε στην κρίση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της ΕΟΟ ζητώντας τον ταχύτερο δυνατός συντονι-

σμό των ενεργειών του προς την υλοποίηση της κατεύθυν-

σης αυτών». 

Η διημερίδα του Ο.Σ. Αχαΐας  
και τα συνδικαλιστικά συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή 

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής 


