
 

 

 

TEYXOΣ 3 – A’ 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016  

Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής 

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 

 
Πραγματοποιήθηκε 

αναλυτική ενημέρωση εκ 

μέρους του Προέδρου της 

Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας για τις 

συναντήσεις των 

αντιπροσωπειών της 

Ομοσπονδίας με τους 

υπουργούς Εργασίας, κ. 

Γιώργο Κατρούγκαλο, και Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά, πρώτον, με την 

εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, προκειμένου να εξετασθούν από το Δ.Σ. της ΕΟΟ 

τα οφέλη από τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου των υγειονομικών, και, 

δεύτερον, τη θεσμοθέτηση του Ινστιτούτου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της ΕΟΟ.  
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Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Ιουλίου: 3ο Αιγαιοπελαγίτικο Οδοντιατρικό 

συνέδριο, Μυτιλήνη 

 

Την ΕΟΟ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνισε μεταξύ 

άλλων στον επίσημο χαιρετισμό του 

προς τους συνέδρους: 

«Θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους της 

ΕΟΟ, που εκπροσωπεί το σύνολο των 

οδοντιάτρων στη χώρα μας, για τον 

μεγάλο αγώνα που δώσατε και 

συνεχίζετε να δίνετε στο μεγάλο ζήτημα 

που επωμίστηκε η χώρα μας, αυτό του 

μεταναστευτικού – προσφυγικού.  

Η ΕΟΟ, αναδεικνύοντας ακόμη μία φορά την προσφορά του εθελοντή 

οδοντιάτρου, έχει την ικανοποίηση ότι σε αυτό το πνεύμα του εθελοντισμού 

οι συνάδελφοι οδοντίατροι ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και με ανιδιοτέλεια. 

Είναι γνωστή, άλλωστε, η προσφορά μας και η ευαισθησία μας προς το 

κοινωνικό σύνολο και, ιδιαίτερα, τον  μαθητικό πληθυσμό, με τα προληπτικά 

προγράμματα, τα οποία υλοποιούμε μαζί με τους τοπικούς Οδοντιατρικούς 

Συλλόγους». 

 

Τετάρτη 6 Ιουλίου: Συνάντηση με τις επιστημονικές εταιρείες 

Ορθοδοντικής 

 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις επιστημονικές εταιρείες Ορθοδοντικής 

και εκπροσώπους των Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας μας, επί τη ευκαιρία 

της πρότασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για εκπροσώπηση των 

επιστημονικών εταιρειών με μία εταιρεία ανά ειδικότητα (εταιρεία – κορμός). 
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Παρασκευή 8 Ιουλίου: Συνάντηση με τον πρόεδρο του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας 

 

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ, 

κ. Αθανάσιος Κατσίκης, και ο Γενικός 

Γραμματέας της Ομοσπονδίας, 

Καθηγητής Γιάννης Τζούτζας, 

μετέφεραν στον Πρόεδρος του ΚΕΣΥ, κ. 

Κώστα Μάρκου (φωτό), τις απόψεις και 

τον προβληματισμό από την συνάντηση 

με τις επιστημονικές εταιρείες, ενώ 

έθεσαν επίσης και το θέμα της 

χορήγησης τίτλων ειδικότητας, βάσει 

της κείμενης νομοθεσίας, από την ΕΟΟ, 

δεδομένου ότι οι προτάσεις για την χορήγηση του τίτλου ειδικότητας θα 

προέρχονται από την επιστημονική εταιρεία. 

Ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ ενημέρωσε ότι, εντός των προσεχών ημερών, θα 

κοινοποιήσει σχέδιο καταστατικού, βάσει του οποίου θα επιλεγούν οι εταιρείες 

– κορμός ανά ειδικότητα. 

 

Δευτέρα 11 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΟ, ως 

αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του 
ΕΟΠΥΥ, ενημερώθηκε κατά την 
συνεδρίαση για το θέμα της ημερησίας 
διάταξης, σύμφωνα με το οποίο στο 
άρθρο 11 του Σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος του Οργανισμού 
Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ 
προβλέπεται στο Τμήμα γ’ η 
συγκρότηση Τμήματος Παροχών και 
Αξιολόγησης Δικτύου Πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας και οδοντιατρικής 

περίθαλψης, το οποίο (παράγραφος γγ’) «παρακολουθεί τις διαδικασίες 
παροχής υπηρεσιών υγείας από τους παρόχους με τους οποίους συμβάλλεται 
ο Οργανισμός, από το ΠΕΔΥ, καθώς και από τις υπηρεσίες κοινωνικής 
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φροντίδας και προστασίας, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς» και (παράγραφος 
γδ’) «Φροντίζει για την υλοποίηση του προγράμματος οδοντιατρικής 
φροντίδας».  

 

Τρίτη 12 Ιουλίου: Συνάντηση για τον οδοντιατρικό τουρισμό 

   

Πραγματοποιείται συνάντηση στο υπουργείο Πολιτισμού, όπου συζητήθηκε το 

θέμα του οδοντιατρικού τουρισμού. Την ΕΟΟ εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος 

της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κ. 

Μαρία Μενενάκου, η οποία μετέφερε τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να 

λάβει υπόψη το Δ.Σ. της ΕΟΟ, προκειμένου να προσδιορίσει τη σαφή έννοια 

του οδοντιατρικού τουρισμού. 

 

36 Π.Ο.Σ.: Συνεχίζεται η προεργασία για τη διοργάνωση του 36ου 

Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου  

 

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η 

προετοιμασία για τη διοργάνωση του 

36ου ΠΟΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του 

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στις 10 – 

12 Νοεμβρίου 2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, 

μπορείτε να ανατρέξετε στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ΕΟΟ, 

www.eoo.gr, ή στην ιστοσελίδα www.36pos.eoo.gr 

http://www.eoo.gr/
http://www.36pos.eoo.gr/
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Παρασκευή 15 Ιουλίου: Επιστημονική ημερίδα  

 

Στην επιστημονική ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε στην Αθήνα, με την 

ευκαιρία της ανακήρυξης της 27ης Ιουλίου σε Παγκόσμια Ημέρα κατά του 

Καρκίνου της Κεφαλής και του Τραχήλου και τελούσε υπό την αιγίδα της ΕΟΟ, 

την Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της ΕΟΟ.  

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέφερε 

μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Προσφάτως η ΕΟΟ, με την υποστήριξη του επιχειρησιακού προγράμματος 

και του ανθρωπίνου δυναμικού του ΕΣΠΑ, υλοποίησε το πρόγραμμα ‘Δράσεις 

Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων και Ιατρών και Ενημέρωσης Γενικού Πληθυσμού 

για την Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου της Στοματικής Κοιλότητας’. 

Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε την επιμόρφωση ιδιωτών και νοσοκομειακών 

οδοντιάτρων και γιατρών πάνω στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου της 

στοματικής κοιλότητας, αλλά και την ενημέρωση του πληθυσμού πάνω στο 

θέμα. Υλοποιήθηκαν 13 ημερίδες, μία σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια». 
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……. ανά τη Χώρα 

 

Βράβευση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά από τον δήμαρχο 

Πειραιά 

 

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά από την 

αρχή της προσφυγικής κρίσης ήταν παρών στο 

λιμάνι του Πειραιά με εθελοντές οδοντιάτρους 

μέλη του,  προσφέροντας οδοντιατρικές 

υπηρεσίες σε όσους είχαν ανάγκη, 

χρησιμοποιώντας τις οδοντιατρικές μονάδες 

του «Χαμόγελο του Παιδιού». 

Ακόμα και σήμερα που το φαινόμενο 

στο λιμάνι του Πειραιά έχει μειωθεί, συνεχίζει 

να προσφέρει οδοντιατρική φροντίδα με εθελοντές στα Κοινωνικά Ιατρεία του Πειραιά και 

το Μητροπολιτικό του Ελληνικού. 

Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα ο Σύλλογος να βραβευθεί μαζί με άλλους 

φορείς, συλλόγους και ιδιώτες του Πειραιά από τον Δήμαρχο της πόλης Ι. Μώραλη. 
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