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Προς τον 
Οδοντιατρικό Σύλλογο Κοζάνη 
ΚΟΖΑΝΗ 

Κύριε Πρόεδρε, 

Ως προς το ερώτημα που θέσατε στη Νομική Σύμβουλο, σχετικά 

με την διενέργεια επιστημονικών ημερίδων για την επιμόρφωση των 

οδοντιάτρων, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 3 9 1 8 / 2 0 1 1 «Διαρθρωτικές 

Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις», η Δνση Στοματικής 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας είναι επιφορτισμένη μεταξύ άλλων, με την 

εισήγηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων αναγνώρισης 

οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων και της άσκησης αυτών σε 

Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες του εξωτερικού και γενικότερα για 

ότ,ι αφορά στην εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση του 

οδοντιατρικού δυναμικού. 

Το Τμήμα Δημόσιας Οδοντιατρικής Φροντίδας της ίδιας Δ/νσης 

έχει ως βασική αρμοδιότητα την εισήγηση προγραμμάτων για την 

εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση των 

επαγγελματιών στοματικής υγείας του ΕΣΥ». 

Παράλληλα με τη Δ/νση Στοματικής Υγείας, η ίδια η ΕΟΟ, 

ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και 

Επιστημονικών Θεμάτων για τη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση 

Οδοντιάτρων, την αξιολόγηση των φορέων επιμόρφωσης-εκπαίδευσης και 

τη μοριοδότηση των εκδηλώσεων. 
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Εκ των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι νομικό πρόσωπο που δεν 

σχετίζεται με το χώρο της υγείας-εκπαίδευσης δεν δικαιούται να 

πραγματοποιεί εκδηλώσεις επιμόρφωσης, χωρίς την έγκριση-σύμφωνη 

γνώμη-συνεργασία των φορέων που έχουν προς τούτο δικαίωμα όπως οι 

Οδοντιατρικοί Σύλλογοι. 

Εξ αυτών συνάγεται ότι Επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες δεν 

έχουν μπει στη διαδικασία της πιστοποίησης από μέρους τους ή δεν 

τελούν υπό την έγκριση ή αιγίδα των Συλλογικών οργάνων και στερούνται 

της συμμετοχής στο πρόγραμμα τους ακαδημαϊκών ή επιστημονικών 

εταιρειών, δεν δύνανται να προτείνονται προς τα μέλη τους, καθότι είναι 

δυνατόν πολλές φορές να εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 
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