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Η ακριβές έτος ίδρυσης του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κοζάνης ως 
νομικού προσώπου, δεν μας είναι γνωστό και μέχρις ότου βρεθούν και άλλες 
έγγραφες αναφορές, θα δεχθούμε σαν πιθανή την χρονολογία 1946.  Για την 
άντληση πληροφοριών και τεκμηρίωση όσων πιο κάτω καταγράφονται, 
ερευνήθηκαν τα αρχεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, δημόσια 
έγγραφα και ιστοσελίδες  του διαδικτύου. Τέλος, αρκετά ενδιαφέροντα 
στοιχεία προσέφεραν οι πρεσβύτεροι εν ζωή ευρισκόμενοι συνάδελφοι αλλά 
και οι απόγονοι των πρωτοπόρων Οδοντιάτρων.    
 
1927.  O Ιωάννης Μποσταντζόγλου ήταν ο πρώτος Οδοντίατρος που 
εγκαταστάθηκε και σταδιοδρόμησε στην Κοζάνη. Ακολούθησαν την επομένη 
χρονιά ο Αθανάσιος Φούντης στα Γρεβενά και ο Παναγιώτης Ματιάκης στην 

Κοζάνη. Ήταν όλοι τους πτυχιούχοι του 
νεοσύστατου Οδοντιατρικού Σχολείου 
των Αθηνών1. Εξ αιτίας των δύσκολων 
καιρικών και των  συγκοινωνιακών 
συνθηκών που χαρακτήριζαν την 
περιοχή μας και για την καλλίτερη 
εξυπηρέτηση των κατοίκων, εκτός από τα 
επίσημα, διατηρούσαν υποτυπώδη  
ιατρεία και σε άλλες πόλεις και 

κεφαλοχώρια, τα οποία επισκέπτονταν τακτικά σε καθορισμένες ημέρες. 
 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των ιατρείων ήταν 
ιδιαίτερος λιτός και περιελάμβανε  μηχανοκίνητη 
πολυθρόνα, πτυελοδοχείο και ποδοκίνητο οδοντογλύφανο. 
Η άνεση και η ταχύτητα που  προσέφερε  η ηλεκτροκίνηση 
των κοπτικών χειρολαβών στις μεταπολεμικές γενιές 
οδοντιάτρων, ήταν παντελώς άγνωστη στην περιοχή μας 
εκείνη την εποχή και η άσκηση της οδοντιατρικής ήταν 
ιδιαίτερα κοπιαστική. 
 

1946.  Την ύπαρξη εφταμελούς Οδοντιατρικού Συλλόγου Κοζάνης κατέγραψε   
ο νομίατρος Κοζάνης στην ετήσια εννεασέλιδη έκθεσή  του, δίχως να γίνεται 
οποιαδήποτε αναφορά στην νομική του μορφή2.  

 

                                            
1
 Η ιστορία της ίδρυσης Οδοντιατρικής Σχολής ξεκίνησε από τα χρόνια του Όθωνα.  

2
 Πριν από την ψήφιση του Ν. 4070)1930 Περί συστάσεως Οδοντιατρικών Συλλόγων είχαν 

ήδη ιδρυθεί επαγγελματικά σωματεία  όπως π.χ. το 1926 η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα οποία συγχωνεύτηκαν ΄΄ υποχρεωτικώς εις τον Οδοντοϊατρικόν Σύλλογον…΄΄ 
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1950.  Την 26η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταγεγραμμένη 
συνέλευση των μελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κοζάνης3, ο Πρόεδρος δε  

και Δήμαρχος Κοζάνης Δημήτριος Τέρπου, εισηγήθηκε  την 
¨ενέργειαν αρχαιρεσιών δια την ανάδειξιν νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου ληξάσης της θητείας του προηγουμένου 
τοιούτου¨4.  Από τους δώδεκα εκείνη την περίοδο 
εγκατεστημένους Οδοντιάτρους στο Νομό, παραβρέθηκαν 
οι δέκα, εκλέχθηκε δε το πρώτο γνωστό μας τριμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.  
 
 
 

1951. Το νέο Δ.Σ. συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις 8 Ιανουαρίου και 
μεταξύ των άλλων αποφάσισε για την  ΄΄έγκρισιν δαπανών προς αγοράν 
σφραγίδος, Βιβλίου Πρακτικών συνεδριάσεων …΄΄  στοιχεία απολύτως 

απαραίτητα για την λειτουργία ενός τυπικού 
Συλλόγου. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, 
αλλά και όλα τα επίσημα έγγραφα και βιβλία μέχρι 
το έτος 1963 σφραγίστηκαν με την επίσημη 
στρογγυλή σφραγίδα στην οποία αναγράφονταν  
περιμετρικά ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ και στο κέντρο ο αριθμός 

1950,  που πιθανόν υποδηλώνει, το επίσημο ιδρυτικό έτος του Συλλόγου.  
Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου εξ αιτίας της έλλειψης μόνιμων 

γραφείων κατά τα επόμενα χρόνια, συγκαλούνταν  περιστασιακά,  άλλοτε 
στην αίθουσα του Ε.Β. Επιμελητηρίου και άλλοτε στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ενώ οι συνεδριάσεις του ολιγομελούς Διοικητικού Συμβουλίου 
πραγματοποιούνταν κυρίως στα ιδιωτικά  ιατρεία  ή ακόμα και στις κατοικίες 
των μελών του.  

Ο νεοσύστατος Σύλλογος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή μπροστά σε 
μεγάλα και δύσκολα προβλήματα που δημιουργούσαν η ανυπαρξία  
επίσημου,  αξιοπρεπούς και αποδεκτού τιμολογίου οδοντιατρικών πράξεων, 
οι διαφωνίες και διαμάχες με τους οδοντοτεχνίτες ιδιαίτερα για  αντιποίηση  
του οδοντιατρικού επαγγέλματος από ορισμένους εξ αυτών, καθώς και για το 
ύψος των αμοιβών τους,  οι διαφωνίες μεταξύ των μελών για την  δυνατότητα 
νόμιμης σύστασης  και λειτουργίας  δεύτερου ή και τρίτου ιατρείου, τα άσχημα 
οικονομικά του Συλλόγου και το βασανιστικότερο όλων, η έλλειψη μόνιμης 
έδρας και στέγασης των γραφείων. 
 
1952. Παραιτήθηκε για λόγους υγείας ο πρόεδρος του Συλλόγου και τη θέση 
του αναπλήρωσε ο Παναγιώτης Ματιάκης.  
. 
1956.  Αποφασίστηκε να προσληφθεί η πρώτη Γραφέας ΄΄με μηνιαίαν αμοιβήν 
200 Δραχμών΄΄ . Η διάρκεια της θητείας της ήταν σύντομη λόγω οικονομικών 
δυσχερειών. 
 

                                            
3
 Βιβλίο Πράξεων συνεδριών Οδοντ. Συλλόγου Νομού Κοζάνης 

4
 Πιθανόν το προηγούμενο  Δ.Σ. να είχε διορισθεί άνωθεν, με περιορισμένη θητεία και την 

εντολή σύστασης του Οδοντιατρικού Συλλόγου.  
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1958. Συμφωνήθηκε να συστεγαστούν ο Οδοντιατρικός και Ιατρικός  
Σύλλογος,  ΄΄με μηνιαίαν αποζημίωσιν  τετρακοσίων Δραχμών διά στέγασιν 
(ενοίκιον και αποζημίωσις  Γραφέως)΄΄.  
 
1961. Η πρώτη  σύγχρονη οδοντιατρική μονάδα (UNIT) SIEMENS 

εξοπλισμένη με χειρολαβή αεροτουρμπίνας εγκαταστάθηκε στη 
Κοζάνη από τον Φιλήμονα Παύλου, εγκαινιάζοντας την είσοδο 
της επανορθωτικής οδοντιατρικής στη σύγχρονη εποχή. 
Σύντομα τον ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.  
 
 

1962. Λόγω οικονομικών δυσχερειών  έληξε η συνεργασία και με τον δεύτερο  
ειδικό γραμματέα. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε η πρώτη από μία 
μακρά σειρά συσκέψεων των τριών υγειονομικών Συλλόγων Κοζάνης, με 
μοναδικό θέμα την συμφωνία για συστέγαση και τον περιορισμό των 
λειτουργικών τους εξόδων. 
 Την 1η  Σεπτεμβρίου 1962 καταγράφτηκε η πρώτη συνδικαλιστική 
δυναμική ενέργεια με την απόφαση - απειλή του Δ.Σ. για αποχή και διακοπή 
της παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης  στους ασφαλισμένους των 
οργανισμών. Αφορμή στάθηκε η πεισματική άρνηση των Ασφαλιστικών 
Ταμείων να εφαρμόσουν το νέο  επίσημο κρατικό τιμολόγιο οδοντιατρικών 
αμοιβών.  
 
1963.  Η απειλή έγινε πράξη και από την 1η Ιανουαρίου διεκόπη κάθε σχέση  
με τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

 Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16ης Ιανουαρίου, έγινε η πρώτη αναφορά 
για την υποχρέωση σύνταξης  ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Αφορμή στάθηκε σχετική εγκύκλιος  του Π.Ο.Σ ''περί συντάξεως 
του μητρώου του Π.Ο.Σ.'' 5  
   
1964. Το πρώτο ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ σφραγίστηκε με τη νέα 

στρογγυλή σφραγίδα, η οποία  άλλαξε μερικώς και 
αντί χρονολογίας στο κέντρο της έφερε το εθνόσημο,6 
θεωρήθηκε δε  και υπογράφθηκε  από τον Πρόεδρο 
του Συλλόγου την 30η Ιουνίου 1964.  
 
 Η επαρχία Γρεβενών αποσπάσθηκε από τον 
Νομό Κοζάνης και αναβαθμίστηκε σε Νομό, με 

πρωτεύουσα  την πόλη των Γρεβενών. Οι εγκατεστημένοι στην νέα διοικητική 
περιοχή οδοντίατροι μη έχοντες την δυνατότητα να συγκροτήσουν τον δικό 
τους νέο Σύλλογο, παρέμειναν για πολλά χρόνια ακόμη  εγγεγραμμένοι στην 
δύναμη του Ο.Σ. Κοζάνης.  

Συντάχθηκε  νέο θεωρημένο ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

 

                                            
5
 Σύμφωνα με το N.4740)1930 ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ η τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ήταν υποχρεωτική από την πρώτη μέρα ύπαρξης του Συλλόγου. 
 
6
 Η χρήση της πρώτης σφραγίδας κατά τα προηγούμενα δεκαπέντε χρόνια ήταν παντελώς 

παράτυπη σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο. 
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1966. Την 28η Νοεμβρίου 1966  θεωρήθηκε το τρίτο και τελευταίο ΒΙΒΛΙΟ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.  Το όνομα του πρώτου  
Πρόεδρου του νεοσύστατου Συλλόγου Δημητρίου Τέρπου, δεν καταγράφηκε 
ποτέ και απουσιάζει και από τρία προαναφερόμενα Βιβλία, πιθανόν εξαιτίας 
του πρόωρου θανάτου του ή το πιθανότερο λόγω της έλλειψης ανάλογης 
πείρας.7 
 
1967.  Τον Απρίλιο επεβλήθη στρατιωτική δικτατορία και για τα επόμενα επτά 
χρόνια οι διοικήσεις όλων των Συλλόγων θα διορίζονταν από τους κατά 
τόπους Νομάρχες. 
 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εγκαινίασε την μηχανοργάνωση της 
γραμματείας με την αγορά της πρώτης ιδιόκτητης γραφομηχανής. 
 
1968. Αποφασίστηκε και πάλιν ο Οδοντιατρικός να συστεγασθεί με τον 
αντίστοιχο Ιατρικό Σύλλογο στην οδό Δρίζη 3. Τις ΄΄δακτυλογραφήσεις΄΄ και 
την τήρηση των βιβλίων του Συλλόγου ανέλαβε η Γραμματέας του Ι.Σ.Κ. 8 
 
1969. Για λόγους οικονομικούς διαλύεται – ακυρώνεται  η κοινή συστέγαση με 
τον Ι.Σ.Κ. και αποφασίζεται στο εξής τα επίσημα Βιβλία και τα έγγραφα να 
φυλάσσονται στο ιατρείο του εκάστοτε προέδρου.  

Ο Καθηγητής Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής  Βασίλειος 
Χαραλαμπάκης πραγματοποίησε στην Κοζάνη την πρώτη ανοικτή ομιλία 
προς το κοινό. 
 
1972. Μετά από πρόταση του Οδοντιάτρου Σωκράτη Κιτσόπουλου 
αποφασίστηκε η ίδρυση Επικουρικού Ταμείου του Συλλόγου, με μοναδικό 
σκοπό την δημιουργία κεφαλαίου για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας 
προς κάθε ανήμπορο συνάδελφο ή προς την οικογένειά του.     
  
1974.  Τον Ιούλιο αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία και επανήλθαν οι 
δημοκρατικές διαδικασίες. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών 
Υπηρεσιών ορίστηκε Τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, με σκοπό την οργάνωση 
και διενέργεια εκλογών. 
 
1975.  Στις 9 Φεβρουαρίου  πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ελεύθερες 
εκλογές και εξελέγησαν τα νέα όργανα του Συλλόγου.  

Επήλθε άλλη μία συμφωνία και ο Οδοντιατρικός και Φαρμακευτικός 
Σύλλογος εγκαταστάθηκαν και συστεγάστηκαν στα ιδιόκτητα πλέον γραφεία 
του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης  επί της οδού  Ξ. Τριανταφυλλίδη 19, 
καταβάλλοντας στον νέο ιδιοκτήτη μηνιαίο ενοίκιο. 
 
1977. Οι συνάδελφοι του Νομού Γρεβενών υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής 
τους από τα Μητρώα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κοζάνης  και συγκρότησαν  
τον αντίστοιχο Σύλλογο Γρεβενών. 
 

                                            
7
 Ο ερασιτεχνισμός των Διοικήσεων και η έλλειψη γνώσεων των διατάξεων του Νόμου είναι 

ολοφάνερες και μπορούν ίσως να δικαιολογήσουν όλες τις καθυστερήσεις και  παραλήψεις.  
8
 Η κ. Αγνή Τιάλιου οργάνωσε και διαχειρίστηκε την Γραμματεία με εξαιρετική μεθοδικότητα 

μέχρι την αποχώρησή της λόγω συνταξιοδοτήσεως το 1998. Ο Σύλλογος σε αναγνώριση της 
προσφοράς της την τίμησε σε ειδική τελετή. 
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1978.  Με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη της Ε.Ο.Ο.  δημιουργήθηκαν  
στις μεγάλες γεωγραφικές ενότητες τα Κ.Ε.Σ.Ε. έργο των οποίων ήταν η 
διοργάνωση επιστημονικών επιμορφωτικών  μαθημάτων  με ομιλητές από τις 
δύο Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου που ανέλαβε την 
φιλοξενία του 3ου  Κ.Ε.Σ.Ε. στη Κοζάνη, εργάστηκε με ζήλο για την άριστη 
παρουσίαση των ομιλιών προσφέροντας για μερικά χρόνια την ευκαιρία στους 
συναδέλφους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με όλες τις σύγχρονες 
αντιλήψεις περί οδοντιατρικής. Όταν αργότερα ατόνησε  ο θεσμός, την 
πρωτοβουλία της διοργάνωσης ημερίδων επωμίσθηκαν μόνα τους τα Δ.Σ. οι 
δε προσπάθειές τους εντάθηκαν και συνεχίστηκαν   αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, 
αναγορεύοντας τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κοζάνης σε έναν από τους πλέον 
δραστήριους  συλλόγους στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών του και της 
ενημέρωσης του κοινού της περιοχής. 
 
1980. Κωδικοποιήθηκε ο βασικός Ν.1026/1980 πάνω στο οποίο βασίζεται  η 
λειτουργία των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής 
Ομοσπονδίας.  

Η μηχανοργάνωση του Συλλόγου εμπλουτίστηκε με την αγορά ενός 
φωτοτυπικού μηχανήματος. 
  
1983. Ολοκληρώθηκε η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα 
πλαίσια της μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της 
λειτουργικής ενοποίησης των δημόσιων υποδομών περίθλαψης. Οι 
Οδοντίατροι των Κέντρων Υγείας και των Οδοντιατρικών Τμημάτων των 
Νοσοκομείων ανέλαβαν το έργο της ενημέρωσης, της  πρόληψης και της 
αποκατάστασης της στοματικής υγείας των κατοίκων της υπαίθρου, 
στοχεύοντας ιδιαίτερα στις παιδικές ηλικίες. Ο Σύλλογος και η Ε.Ο.Ο. 
συνεργάστηκαν από την αρχή με τα Κέντρα Υγείας  και προσέφεραν στα 
μέτρα του δυνατού πολύτιμη βοήθεια στο έργο τους.   
 
1987. Οι οικονομικές διαφορές και διαφωνίες με τον ιδιοκτήτη των γραφείων 
Ι.Σ.Κ. υποχρέωσαν τον Σύλλογο να  αποχωρίσει και να αναζητήσει νέα στέγη 
για  τη Γραμματεία του σε μικρό διαμέρισμα επί της οδού Μουράτη 3. 
 
1990. Επήλθε  νέα συμφωνία και επέστρεψε και πάλιν η Γραμματεία στην 
οδό  Ξ. Τριανταφυλλίδη 19. 
 
1991. Μετά από πρόταση του Δ.Σ. η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης 
Σεπτεμβρίου 1991 αποφάσισε να συμμετάσχει ο Σύλλογος εξ ημισείας με τον 
Φ.Σ.Κ. στην αγορά ενός διαμερίσματος 58 τμ. το οποίο βρισκόταν σε επαφή 
με το γραφείο του Ι.Σ.Κ. Η προοπτική της μελλοντικής συνένωσής τους και η 
δημιουργία ενός ενιαίου χώρου, ήταν ένας επιπρόσθετος λόγος για την 
απόκτησή του. Για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς του αναλογούντος 
μεριδίου, αποφασίστηκε η επιβολή έκτακτης εισφοράς  σε όλα τα μέλη μας, τα 
οποία ανταποκρίθηκαν γενναιόδωρα πλην ελαχίστων. 
 
1992. Αποφασίστηκε  ο εκσυγχρονισμός της μηχανοργάνωσης με την αγορά 
του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή Commodore και ενός εκτυπωτή ακίδος. 
Η νέα τεχνολογία επέτρεψε την δημιουργία της πρώτης ψηφιακής βάσης 



6 
 

δεδομένων του Συλλόγου και  την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής 
μας διεύθυνσης  osk@otenet.gr. 
 
1993.  Το νέο Δ.Σ. εγκαινίασε το ξεκίνημά του θέτοντας σαν βασικό του στόχο 
την εξάλειψη των παραταξιακών αντιλήψεων και την καλλιέργεια  εξαιρετικού 
κλίματος συνεργασίας μεταξύ των παλαιοτέρων και των νέων μελών του. Μία 
από τις πρώτες αποφάσεις του ήταν και η ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
σύγκλειση των συνεδριάσεων του στην Πτολεμαΐδα και στην Σιάτιστα. 
Αναπτύχθηκαν ειλικρινείς σχέσεις με όλους τους τοπικούς φορείς χωρίς 
διαχωρισμούς και αποκλεισμούς  και ιδιαίτερα με την τοπική Αυτοδιοίκηση και 
την Περιφέρεια, οι οποίες στάθηκαν εκτός των άλλων εξαιρετικά χρήσιμες και 
επωφελείς για τον Σύλλογο κατά την μετά σεισμόν περίοδο.  

 
Με την πρωτοβουλία της Ε.Ο.Ο. και την οικονομική υποστήριξη της 

εταιρείας Colgate Palmolive ξεκίνησε το Πρόγραμμα Προαγωγής και 
Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού. Ο 

Σύλλογος μας συμμετείχε θετικά στην υλοποίηση 
του προγράμματος και συνέβαλε ενεργά  στην 
πανελλήνια προσπάθεια της καταγραφής της 
στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού, που 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από 
συστάσεως του ελληνικού κράτους. Υπό την 
καθοδήγηση των δύο επίσημων συναδέλφων 
συντονιστών, μεγάλος αριθμός εθελοντών 

συμμετείχε σε όλες τις δράσεις προσφέροντας ουσιαστικό έργο για την 
ολοκλήρωση  και την επιτυχία του προγράμματος. 
 
1995.  Στις 13 Μαΐου ισχυρότατος σεισμός χτύπησε την περιοχή μας, την ώρα 
που τα περισσότερα μέλη του Συλλόγου παρακολουθούσαν στην κατάμεστη 
αίθουσα Συνελεύσεων  του Ι.Σ.Κ. τον αείμνηστο Επίκουρο Καθηγητή Χρήστο 

Στεφάνου να προβάλει τη σχετική διαφάνεια και να 
αναλύει τις αρχές μιας επιτυχημένης ενδοδοντικής 
θεραπείας.  

Η φράση του ομιλητή ότι  ΄΄ Ο εικονιζόμενος 
στην διαφάνεια θεραπευμένος οδούς, ακόμα και αν 
εάν χτυπηθεί από σεισμό μεγέθους 19 της κλίμακος 
Mercalli, δεν κινδυνεύει να πάθει το παραμικρό ΄΄  
υπήρξε ίσως  μία επιπλέον πρόκληση προς τον 

Εγκέλαδο, για να απελευθερώσει στα αμέσως επόμενα λεπτά το φοβερό 
σεισμό των 6,6 R. που  διέλυσαν τους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών. 
Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. 

 
Ακολούθησε μία μακρά περίοδος ερήμωσης των δραστηριοτήτων με 

τραγικές οικονομικές συνέπειες για το εισόδημα των ιατρείων αλλά και του 
Συλλόγου. Οι καθημερινές τηλεφωνικές περιγραφές και ανησυχίες των 
ελεύθερων επαγγελματιών - μελών για την δραματική οικονομική κατάσταση 
στην οποία περιήλθαν και το αβέβαιο μέλλον, υποχρέωσαν την διοίκηση, σε 
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συνεννόηση με τον πρόεδρο της Ε.Ο.Ο9. να επισκεφθούν την έδρα του 
Τ.Σ.Α.Υ. στην Αθήνα και να επιτύχουν μία ανακουφιστική ρύθμιση των 
εισφορών των ασφαλισμένων προς το Ταμείο και την διάθεση χαμηλότοκων 
δανείων για τα μέλη του Συλλόγου μας κατά τα επόμενα χρόνια. 

Κατά την ίδια περίοδο η Ε.Ο.Ο. ανέλαβε σοβαρές πρωτοβουλίες, όπως 
ήταν η συγκέντρωση και αποστολή χρημάτων προς τους σεισμοπαθείς, η 
επιτόπια  επίσκεψη του Δ.Σ. στην περιοχή,10 η άμεση διάθεση της κινητής 
οδοντιατρικής. μονάδας για την παροχή υπηρεσιών  στους σεισμόπληκτους 
των απομακρυσμένων περιοχών και η διανομή  μεγάλων ποσοτήτων υλικών 
στοματικής υγιεινής. Το ιατρείο της μονάδας πλαισίωσαν  οι οδοντίατροι του 
ΕΣΥ και εθελοντές συνάδελφοι.  

Τα ισχνά οικονομικά του Συλλόγου δεν στάθηκαν εμπόδιο και 
συνεχίστηκε η παράδοση της διάθεσης υλικής και  οικονομικής βοήθειας κατά 
τις ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων  προς ανήμπορες οικογένειες. 
 
1996.  Παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που συσσώρευσε ο μεγάλος 
σεισμός, το Δ.Σ. σε συνεννόηση με τον Φ.Σ.Κ. προχώρησε σε συμφωνία με 
τον Ι.Σ.Κ. για τη συνένωση των δύο ακινήτων. Για την κάλυψη των 
απαιτούμενων εξόδων αποφασίστηκε να παρακρατηθούν εν όλω ή εν μέρει 
και να μην αποδοθούν  τα ποσά των ετησίων υποχρεωτικών εισφορών του 
Συλλόγου προς την Ε.Ο.Ο., να περιοριστούν τα έξοδα στα ελάχιστα αναγκαία, 
να αναζητηθούν τρόποι αύξησης των εσόδων από τη διοργάνωση ημερίδων 
και κοινωνικών εκδηλώσεων και να ενστερνιστεί  και ο Σύλλογος μας το 
κυρίαρχο σύνθημα εκείνης  της εποχής που διαλαλούσε,   ότι   ΄΄ Ο σεισμός 
είναι σωσμός ΄΄ .  Ο δρόμος για  την αναζήτηση οικονομικής ενίσχυσης ήταν 
ορατός και οδηγούσε κατευθείαν στη Νομαρχία Κοζάνης και την Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.11 

       Το Δ.Σ. επισκέφθηκε τον Νομάρχη 
Κοζάνης και του επέδωσε  επιταγή της Ε.Ο.Ο. 
ύψους 1.000.000 δρχ. προϊόν δωρεών  και 
προσφορά των Οδοντιατρικών Συλλόγων  για 
την ανακούφιση των σεισμοπαθών. 
 
 
1998.  Στο εξωκλήσι του Ψηλού Αηλιά 

Κοζάνης, ανήμερα του Αγίου Αντίπα 
προστάτη των Ελλήνων Οδοντιάτρων, ο 
Σύλλογος με την παρουσία πολλών μελών, 
τίμησε σε σεμνή τελετή τρείς από τους 
αρχαιότερους Προέδρους του, τον Νικόλαο 
Βουζιάνα, τον Γεώργιο Λαζαρίδη και τον 
Θωμά Κοίδη. 

                                            
9
 Ο Πρόεδρος Χρήστος Καραπάνος  αποδέχθηκε άμεσα την πρότασή μας και συνηγόρησε 

υπέρ της αποδοχής  του αιτήματός μας. 
10

 Η παρουσία των Προέδρων και μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.  έγιναν πυκνότερες αργότερα 
και οι ομιλίες τους εντάχθηκαν στα προγράμματα των επιστημονικών ημερίδων, δίνοντας  την 
ευκαιρία στους εν ενεργεία αλλά και στους συνταξιούχους συναδέλφους, να ενημερωθούν για 
τα ασφαλιστικά ή τα συνδικαλιστικά επίκαιρα θέματα από ΄΄πρώτο χέρι΄΄.  
11

 Νομάρχης Κοζάνης ήταν ο Κτηνίατρος Πάσχος Μητλιάγκας και  Γ.Γ. Περιφέρειας ο  Ιατρός 
Άρης Παπαδόπουλος.  



8 
 

Με την ευγενική παρέμβαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου έγινε τον 
Ιούλιο η μεταφορά των γραφείων των τριών Συλλόγων σε ιδιόκτητο χώρο του 
Σ.Υ.Φ.Α.  ο οποίος τον παραχώρησε δωρεάν για ολόκληρη την χρονική 
περίοδο που θα διαρκούσαν οι εργασίες της συνένωσης και διαμόρφωσης 
των δύο ακινήτων. 
  
1999.  Χάρις στην γενναία οικονομική βοήθεια της Περιφέρειας και της 
Νομαρχίας Κοζάνης έληξαν αισίως  στο τέλος Φθινοπώρου  όλες οι εργασίες  
αποκατάστασης των ακινήτων  και ξεκίνησε άμεσα η επίπλωσή τους. Με την  
μεταφορά τον  Δεκέμβριο και των τελευταίων φακέλων ολοκληρώθηκε η 
εγκατάσταση της Γραμματείας στα νέα ιδιόκτητα γραφεία και έληξε επί τέλους 
η περιπλάνηση των Αρχείων και της έδρας του Συλλόγου που διήρκησε μισόν 
αιώνα.  

Αποφασίστηκε η μηχανοργάνωση των γραφείων και η ψηφιοποίηση 
σταδιακά όλων των αρχείων με την προμήθεια νέου σύγχρονου ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, εκτυπωτή και ενός scanner. Για τις ανάγκες της επικοινωνίας και 
αλληλογραφίας δημιουργήθηκε η πρώτη ηλεκτρονική σελίδα και διεύθυνση 
του Συλλόγου http://users.otenet.gr/~conos/. 
 
2000. Υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Πληροφορικής κ. Πήττα και σε 
συνεργασία με την Καθηγήτρια κ. Λυρούδια, πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του ΟΤΕ Κοζάνης το πρώτο απευθείας (on line) τηλεσεμινάριο  
ενδοδοντίας με το τίτλο ΄΄Τηλεμετεκπαίδευση Οδοντιάτρων Βορείου Ελλάδος 
στην Ενδοδοντία΄΄.12   
 
2001.  Δημοσιεύτηκε το Π. Δ. 84/ 200113   το οποίο  ανέτρεψε  τα στερεότυπα 
δεκαετιών σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των ιατρείων. Η μεγαλύτερη 
τομή που επέφερε η νέα νομολογία,  ήταν η δυνατότητα συγκρότησης μικρών 
ή και μεγαλύτερων οδοντιατρικών εταιρειών από  μετόχους κεφαλαιούχους 
άσχετους με τον χώρο της υγείας και ο κίνδυνος υπαλληλοποίησης των 
ελεύθερων επαγγελματιών. Η τυπική απαγόρευση της κατοχής μεγαλύτερου 
ποσοστού μετοχών από το 49% από τους ιδιώτες επενδυτές  δεν άργησε να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη, λίγο αργότερα δε καταργήθηκε δια νόμου. 
 
2004.  Η καθιέρωση  και η αποδοχή από τον κόσμο της Οδοντιατρικής των 
οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων υποχρέωσε  το Δ.Σ. να τροποποιήσει 
την δομή των κλασσικών σεμιναρίων και να εστιάσει την προσοχή του στο νέο 
αντικείμενο, καθιερώνοντας ειδική πρακτική εκπαίδευση. Το ξεκίνημα άρχισε 
με την συνεργασία της ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
κατά το διήμερο σεμινάριο στις 20 και 21 Απριλίου  και ολοκληρώθηκε κατά τα  
επόμενα τρία χρόνια. Η ιδέα προκάλεσε εντονότατο  ενδιαφέρον  και 
προσέλκυσε μεγάλο αριθμό  συνέδρων  και από τους όμορους Συλλόγους.14 

 

                                            
12

 Αργότερα στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ. σε σεμνή τελετή όλοι οι τηλεκπαιδευθέντες  
παρέλαβαν από την Κοζανίτισα Αντιπρύτανη κ. Γκίμπα αναμνηστικά πτυχία. 
13

 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).  
14

 Η 1
η
, η 2η & η 3η πρακτική εκπαίδευση  πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο των 

Κοίλων και η 4η σε αίθουσες της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Κοζάνης. 

http://users.otenet.gr/~conos/


9 
 

Μετά από κοινή σύσκεψη των Δ.Σ. των τεσσάρων Συλλόγων της 
Περιφέρειάς μας αποφασίστηκε η εκ περιτροπής διοργάνωση ετήσιων 
επιστημονικών σεμιναρίων στη ζώνη ευθύνης του κάθε Συλλόγου.  

Η πρώτη  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στη Φλώρινα με εξαιρετική 
επιτυχία. 
 
2005. Η δεύτερη ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ πραγματοποιήθηκε στο άνετο 
Εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων Κοζάνης, με πολύ μεγάλη συμμετοχή 
συνέδρων από τους όμορους συλλόγους. Ο οικονομικός απολογισμός της 
Συνόδου υπήρξε ιδιαίτερα θετικός για τον διοργανωτή  Σύλλογο και βοήθησε 
καταλυτικά στο κλείσιμο όλων των οικονομικών  ανοιγμάτων, που τον 
βάρυναν  από την εποχή του μεγάλου σεισμού και της ανακατασκευής των 
γραφείων.  
 

Ολοκληρώθηκε μετά από πολυετείς προσπάθειες  της Ε.Ο.Ο. της 
Επιστημονικής Επιτροπής  του Προγράμματος15, των Συλλόγων και των  
εθελοντών οδοντιάτρων,  το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιδημιολογική 
Κατάσταση της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού το οποίο 
αποτελεί δωρεά των Ελλήνων  Οδοντιάτρων προς την χρονίως αδιάφορη για 
την στοματική υγεία των πολιτών της Ελληνική Πολιτεία.  Χορηγός του 
καταπληκτικού αυτού έργου υπήρξε η εταιρεία  Colgate – Palmolive. 
  
2006.  Το Δ.Σ. του Συλλόγου αντιλαμβανόμενο τους κινδύνους που 
δημιούργησε  για τον ελεύθερο επαγγελματία η εφαρμογή του Π.Δ.84/2001, 
σε συνδυασμό με τον υπερπληθωρισμό των οδοντιάτρων και την επικείμενη 
άρση όλων των περιορισμών για την ελεύθερη εγκατάσταση και ίδρυση 
περισσοτέρων του ενός ιατρείων από τον ίδιο φορέα, πραγματοποίησε 
άτυπες ενημερωτικές   συνελεύσεις  και συσκέψεις με συναδέλφους σε όλη 
την Περιφέρεια. Στόχος των συναντήσεων ήταν να πεισθούν η συνάδελφοι για 
την ανάγκη σύστασης μιας καθαρά συμμετοχικής εταιρείας με ισότιμους 
μετόχους αποκλειστικά οδοντιάτρους, η οποία θα συγκροτούσε εταιρικά 
ιατρεία σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα για την παροχή μόνον εξειδικευμένων 
υπηρεσιών.16 

 
2007. Το φαινόμενο της μεγάλης διαρροής οδοντιατρικών ασθενών από τον 
Νομό Φλωρίνης και τους άλλους παραμεθορίους Νομούς προς τις γειτονικές 
χώρες, επεκτάθηκε νοτιότερα και εγκαταστάθηκε και στην άλλοτε ευημερούσα 
περιοχή μας. Οι προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού από Διοικήσεις  
Συλλόγων μέσω των ΜΜΕ για τους πιθανούς κινδύνους που θα 
αντιμετώπιζαν  οι ασθενείς κατά την μετάβαση τους στην γειτονική χώρα, 
είχαν μηδενικό αποτέλεσμα, η δε κατάσταση συνέχισε  σταθερά 
επιδεινούμενη. 
 

                                            
15

 Η Επιστ. Επιτροπή συγκροτήθηκε από Καθηγητές των δύο Οδοντιατρικών Σχολών αλλά 
και άλλους ειδικούς έγκριτους επιστήμονες. 
16 Τα εταιρικά ιατρεία δεν θα ανταγωνίζονταν τα ιδιωτικά, αντίθετα θα αποτελούσαν στην 

πράξη προέκταση των ιδιωτικών ιατρείων, οι δε ασθενείς θα απέφευγαν πρόσθετη 
ταλαιπωρία και έξοδα αφού θα εξυπηρετούνταν στον τόπο τους. 
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2008. Μετά από συνεννόηση του Δ.Σ. με την έδρα της Οδοντοφατνιακής 
Χειρουργικής – Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος, 
δεκαεπτά συνάδελφοι εντάχθηκαν στο  εξαμηνιαίο Μετεκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα του Α.Π.Θ. με περιεχόμενο την Ακτινοπροστασία, τις 
Ακτινοτεχνικές και την Ακτινοδιαγνωστική.17  

 
Παρά τις αρχικές αισιόδοξες προσδοκίες, τελικά μόνον 26 οδοντίατροι 

από την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, την Φλώρινα, τα Γρεβενά και τα Σέρβια 
παρέμειναν σταθεροί στην ιδέα και ίδρυσαν στην πόλη της Κοζάνης την 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. την  πρώτη στην Ελλάδα καθαρόαιμη 
οδοντιατρική πολυμετοχική εταιρεία για την παροχή εξειδικευμένων 
οδοντιατρικών υπηρεσιών. 
    
 
 

 
  

                                            
17 Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, έλαβαν επίσημο Πιστοποιητικό  της 

Οδοντιατρικής Σχολής και απέκτησαν την νόμιμη άδεια του χειρισμού Ορθοπαντογράφου και 

Κεφαλομετρικού μηχανήματος.   


