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Δ06.08/3ε/27-01-12 

Αξ. Πξση.: 77    

Αζήλα, 24/02/2020 

ΠΡΟ:    Τπνπξγό Τγείαο, θ. Β.Κηθίιηα  

    

ΚΟΗΝ.:  - Τθππνπξγό Τγείαο, θ. Β.Κνληνδακάλε 

- Τπνπξγό Δπηθξαηείαο, θ. Γ.Γεξαπεηξίηε  

- Γελ.Γξακκαηέα Τπεξεζηώλ Τγείαο, θ. Η.Κσηζηόπνπιν 

              - ΔΑκεΑ 

           - Φνξείο-κέιε ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ 

ΘΔΜΑ: «Ζ θωράκιζη ηης επιζηημονικής βάζης να μην ζμικροποιεί αδιάθορα ηο δικαίωμα 

πρόζβαζης ηων αηόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες ζηις σπηρεζίες οδονηιαηρικής 

θρονηίδας – Άμεζη αθαίρεζη διαδικαζιών θύζει αζσμβίβαζηων με ηο ζσγκεκριμένο 

δικαίωμα ζηα Οδονηιαηρικά Σμήμαηα ηων Νοζοκομείων ηοσ ΔΤ»   

Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ,  

Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία σκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία 

(Π.Ο..Γ.Κ.ΑκεΑ) απνηειεί ην δεπηεξνβάζκην όξγαλν ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο πνπ εθπξνζσπεί ηα 

Άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία, Απηηζκό, ύλδξνκν Down, Δγθεθαιηθή Παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

Αλαπεξίεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κέζσ ησλ σκαηείσλ Γνλέσλ - Κεδεκόλσλ ζην ζύλνιν ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ζηνρεύεη ζηε δηεθδίθεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη κε αθνξκή ην γεγνλόο όηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε Οκνζπνλδία γίλεηαη 

απνδέθηεο έληνλεο δπζαξέζθεηαο από δεθάδεο γνλείο θαη θεδεκόλεο, νη πξνζπάζεηεο ησλ νπνίσλ λα 

θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο ησλ αλάπεξσλ παηδηώλ ηνπο πξνζθξνύνπλ ζε  

αλππέξβιεηα γηα εθείλνπο/εο εκπόδηα, ε ΠΟΓΚΑκεΑ απνηείλεηαη ζε εζάο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε 

δένπζα έκθαζε γηα ηελ εμεύξεζε θαηάιιεισλ ιύζεσλ ζην πνιύ ζνβαξό απηό δήηεκα πνπ ηαιαηπσξεί 

ηελ αλαπεξηθή νηθνγέλεηα, ρσξίο ππαηηηόηεηά ηεο.  

Όπσο ζην παξειζόλ έρνπκε επηζεκάλεη, ν αλεπαξθήο αξηζκόο ησλ δεκόζησλ νδνληηαηξηθώλ κνλάδσλ 

θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαγθώλ ησλ παηδηώλ/αηόκσλ κε βαξηέο θαη 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο, ζπλεπάγεηαη δπζηπρώο πνιύκελε αλακνλή γηα ηελ εμππεξέηεζε πεξηζηαηηθώλ, 

ησλ νπνίσλ ε αληηκεηώπηζε απαηηεί ρνξήγεζε γεληθήο ή πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο ή κέζεο. 

πλππνινγίδνληαο δε ηνπο ζπλήζσο αλειαζηηθνύο ρξόλνπο πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ζεξαπεηώλ, ε πξνζθπγή ζηηο, δηόινπ επθαηαθξόλεηνπ θόζηνπο, ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα ζπληζηά κάιινλ κνλόδξνκν γηα ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ αηόκσλ απηώλ, πνπ αλαγθάδνληαη 

λα θαηαβάιινπλ ζεκαληηθό θαη ζπρλά δπζαλάινγν κέξνο από ην ήδε κεησκέλν εηζόδεκά ηνπο γηα λα 

θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο ησλ αλάπεξσλ παηδηώλ ηνπο.   

Πεξαηηέξσ, από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηε δηάζεζε ηεο 

Οκνζπνλδίαο, ζηηο ειάρηζηεο δεκόζηεο δνκέο πνπ εληνπίδνληαη γηα ηελ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ 

αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, ν κέζνο ρξόλνο αλακνλήο γηα ηελ εμππεξέηεζε βαίλεη 

απμαλόκελνο, ζέηνληαο θαη’ επέθηαζε ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο αληηκέησπνπο/εο κε δξακαηηθά 

επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ησλ παηδηώλ ηνπο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμέιημε ησλ αηηεκάησλ ηνπο.  

Π . Ο .  .Γ . Κ . Α .μ ε Α .  

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 
 

ΜΔΛΟ ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ - Δ..Α.μεΑ. 
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Ωο πξνο ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο, δελ κπνξνύκε λα κελ αλαθεξζνύκε ζηηο εύινγεο επηθπιάμεηο 

πνπ, κεηαμύ άιισλ, δηαηεξνύκε γηα ηνπο πηζαλνύο πεξηνξηζκνύο ζηε δηαζεζηκόηεηα εμππεξέηεζεο ησλ 

πεξηζηαηηθώλ πνπ εηζάγνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ’ αξηζκ.  Γ5α/Γ.Π.νηθ.48904/ 27.06.2019 Τ.Α. 

(Φ.Δ.Κ. 2775/Β/04.07.2019), ήηνη λα αμηνπνηνύληαη σο Δθπαηδεπηηθά Κέληξα (ΔΚ) γηα ηελ άζθεζε ησλ 

νδνληηάηξσλ ζηελ εηδηθόηεηα ηεο Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο – Οδνληηαηξηθήο Δηδηθήο Φξνληίδαο νη 

– κεηξεκέλεο ζηα δάθηπια ηνπ ελόο ρεξηνύ (!) – Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο πνπ παξέρνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο.  

Αλαληίξξεηα, ην ζύζηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο / επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο ησλ 

νδνληηάηξσλ ζηε βάζε πξαγκαηηθώλ εξεηζκάησλ ζπκπνξεύεηαη θαη εμππεξεηεί ζε ζεκαληηθό βαζκό ηνλ 

ζηόρν ηεο παξνρήο βειηησκέλεο εηδηθήο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε πεπνίζεζε, ε 

ΠΟΓΚΑκεΑ έρεη ζην παξειζόλ ζηεξίμεη πξσηνβνπιίεο (ι.ρ. επηζηεκνληθέο εκεξίδεο) γηα ηελ ελίζρπζε 

ή/θαη αμηνπνίεζε ηεο θεθηεκέλεο γλώζεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πιεξέζηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ 

αλαγθώλ ησλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο ηόζν από ηελ νδνληηαηξηθή θνηλόηεηα όζν θαη 

από ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ηνπο.   

Δληνύηνηο, ε δηαθαηλόκελε δπζθηλεζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επηινγή εθπαίδεπζεο ησλ νδνληηάηξσλ ζηα 

σο άλσ ΔΚ - ιόγσ ηεο απαηηνύκελεο ρξνληθήο επέλδπζεο γηα ηελ απόθηεζε θιηληθήο εκπεηξίαο θαζώο 

θαη επηκέξνπο πξνβιεπόκελσλ δηαδηθαζηώλ (ζπλεδξίεο ζπδήηεζεο επί πεξηζηαηηθώλ πνπ εκθαλίδνπλ 

επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ, αλαζηνραζκόο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ηαηξηθνύ θηλδύλνπ θ.ιπ) - νδεγεί 

αλαπόθεπθηα ζε ζπληκήζεηο ηνπ ρξόλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ εμππεξέηεζε πεξηζηαηηθώλ, ζπλζήθε πνπ 

αξθεί γηα ηελ εθθόιαςε ζνβαξώλ ελδνηαζκώλ πεξί ηεο ηειεζθόξνπ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

απξόζθνπηε πξόζβαζε ησλ σθεινύκελσλ ΑκεΑ ζηηο ππεξεζίεο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο.  

Δπηζεκαίλνπκε όηη πξσηίζησο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, πνπ αθελόο ζπγθεληξώλεη κεγαιύηεξν αξηζκό 

αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε, 

αθεηέξνπ ππνδέρεηαη αζζελείο από ηελ ειιεληθή επαξρία πνπ δελ κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ ζηνλ ηόπν 

θαηνηθίαο ηνπο, ε ζπξξίθλσζε, γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ηνπ κεγέζνπο ησλ εμππεξεηνύκελσλ 

πεξηζηαηηθώλ, ζα επηθέξεη νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλαπεξηθή νηθνγέλεηα. Γελ κπνξνύκε, επί 

παξαδείγκαηη, λα απνζησπήζνπκε ηελ αλεζπρία καο γηα ηα εκπόδηα πνπ ζα πςσζνύλ κπξνζηά καο ζε 

ελδερόκελν ζηαδηαθήο απνκάθξπλζεο από ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο ζύζηαζεο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο έκθαζεο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αζθνύκελσλ νδνληηάηξσλ έλαληη ησλ ΑκεΑ 

αζζελώλ, από ηελ πξώηε ζεζκνζεηεκέλε Δηδηθή Οδνληηαηξηθή Μνλάδα γηα ΑκεΑ ηνπ ΠΓΝ 

«Αζθιεπηείνπ Βνύιαο», πνπ εμππεξεηεί ζεκαληηθό πιήζνο πεξηζηαηηθώλ γηα πάλσ από είθνζη πέληε 

ρξόληα (ΚΤΑ Τ4α/νηθ.9625/94, Φ.Δ.Κ. 770/Β/12.10.1994).      

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη ππνγξακκίδνληαο αθόκα όηη:  

(α) ηα παηδηά καο, ε επεκεξία θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζα πξέπεη λα απνηεινύλ ‘ζθνπό’ 

ηεο επηζηεκνληθήο εκβάζπλζεο, είλαη δε απαξάδεθην λα αληηκεησπίδνληαη σο ‘κέζα’ γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο θαη απόθηεζε θιηληθήο εκπεηξίαο ησλ αζθνύκελσλ νδνληηάηξσλ, πνπ 

ππεξεηνύλ κελ ηελ επηζηεκνληθή ‘αξρή ηεο κε βιάβεο ησλ ππνθεηκέλσλ’, θαίλεηαη λα πξνζπεξλνύλ δε 

αδηάθνξα ηε ‘βιάβε’ ηελ νπνία ππόθεηληαη όζνη/εο παξακέλνπλ γηα κήλεο ζηηο ιίζηεο αλακνλήο γηα ράξε 

ηεο επηζηήκεο,      

(β) ε ‘επηζηεκνληθή αίγιε’ πνπ ε άζθεζε ησλ εηδηθεπόκελσλ ζηελ Οδνληηαηξηθή Δηδηθήο Φξνληίδαο 

ηπρόλ πξνζδίδεη ζηηο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο πνπ ηε δηεμάγνπλ επηηπρώο, δεκηνπξγεί βάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο επί πεξηζηαηηθώλ πνπ εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξν επηζηεκνληθό 

ελδηαθέξνλ. Ο θπζηθόο σζηόζν ρώξνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ζηε ρώξα καο θαη δηεζλώο, δελ είλαη 

άιινο από ηα Ηδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ραίξνπλ θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη πνπ ζηνλ 

ηνκέα ηεο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο εμππεξεηνύλ θαη κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ αληίζηνηρα 

πεξηζηαηηθά,  

(γ) ε κνλαδηθή κέξηκλα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο γηα ηνλ ελ ζέκαηη πιεζπζκό είλαη ε πξόβιεςε 
απνδεκίσζεο από ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηεο νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο ‘πνπ δηελεξγείηαη ζε δεκόζηεο δνκέο, 
αηόκσλ κε βαξηέο αλαπεξίεο όπσο απηηζκό, λνεηηθή αλαπεξία, εγθεθαιηθή παξάιπζε, βαξηέο θαη 
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πνιιαπιέο αλαπεξίεο, πνπ ε αληηκεηώπηζή ηνπο απαηηεί ρνξήγεζε γεληθήο ή πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο ή 
κέζεο’ (άξζξν 37, παξ.5 ΔΚΠΤ, Φ.Δ.Κ. 4898/Β/2018).  

Ζ δπζρεξήο σζηόζν πξόζβαζε ζηηο δεκόζηεο δνκέο – ιόγσ ηεο αλεπάξθεηαο ή/θαη ησλ λέσλ 
πξνζαλαηνιηζκώλ ηνπο (!) - ζε ζπλδπαζκό κε ηελ, ζπλήζσο επείγνπζα, αλάγθε αληηκεηώπηζεο ησλ 
νδνληηαηξηθώλ πεξηζηαηηθώλ ησλ παηδηώλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, ζπληζηά πξόζθνκκα γηα 
ηα ίδηα όζν θαη γηα ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ηνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα εμαληιήζνπλ 
θάζε ρξνληθό πεξηζώξην αλακνλήο, πξνθεηκέλνπ λα κε δηαθηλδπλεύζνπλ ελδερόκελε επηδείλσζε ηεο 
θαηάζηαζεο πγείαο ησλ παηδηώλ ηνπο, απεπζπλόκελνη/εο ζπλήζσο ζηηο ‘επέιηθηεο’ ππεξεζίεο ηνπ 
ηδησηηθνύ ηνκέα.   

ηελ θάζε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε επηρεηξνύκελε ξύζκηζε – ελ πξνθεηκέλσ ε πξόβιεςε εθπαίδεπζεο 

ησλ νδνληηάηξσλ ζηα ΔΚ – είλαη αδηαλόεην λα κελ ζπλεθηηκά ηελ αλαινγία σθέιεηαο θαη θηλδύλνπ από 

ηελ εθαξκνγή ηεο θαη λα κελ πξνβιέπεη ηελ πηζαλά παζνγόλν αλάπηπμε πνηθίισλ θύθισλ ηδησηηθώλ 

πξσηνβνπιηώλ πνπ νπζηαζηηθά ππεξεηνύλ έλα ζύζηεκα ην νπνίν εθκεηαιιεύεηαη ηηο θξαηηθέο 

αλεπάξθεηεο, παξαγλσξίδνληαο ηα δηθαηώκαηα πνπ εδξάδνληαη ζηελ αλαπεξία θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ 

απηή επηθέξεη ζηνπο θόιπνπο ησλ νηθνγελεηώλ.  

(δ) ε εηζαγσγή πξνβιέςεσλ πνπ ζηνηρεηώλνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ απαξεκπόδηζηε άζθεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο ησλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο 

νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο, αίξνπλ θαη θαηαξγνύλ ζηελ πξάμε ηα θαηνρπξσκέλα δηθαηώκαηά ηνπο από ηηο 

Γηεζλείο πκβάζεηο θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία. Δηδηθόηεξα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε:  

- ην άξζξν 25 ηεο ύκβαζεο ησλ ΖΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ ΑκεΑ (Ν.4074/2012) ζύκθσλα κε ην νπνίν, 

κεηαμύ άιισλ, επηηάζζεηαη ε παξνρή πξνο ηα ΑκεΑ πξνζηηήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ππεξεζηώλ 

πγείαο πνπ είλαη αλαγθαίεο κε γλώκνλα ηελ αλαπεξία ηνπο, ζρεδηαζκέλσλ κε ζθνπό λα ειαρηζηνπνηνύλ 

ηηο ζπλέπεηέο ηεο θαη λα απνηξέπνπλ πεξαηηέξσ αλαπεξίεο,  

- ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 «Ηζόηεηα θαη κε δηάθξηζε» ηεο ύκβαζεο πνπ, γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

ηζόηεηαο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, ππαγνξεύεη όηη ηα ζπκβαιιόκελα θξάηε ‘ιακβάλνπλ όια 

ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ όηη παξέρεηαη εύινγε πξνζαξκνγή’ θαζώο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα ‘πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ή λα επηηεπρζεί κία πξαγκαηηθή ηζόηεηα ησλ αηόκσλ 

κε αλαπεξία ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο’,   

- ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΖΔ
1
 πξνο ηε ρώξα γηα ηελ εθαξκνγή καθξνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο κε 

κέηξα πνπ εγγπώληαη ηελ πξόζβαζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζηηο ππεξεζίεο πγείαο,  

- ην άξζξν 61 ηνπ Ν.4488/2017 (Φ.Δ.Κ. 137/Α/2017), ζύκθσλα κε ην νπνίν ‘θάζε θπζηθό πξόζσπν ή 

λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ππνρξενύηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, 

ιακβάλνληαο θάζε πξόζθνξν κέηξν θαη απέρνληαο από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή πξαθηηθή πνπ ελδέρεηαη 

λα ζίγεη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία’,  

(ε) ε εηζαγσγή πξόζζεησλ ξόισλ / αξκνδηνηήησλ ζηηο δεκόζηεο κνλάδεο νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο γηα 

ΑκεΑ δηαγξάθεη απνθιίλνπζα ηξνρηά θαη αζύκπησηε ζρέζε πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο ζύζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ δελ είλαη άιινη από ηελ παξνρή θαηάιιεισλ νδνληηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηα, 

ρξήδνληα εηδηθήο αληηκεηώπηζεο, άηνκα κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνιακβάλνπλ, ρσξίο θξαγκνύο θαη απνθιεηζκνύο, ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην δεκόζην αγαζό ηεο 

πγείαο,  

Αηηνύκαζηε 

-  ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Γ5α/Γ.Π.νηθ.48904/27.06.2019 (Φ.Δ.Κ. 2775/Β/04.07.2019) Απόθαζεο, 

ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ ρξόλν αλάπηπμεο θαη ζηειέρσζεο δεκόζησλ εηδηθώλ νδνληηαηξηθώλ θέληξσλ, ζε 

βαζκό ηθαλό λα αληηκεησπίδεηαη, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, ε πιεηνςεθία ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ θαη 

ησλ ελδεδεηγκέλσλ επηζηεκνληθά ζεξαπεηώλ είηε 
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-  ηελ αλαζεώξεζε ηνπ άξζξνπ 2 «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ» ηεο σο άλσ απόθαζεο, 

αλαθαηεπζύλνληαο ηελ εθπαίδεπζε ζηελ νδνληηαηξηθή εηδηθόηεηα ηεο Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο – 

Οδνληηαηξηθήο Δηδηθήο Φξνληίδαο ζε πεξηνρέο / θνξείο / ππεξεζίεο / ηδξύκαηα πνπ ππεξεηνύλ ζθνπνύο  

ζπλαθείο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηζηεκνληθή εκβάζπλζε,  

-  ηελ αλάπηπμε / εθαξκνγή ζρεδίνπ ίδξπζεο ζε όια ηα δεκόζηα Γεληθά Ννζνθνκεία ηεο ρώξαο 

Οδνληηαηξηθώλ Μνλάδσλ, ζηειερσκέλσλ κε εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζηελ 

νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, ππό γεληθή ή πεξηνρηθή 

αλαηζζεζία ή κέζε, νύησο ώζηε ηα άηνκα απηά λα ιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή θξνληίδα πιεζίνλ 

ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ηνπο.  

 

Κύξηε Τπνπξγέ,  

Ωο γνλείο θαη θεδεκόλεο αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, ηείλνπκε λα εμαληιήζνπκε θάζε 

πεξηζώξην ππνκνλήο θαη αληνρήο από ηε δίρσο ηέινο ηαιαηπσξία θαη ηε κεγάιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

πνπ πθηζηάκεζα από ηελ θαηάζηαζε απηή, ε αλάζρεζε ηεο νπνίαο είλαη επηβεβιεκέλε, δηαθνξεηηθά 

αλακέλεηαη λα νδεγεζνύκε ζε απόγλσζε θαη ρξενθνπία, πξάηηνληαο απιώο θαη κόλν ηηο απαξαίηεηεο 

απνθαηαζηαηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πγεία ησλ παηδηώλ καο.  

Ζ ζηήξημε ησλ επηζηεκνληθνύ ππνβάζξνπ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ νδνληηάηξσλ ραίξεη ζαθώο ηνπ 

ζεβαζκνύ θαη ηεο απνδνρήο καο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα δνκείηαη ζε εμηζνξξνπεηηθά θξηηήξηα θαη 

επηινγέο πνπ ζηαζκίδνπλ ηηο εθαηέξσζελ ζπγθξνπόκελεο πξνηεξαηόηεηεο κε ηξόπν ώζηε λα κε 

ζκηθξνπνηείηαη αλάιγεηα ε ρξεζηκόηεηά ηνπο θαη ηα παηδηά καο, άηνκα κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο λα κελ απόιιπληαη ηε ζπληαγκαηηθά θαη δηθαησκαηηθά θαηνρπξσκέλε αλεκπόδηζηε πξόζβαζε 

ζην αγαζό ηεο πγείαο, πνπ είλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα παξέρεηαη ζε θάζε πνιίηε από ην Γεκόζην 

ύζηεκα Τγείαο.   

Με ηελ πεπνίζεζε όηη ζα θαηαλνήζεηε ηελ αγσλία, ην ζθεπηηθό θαη ηα εξείζκαηα ζηα νπνία βαζίδεηαη ην 

εύινγν θαη δίθαην αίηεκά καο, αλακέλνπκε ηελ άκεζε πξνζσπηθή ζαο παξέκβαζε γηα ην δήηεκα πνπ ζαο 

ζέζακε κε ην παξόλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο Οκνζπνλδίαο καο επί ησλ ελεξγεηώλ ζαο.  

Γηα ηελ ΠΟΓΚΑκεΑ,     

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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