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Οδοντίατρος  Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας 

Αναγκαιότητα οργανωτικής ανάπτυξης της Διεύθυνσης Στοματικής Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας για την προώθηση πολιτικών Στοματικής Υγείας

Θεωρώντας δεδομένο ότι μεταξύ των  βασικών αρχών της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας κυρίαρχο στοιχείο αποτελούν η πρόληψη  και η προαγωγή της 

υγείας του συνόλου του πληθυσμού,  η  οδοντιατρική φροντίδα  στον τομέα αυτό 

αποτελεί προνομιακό χώρο λόγω των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων που μπορεί να 

επιτύχει.

Παρά  το  γεγονός  ότι  η  διεθνής  επιστημονική  κοινότητα  τις  τελευταίες 

δεκαετίες  διακηρύσσει  έντονα  την  παραπάνω  επιστημονική  αρχή  της 

αποτελεσματικότητας των προληπτικών οδοντιατρικών παρεμβάσεων και παρά 

το ότι ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ το αποδέχθηκε, οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν 

στις δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες στη χώρα μας το εφάρμοσαν σε περιορισμένο 

βαθμό, ακυρώνοντας στην πράξη τη δυναμική αυτή.

Συνέπεια της επικράτησης αυτής της τακτικής στην Οδοντιατρική Φροντίδα 

είναι  η  επιδείνωση  των  επιδημιολογικών  δεικτών,  ιδιαίτερα  σε  ότι  αφορά  τις 

ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, γεγονός που συντελεί στη διαρκώς επιδεινούμενη 

διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην κατάσταση της  Στοματικής  Υγείας 

του πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι  η οδοντιατρική δαπάνη 

στην Ελλάδα υπερβαίνει το 1,5% του ΑΕΠ και αποτελεί σε ποσοστό πάνω από 

95% ιδιωτική δαπάνη, στις τωρινές συνθήκες της έντονης οικονομικής κρίσης θα 

πρέπει  να  ληφθούν  άμεσα  μέτρα  προάσπισης  της  Στοματικής  Υγείας  του 

πληθυσμού, με κριτήριο τη μεγαλύτερη  αποδοτικότητα και  αποτελεσματικότητα 

των  παρεμβάσεων.  Για  το  λόγο  αυτό  αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη  ο  ουσιαστικός 

επαναπροσανατολισμός  των  οδοντιατρικών  υπηρεσιών  στην  κατεύθυνση  της 

πρόληψης και της προαγωγής της υγείας του συνολικού πληθυσμού σε συνδυασμό 

με  στοχευμένες  παροχές  οδοντιατρικής  περίθαλψης με  γνώμονα  ειδικά 

επεξεργασμένα επιστημονικά  και  κοινωνικά κριτήρια.  Τα  παραπάνω ζητήματα  θα 

πρέπει  να  αντιμετωπισθούν  κατά  προτεραιότητα  από  την  Εθνική  Επιτροπή 



Στοματικής Υγείας, η οποία σήμερα λειτουργεί με βάση την Υπουργική Απόφαση 

ΔΥ1δ/οικ65502/2-6-2010 με τριετή θητεία. (Η Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας 

συστήθηκε με την υπ΄αριθ.  ΔΥ1δ/43170 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 612Β/10-5-

2005-Ι).

Με τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ, που λειτουργεί με την εποπτεία του Υπουργείου 

Υγείας  δίνεται  η  δυνατότητα  ανάπτυξης  ενιαίου  πλαισίου  λειτουργίας  των 

οδοντιατρικών υπηρεσιών του ΕΣΥ και των αντίστοιχων του ΕΟΠΥΥ. Το γεγονός 

αυτό  αποτελεί  μια  μοναδική  ευκαιρία  αναδιοργάνωσης της  δημόσιας 

οδοντιατρικής  φροντίδας  στην  κατεύθυνση  ενός  νέου,  αποτελεσματικού  και 

αποδοτικού μοντέλου λειτουργίας.  Το  νέο  αυτό μοντέλο λειτουργίας  πρέπει  να 

είναι  ικανό  να  συνδυάζεται με  δράσεις  άλλων  φορέων  που  τυγχάνουν 

χρηματοδότησης  (π.χ.  ΕΣΠΑ)  έτσι  ώστε  να  προκύπτει  διαχρονικά  προστιθέμενη 

αξία για  τις  δημόσιες  οδοντιατρικές  υπηρεσίες  μέσω  της  συμμετοχής  τους  σε 

οργανωμένες παρεμβάσεις. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το  ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο -βάσει του οποίου υλοποιούνται τα προγράμματα προαγωγής της Στοματικής 

Υγείας με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ-  δεν προβλέπει καμία μορφή συμμετοχής 

σε ότι αφορά την  εποπτεία, το  συντονισμό και την  αξιολόγηση των δράσεων της 

αρμόδιας Διεύθυνσης Στοματικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας παρά τη σχετική 

της αρμοδιότητα.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω κρίσιμων ζητημάτων κρίνεται σκόπιμη η 

δημιουργία  ενός  επιχειρησιακού  εθνικού  σχεδίου  δράσης  για  τη  Στοματική 

Υγεία, το οποίο στη συνέχεια με τη θεσμοθέτησή του θα καταστεί  δεσμευτικό για 

όλους τους οδοντιατρικούς φορείς.

Η  οργανωτική ανάπτυξη της Δ/νσης Στοματικής Υγείας σε  λειτουργική 

διασύνδεση με την  Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας αποτελεί  καθοριστικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη τέτοιων  πολιτικών.  Σήμερα ύστερα από πολλά έτη 

εδραιωμένης κοινής αντίληψης σε όλους τους οδοντιατρικούς φορείς και μετά από 

αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις (νόμος 3370/05, Άρθρο 3), στο Άρθρο 50 του 

νόμου  3918/11)  περιγράφεται  το  οργανόγραμμα  της  Διεύθυνσης  Στοματικής 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, παρά το γεγονός των σημαντικών ελλείψεων 

στην  παρεχόμενη  οδοντιατρική  φροντίδα  δεν  έγινε  δυνατή μέχρι  σήμερα  η 

στελέχωση της παραπάνω Διεύθυνσης και η λειτουργική της συγκρότηση. 

Αντίθετα στη συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με τη διαμόρφωση του  νέου 

Οργανισμού  του  Υπουργείου  Υγείας χωρίς  τη  συμμετοχή  ειδικών  στη  Δημόσια 



Υγεία και με γραφειοκρατικά μόνο κριτήρια ως προς την περιστολή της οικονομικής 

δαπάνης  προτείνεται  η  κατάργηση  της  νέας  Διεύθυνσης  Στοματικής  Υγείας, 

ακυρώνοντας την όποια νομοθετική κατάκτηση. 

Κρίσιμο ζήτημα στην προάσπιση του σκοπού για τον οποίο θεσμοθετήθηκε η 

Διεύθυνση  Στοματικής  Υγείας  αποτελεί  η  στελέχωσή  στη  βάση  συγκεκριμένων 

ποιοτικών  κριτηρίων.  Εκτός  της  απαραίτητης  επιστημονικής  επάρκειας των 

στελεχών θεωρείται αναγκαία και η  ουσιαστική εμπειρία τους στη λειτουργία των 

μονάδων  παροχής  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  δημόσιας  οδοντιατρικής 

φροντίδας. 

Βάσει  των  παραπάνω  είναι  αναγκαίο  το  Υπουργείο  Υγείας  να  προβεί  σε 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Στοματικής Υγείας, 

από  οδοντίατρους  οι  οποίοι  έχουν  τα  σχετικά  προσόντα,  μέσω  της  διαδικασίας 

μετάταξης οδοντίατρων του ΕΣΥ καθώς και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 

Υγείας π.χ. ΕΟΠΥΥ.Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα μετατάξεων 

(παρ. 7, Άρθρο 25, Νόμος 3868/3-8-2010).

 Επίσης, στη νέα Δ/νση θα πρέπει να τοποθετηθούν οι οδοντίατροι Δημόσιας 

Υγείας ΕΣΥ που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας -και οι 

οποίοι σήμερα  χρησιμοποιούνται σε αλλότρια καθήκοντα-. Με τον τρόπο αυτό θα 

αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σχετικά με την πραγματικότητα της 

σημερινής  κατάστασης  σε  ότι  αφορά  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  Δημόσιας 

Οδοντιατρικής Φροντίδας, θα είναι σε θέση να ασκήσουν επιτελικό έργο.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στη Διεύθυνση Στοματικής 

Υγείας να αποκτήσει χαρακτηριστικά επιτελικής οργανικής μονάδας  στα πλαίσια 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στο 

ρόλο της.


