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ΠΡΟΣ: 
 

1. Τον Πρόεδρο και το ΔΣ της 
Ελληνικής Οδοντιατρικής  
Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) 

2. Τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους 
της Ελλάδος  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) 
2. Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και  

Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
(ΕΕΣΓΠΧ) 
 
 

Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 
 
Από τον Ιούλιο του 2014, οπότε η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής            
Χειρουργικής έγινε αμιγώς Ιατρική ειδικότητα, υπάρχει μια συστηματική και         
συντονισμένη προσπάθεια αποξένωσης της από την Οδοντιατρική Κοινότητα,        
χρησιμοποιώντας μεθόδους και μέσα που δεν αρμόζουν στο ήθος που πρέπει να            
χαρακτηρίζει την επιστημονική κοινότητα. Με αφορμή λοιπόν την πιο πρόσφατη          
απόπειρα τρομοκράτησης και παραπληροφόρησης των Συναδέλφων Οδοντιάτρων,       
ως Επαγγελματική Ένωση Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος        
(ΕΕΣΓΠΧΕ) επιθυμούμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να ενημερώσουμε         
τους συναδέλφους οδοντιάτρους για τις πραγματικές πτυχές του ζητήματος. 
 
Θα θέλαμε να σας θυμίσουμε το χρονικό της ειδικότητας μας στην Ελλάδα, ώστε να              
γίνει απολύτως κατανοητή η εξέλιξη των γεγονότων. Η ειδικότητά μας θεσπίστηκε           
επισήμως στην Ελλάδα το 1988, ως Οδοντιατρική Ειδικότητα με την ονομασία           
«Γναθοχειρουργική». Επρόκειτο για μία νοσοκομειακή χειρουργική ειδικότητα στα        
πρότυπα που διεθνώς επικρατούσαν στην Χειρουργική Στόματος, Γνάθων και         
Προσώπου, με εκπαίδευση 1 έτους στην Γενική Χειρουργική και 3 ετών στην            
Γναθοχειρουργική, σε πιστοποιημένες Γναθοχειρουργικές κλινικές των δημοσίων       
νοσοκομείων. Ας σημειωθεί ότι οι όροι «Γναθοχειρουργική» και «Γναθοχειρουργός»         
χρησιμοποιούνται και σήμερα από το ευρύ κοινό, αλλά και μεταξύ των Συναδέλφων            
Υγειονομικών. 
 

 

 



 
 

Διεθνώς έγινε από νωρίς εμφανής η σημασία της Ιατρικής εκπαίδευσης στην άσκηση            
της ειδικότητάς μας, οπότε νομοτελειακά φτάσαμε το 2001 να προστεθεί και η            
κατοχή πτυχίου Ιατρικής ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου           
της ειδικότητας στην Ελλάδα. Για την έναρξη της εκπαίδευσης των          
ειδικευομένων όμως, αρκούσε η ιδιότητα του τελειόφοιτου στην δεύτερη Σχολή. Στη           
συνέχεια, ο νόμος 3209/2003 καθόρισε την ειδικότητά μας ως Οδοντιατρική και           
Ιατρική ειδικότητα της «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής»,       
χωρίς δυστυχώς να αλλάξει τις προϋποθέσεις έναρξής της. Η δυνατότητα που έδινε            
το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο για έναρξη της εκπαίδευσης των ειδικευομένων χωρίς            
να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ιατρική (αρκούσε να είναι τελειόφοιτοι)            
ήταν ο λόγος που η ειδικότητά μας δεν μπορούσε να εναρμονιστεί με τις             
υπάρχουσες κοινοτικές οδηγίες περί ειδικοτήτων.  
 
Το θέμα της εναρμόνισης ήταν πλέον επιβεβλημένο να λυθεί. Το σχέδιο νόμου που             
προτάθηκε το 2014 από την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής          
Χειρουργικής, μετά από θετικές εισηγήσεις τόσο της Ελληνικής Οδοντιατρικής         
Ομοσπονδίας όσο και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και μετά τη θετική            
γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, διόρθωνε το σφάλμα του         
προηγουμένου νόμου και επέβαλε την έναρξη της εκπαίδευσης των ειδικευομένων          
μετά την κτήση αμφοτέρων των πτυχίων (Οδοντιατρικής και Ιατρικής) και διατηρούσε           
την ειδικότητά μας «Οδοντιατρική ΚΑΙ Ιατρική». Δυστυχώς, παρά την θέλησή μας           
και υπό την καθοδήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ο νόμος            
4272/2014 τελικώς ψηφίστηκε με την ειδικότητά μας να είναι αμιγώς Ιατρική. Η            
πολυπόθητη εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες βέβαια επετεύχθη πολύ         
γρήγορα.  
 
Η Γναθοχειρουργική Κοινότητα, προασπίζοντας την αδιαπραγμάτευτη σχέση της με         
την οδοντιατρική κοινότητα, επανειλημμένως και ομοφώνως αποφάσιζε στις ΓΣ         
της ΕΕΣΓΠΧ να γίνουν άμεσες ενέργειες ώστε να επανέλθουμε στο καθεστώς της            
«Οδοντιατρικής ΚΑΙ Ιατρικής» ειδικότητας, καθώς αυτό δεν αποτελούσε εμπόδιο         
στην εναρμόνισή μας σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή της ΕΕ. Η Ελληνική            
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και το Κεντρικό         
Συμβούλιο Υγείας συνέχιζαν να στηρίζουν την πρόθεσή μας αυτή.  
 
Μετά από άοκνες ενέργειες της ΕΕΣΓΠΧ, καταφέραμε να συμπεριληφθεί το άρθρο           
69 στον υπό ψήφιση ν.4368/2016 τον Φεβρουάριο του 2016, το οποίο θα επανέφερε             
την ειδικότητά μας “Ιατρική και Οδοντιατρική”. Σύμφωνα όμως με δημόσια           
παραδοχή τους, γνωστοί κύκλοι αυτοαποκαλουμένων “Χειρουργών Στόματος”,       
ανέκοψαν δολίως την επαναφορά της ΣΓΠΧ ως Ιατρική και Οδοντιατρική Ειδικότητα,           
παραπληροφορώντας την ηγεσία του ΥΥ με αποτέλεσμα την επακόλουθη αφαίρεση          
του άρθρου 69 από τον νόμο. Αυτό έγινε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, και             
αφότου το νομοσχέδιο είχε περάσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, πράγμα           
πρωτάκουστο. Αυτοί οι ίδιοι κύκλοι, οι οποίοι προσδοκούν να “βαπτιστεί” ένα           
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε χειρουργική ειδικότητα, συνεχίζουν αδιάκοπα        
την παραπληροφόρηση του Οδοντιατρικού κόσμου. 
 
Τελευταία αφορμή για παραπληροφόρηση, ήταν η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον          

 



 
 

συναδέλφου Οδοντιάτρου, μέλους του ΟΣ Ηλείας. Σε επιστολή του προς εσάς ο ίδιος             
αναφέρει ότι η δίωξη ασκήθηκε για το αδίκημα της αντιποίησης του επαγγέλματος            
του Ιατρού, δεδομένου ότι αυτοπροσδιορίζεται ως «Χειρουργός Στόματος», όρος         
που αποτελεί συνθετικό της -δυστυχώς- μόνο Ιατρικής ειδικότητάς μας. Πολύ          
έξυπνα, οφείλουμε να ομολογήσουμε, προσπαθεί με τα ερωτήματα που θέτει στην           
επιστολή του να συνδέσει την ποινική του δίωξη με την άσκηση συνήθων            
χειρουργικών πράξεων που πραγματοποιούν καθημερινά χιλιάδες συνάδελφοι       
Οδοντίατροι. Εδώ οφείλουμε να διευκρινίσουμε στην Οδοντιατρική Κοινότητα τα         
ακόλουθα: 
 

1. Η χρήση τίτλων που είτε δεν είναι αναγνωρισμένοι από την Ελληνική           
Πολιτεία, είτε δεν κατέχονται στην πραγματικότητα αποτελεί αδίκημα ποινικά         
κολάσιμο. Ως γνωστόν «Στοματική Χειρουργική» υφίσταται στην χώρα μας         
μόνο στα πλαίσια της ειδικότητας της «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής         
Χειρουργικής». Καιρός λοιπόν να πάψει να ισχύει η λογική του «είσαι ό,τι            
δηλώσεις». Ένα Master of Science σε καμία περίπτωση δεν είναι          
επαγγελματικός τίτλος. Η δε προσπάθεια βαπτίσματος του τίτλου ενός         
μεταπτυχιακού προγράμματος στην «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική,     
Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία» σε χειρουργική ειδικότητα       
«Χειρουργικής Στόματος» είναι τουλάχιστον σκανδαλώδης.  

2. Η αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη δεν αφορά την τέλεση των χειρουργικών          
πράξεων που κάθε Οδοντίατρος εκτελεί -ως δικαιούται- στο οδοντιατρείο         
του, αλλά την χρήση τίτλου ειδικότητος. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του          
Οδοντιάτρου να ασκεί ορθοδοντικές πράξεις, δεν μπορεί όμως επουδενί να          
δηλώνει «Ορθοδοντικός». Το ζήτημα είναι τόσο -μα τόσο- απλό και          
οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι εκ του πονηρού. Τα περί ιατρικοποίησης          
της άσκησης χειρουργικών επεμβάσεων στο στόμα δεν πείθουν πια ούτε τον           
πιο αφελή συνάδελφο. Το φάσμα της Οδοντιατρικής επιστήμης όχι μόνο είναι           
κατοχυρωμένο πλήρως, αλλά συνεχώς επεκτείνεται (π.χ. ενέσιμα       
εμφυτεύματα και εγχύσεις βοτουλινικής τοξίνης στο πρόσωπο). 

3. Οι όροι «Γναθοχειρουργός» και «Στοματικός και Γναθοπροσωπικός       
Χειρουργός» είναι στην συνείδηση του κόσμου, ιατρικού/οδοντιατρικού και        
μη, ταυτόσημοι. 

4. Στην επιστολή του συναδέλφου αποκρύπτεται το γεγονός ότι ο ίδιος όχι μόνο            
προβαλλόταν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής          
δικτύωσης ως «Γναθοχειρουργός» ως μη όφειλε, αλλά και απαιτούσε με          
καταγγελία του στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο από την κα. Κρανίτη          
(Οδοντίατρος-Ιατρός, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός που      
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην ίδια περιοχή) να μην χρησιμοποιεί        
αυτόν τον τίτλο. Ας σημειωθεί ότι πριν η υπόθεση πάρει την δικαστική            
οδό, ο συνάδελφος είχε επανειλημμένως ενημερωθεί για τα αδικήματα στα          
οποία υπέπιπτε. 

5. Στην επιστολή του συναδέλφου αποκρύπτεται το γεγονός ότι οι         
γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβούλων τόσο της Ελληνικής Οδοντιατρικής        
Ομοσπονδίας (κα. Παπαδήμα) όσο και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου         
(κος. Πολίτης) ήταν καταπέλτες εναντίον του, δικαιώνοντας την κα. Κρανίτη. 

6. Στην επιστολή του συναδέλφου αποκρύπτεται το γεγονός ότι σε συνεντεύξεις          

 



 
 

του σε τηλεοπτικές εκπομπές δηλώνει ανερυθρίαστα πως «τα εμφυτεύματα         
μπαίνουν και είναι σωστό να μπαίνουν από ειδικό χειρουργό         
εμφυτευματολόγο» - άρα όχι γενικό Οδοντίατρο; - και αναφέρει ότι το           
φάσμα του εκτείνεται «μεταξύ του ιγμορείου και της μεσότητας του          
τραχήλου». 

7. Οι Έλληνες Γναθοχειρουργοί ήμαστε και θα είμαστε πάντα συνοδοιπόροι του          
Οδοντιάτρου, μη βάζοντας φραγμούς στο φάσμα του αλλά αντιθέτως         
εκπαιδεύοντάς τον διαχρονικά στις Οδοντιατρικές Σχολές και τις ανά το          
Πανελλήνιο επιστημονικές εκδηλώσεις, αλλά και προσφέροντάς του λύσεις        
στα κλινικά προβλήματα που καλείται να επιλύσει στην καθ’ ημέρα πράξη           
του, σε όλες τις δομές υγείας που υπηρετούμε (δημόσια νοσοκομεία,          
ασφαλιστικούς φορείς, ιδιωτικά ιατρεία και θεραπευτήρια).  
 

Θα θέλαμε επίσης να σας θυμίσουμε ότι οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί           
Χειρουργοί δεν είμαστε όλοι Ιατροί, είμαστε όμως ΟΛΟΙ Οδοντίατροι και θα           
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με πάθος για την επιστροφή της ειδικότητάς μας ως            
Οδοντιατρικής ΚΑΙ Ιατρικής.  
 
Επιπλέον να σας τονίσουμε ότι καταστατικός σκοπός της Επαγγελματικής μας          
ένωσης είναι η πάταξη κάθε φαινομένου αντιποίησης της ειδικότητάς μας με           
κάθε νόμιμο μέσο. Οπότε η οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια τήρησης της          
νομιμότητας, ελπίζουμε να μην διαστρεβλωθεί ξανά για να επιτευχθούν οι στόχοι           
συγκεκριμένων κύκλων.  
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.  
 

       Ο Πρόεδρος της ΠΔΕ 
 
 
 
 
 
 
 
Δημήτριος Παπαδάκης DMD 
         ΣΓΠ Χειρουργός 

Η Γενική Γραμματέας της ΠΔΕ 
 
 
 
 
 
 
 
    Αθηνά Σπανού DMD, MD 
          ΣΓΠ Χειρουργός 
 

ΥΓ: Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι αυτής της επιστολής, προέκυψε νέα           
προσπάθεια παραπληροφόρησης, η οποία αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο          
γκεμπελισμού. Οι ίδιοι κύκλοι επιτέθηκαν σε συνάδελφο μας Στοματικό και          
Γναθοπροσωπικό Χειρουργό, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στην περιώνυμη δίκη          
και του οποίου τα λεγόμενα παραποιήθηκαν κατά το δοκούν. Τα πρακτικά της δίκης             
θα αναδείξουν την αλήθεια.  

 


