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Εισαγωγικό κείμενου  από τον κ. Αθανάσιο Κατσίκη,  Πρόεδρο ΕΟΟ

 Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των καιρών και έχοντας βαθειά επίγνωση των ευθυνών της, που απορρέουν 

από  την αποστολή της, ιδιαίτερα για τη συμβολή της στοματικής υγείας στη γενική υγεία 

του ατόμου, καθώς και για την έγκυρη ενημέρωση των οδοντιάτρων της χώρας, μέσω 

της Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης, έθεσε ως έναν από τους πρωταρχικούς της 

στόχους εδώ και οκτώ χρόνια, την ίδρυση του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της 

Ε.Ο.Ο.

 Ύστερα από αγώνες και επαφές με την Πολιτεία καταφέραμε να έχουμε σήμερα 

το Νόμο 4486/2017, στον οποίο ρητά αναφέρεται ότι μπορεί να ιδρυθεί Ν.Π.Ι.Δ., με την 

επωνυμία “Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ο.”, το οποίο λειτουργεί ως φορέας 

διοίκησης και προώθησης της διά βίου μάθησης των οδοντιάτρων.

 Εκτιμώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο συγκεκριμένος Νόμος, θα διαπιστώσου-

με το κύρος και τη βαρύτητα που δίδει στο δευτεροβάθμιο όργανό μας, η εκχώρηση αρμο-

διοτήτων εκ μέρους της Πολιτείας, όσον αφορά στην επιστημονική αλλά και στην επαγγελ-

ματική διάσταση, αναδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την Ε.Ο.Ο., ως το μόνο υπεύθυνο 

και αρμόδιο όργανο για πιστοποίηση φορέων για τη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση 

των οδοντιάτρων στη χώρα μας.

 Η θεσμοθέτησή της αποτελεί μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων του οδοντιάτρου, η οποία κατοχυρώνει την ποιότητα των παρεχομένων 

προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών και διαφυλάσσει το κύρος του οδοντιατρικού 

επαγγέλματος.



Με το άρθρο 100 του Ν. 4486/2017, δόθηκε η αρμοδιότητα στην ΕΟΟ  ίδρυσης 
Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων.

Το Ινστιτούτο ιδρύεται με την από 30-3-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΟΟ. Αναλαμβάνει τη διαχείριση, πιστοποίηση και μοριοδότηση της Συνεχούς 
Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των Οδοντιάτρων.

Ν. 4486/2017, Άρθρο 100
1. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) φέρει την αποκλειστική ευθύνη 

της διαχείρισης, πιστοποίησης και μοριοδότησης του συστήματος συνεχούς 
επαγγελματικής επιμόρφωσης των οδοντιάτρων. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ο.Ο. μπορεί να ιδρυθεί νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων 
της Ε.Ο.Ο.», το οποίο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. με τετραετή θητεία.

3. Το Ινστιτούτο έχει έδρα την Αθήνα και μπορεί να ιδρύει παραρτήματά του σε όλη τη 
χώρα. Για αλλαγή της έδρας του Ινστιτούτου απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.. 
Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα σε δύο εκδόσεις, ελληνική και αγγλική.

4. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η ενίσχυση της συμμετοχής των 
οδοντιάτρων στη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση (Σ.Ε.Ε.), ο συντονισμός και η 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, η πιστοποίηση 
των φορέων και η μοριοδότηση των προγραμμάτων Σ.Ε.Ε. των οδοντιάτρων.

5. Το προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ο. προσλαμβάνεται 
με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και αποτελείται από εμπειρογνώμονες σε θέματα 
εκπαίδευσης και διοικητικό προσωπικό.

6. Στον εσωτερικό κανονισμό, που καταρτίζεται από την Ε.Ο.Ο., ρυθμίζονται τα θέματα 
που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
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Πρώτο Μέρος

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Λ Ε Ι Τ ΟΥ Ρ Γ Ι Α Σ 

Άρθρο  Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ

1. Ιδρύεται ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιστημο-
νικών Θεμάτων ΕΟΟ» (Ι.Ε.Θ.Ε.), με έδρα την Αθήνα (οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 38), το 
οποίο δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε όλη τη χώρα. (Ν. 4486/2017, άρθρο 100) 
Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα σε δύο εκδόσεις, ελληνική και αγγλική και η επωνυ-
μία του για τις σχέσεις με το εξωτερικό μεταφράζεται σε “HDA-Scientific Affairs 
Institute”(H.D.A.-S.Af.I.) και επικουρεί στην εκπλήρωση των σκοπών της ΕΟΟ, όπως 
αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 1026/1982 (ΦΕΚ Α’ 48/80), όπως εκάστοτε 
ισχύει.

2. Το Ινστιτούτο λειτουργεί ως φορέας διοίκησης και προώθησης της δια βίου μάθησης 
των οδοντιάτρων. 
Το Ινστιτούτο έχει βασικό σκοπό τη μελέτη, επεξεργασία και το συντονισμό επιστημο-
νικών θεμάτων, πρωτοκόλλων, διεθνών κατευθύνσεων που αφορούν στη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου επαγγελματικής επιμόρφωσης και στην πιστοποίηση των προγραμμά-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ



των συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης οδοντιάτρων (ΣΕΕΟ), του συνόλου δηλαδή 
των εκπαιδευτικών- επιστημονικών δραστηριοτήτων, μαθημάτων, συνεδρίων, συνόδων 
και ημερίδων, καθώς επίσης και της  εν γένει επιστημονικής  συγγραφικής  δραστηριότη-
τας, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται  στην ενότητα της Μοριοδότησης.

3. Το Ινστιτούτο ενεργεί και ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προ-
γραμμάτων χρηματοδοτούμενων εν όλω ή εν μέρει από εθνικούς πόρους, από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς ή/και συγχρηματοδοτού-
μενα επιχειρησιακά προγράμματα.

Άρθρο 2

ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Το Ινστιτούτο εποπτεύεται από την ΕΟΟ. 
Η ασκούμενη επ’ αυτού εποπτεία περιλαμβάνει:
•	 οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, 
•	 την έγκριση των προγραμμάτων και προϋπολογισμών, 
•	 την έγκριση των επιστημονικών και οικονομικών απολογισμών, 
•	 την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και 
•	 τον διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των 

οργάνων της διοίκησής του, και επικυρώνεται από τη ΓΣ της ΕΟΟ.

Άρθρο 3

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που καλείται «Ολο-
μέλεια»  και η Εκτελεστική Γραμματεία.

2. Η Ολομέλεια αποτελείται από επτά μέλη με ισάριθμους αναπληρωματικούς που υπο-
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χρεωτικά είναι οδοντίατροι, εν ενεργεία, εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένο διδα-
κτικό και ερευνητικό έργο και ενασχόληση σε προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφω-
σης ή/και επαγγελματικής κατάρτισης οδοντιάτρων. 

3. Η Ολομέλεια  συγκροτείται,  κατόπιν αιτήματος της ΕΟΟ, από 
•	 έναν εκπρόσωπο από κάθε Οδοντιατρική Πανεπιστημιακή Σχολή,
•	 έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, 
•	 έναν εκπρόσωπο από τις Επιστημονικές Οδοντιατρικές Εταιρείες και 
•	 τρία μέλη που ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΟ, 

σύμφωνα με τα περιγραφόμενα  στην παρ. 2, του παρόντος με τους  αντίστοιχους αναπλη-
ρωματικούς  τους.

Σε μεταβατική φάση διατηρούνται τα μέλη της Επιτροπής, που λειτούργησε για τη 
δόμηση της ΣΕΕΟ, μέχρι τη σύγκληση σε σώμα του νέου ΔΣ της ΕΟΟ, που θα προκύ-
ψει από τις επόμενες εκλογές

4. Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ινστιτούτου αποτελείται από τρία μέλη, 
•	 τον Πρόεδρο, 
•	 τον Γραμματέα, 
•	 τον Ταμία. 

Του Προέδρου  κωλυομένου, παρίσταται  ο αναπληρωτής που προκύπτει  από τη σύνθεση 
της  Ολομέλειας. 
5. Η Ολομέλεια και η Εκτελεστική Γραμματεία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΟ με 

τετραετή θητεία.
6. Το Δ.Σ. της ΕΟΟ ανακαλεί μέλος της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Γραμματείας του 

Ινστιτούτου μόνο για σπουδαίο λόγο, κατά την κρίση του.



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Άρθρο 4

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) διοικεί το Ινστιτούτο και επεξεργάζεται το επιστημονι-
κό, ερευνητικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υποβάλλεται, την πολιτική του, καταρτί-
ζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του, τα οποία εισηγείται στην 
Ολομέλεια προς ψήφιση  και στη συνέχεια αναλαμβάνει την υλοποίησή τους.

Σε περίπτωση που το θέμα δεν καλύπτεται από την κείμενη νομοθεσία, δίδεται η δυ-
νατότητα να ερωτηθεί η Ολομέλεια.  Eάν και πάλι δεν υπάρξει επίλυση, ερωτάται το ΔΣ 
της ΕΟΟ.

Η ΕΓ δύναται να συστήνει επιτροπές ή ομάδες έργου που αποτελούνται από μέλη ή 
στελέχη του Ινστιτούτου ή από τρίτους και εισηγείται μέσω της Ολομέλειας,  στο Δ.Σ. της 
ΕΟΟ για την επιλογή και πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού, ή τη συνεργασία με 
εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και τις κάθε είδους προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών 
που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του 

Η ΕΓ αναλαμβάνει την οργάνωση για την πραγματοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων 
και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου όπως των συνεδρίων, 
σεμιναρίων, ημερίδων, ερευνών, εκδόσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθημάτων., 

Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών φορέων για πιστοποίηση  και ρυθμίζει 
κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού και δεν αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

Η ΕΓ επίσης παραπέμπει στην Ολομέλεια ζητήματα μείζονος σημασίας καθοριστικά για 
τις συνεδριάσεις.
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Η ΕΓ, επί θεμάτων τα οποία χρήζουν επείγουσας απόφασης, δύναται να αποφασίσει 
σχετικά και η απόφασή της επικυρώνεται από την Ολομέλεια.

Οι αποφάσεις της ΕΓ προσβάλλονται ενώπιον του ΔΣ της ΕΟΟ. 

Άρθρο 5

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

1. Η ΕΓ διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις εν γένει του Ινστιτούτου και εκτελεί τις αρ-
μοδιότητες που ορίζονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας 
3. Η ΕΓ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία μέλη της ΕΓ.  Σε περίπτωση 

απουσίας ενός μέλους, συγκαλείται εκ νέου συνεδρίαση. 
Στη δεύτερη συνεδρίαση εάν παρίστανται δυο από τα μέλη, υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Η ΕΓ συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της  τακτικά κάθε 30  ημέρες και 
έκτακτα όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος, με κλήση που υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο και κοινοποιείται δύο ημέρες πριν και με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο [τη-
λεομοιοτυπία, ηλεκτρονική επιστολή, μήνυμα κινητού τηλεφώνου]. Σε κατεπείγουσες 
περιπτώσεις δύναται να υπάρχει σύντμηση της προθεσμίας των δύο ημερών. 
 Με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ η ΕΓ μπορεί να συγκαλείται νωρίτερα ή να ορισθεί μικρό-
τερος ή μεγαλύτερος χρόνος των τακτικών εκάστοτε συνεδριάσεων.

5. Σε περίπτωση που μέλος της ΕΓ παραιτηθεί, εκλείψει, αποχωρήσει, απουσιάσει αδι-
καιολόγητα και επανειλημμένα σε περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή 
αποδεδειγμένα δεν δύναται να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, 
αντικαθίσταται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ από άλλο μέλος, η θητεία του οποίου 



λήγει όταν λήγει και η θητεία των λοιπών μελών της ΕΓ. 
Στις συνεδριάσεις της ΕΓ τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα και οι αποφάσεις της 

κοινοποιούνται στον Πρόεδρο της ΕΟΟ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΟΟ, στο πε-
δίο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ».

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Άρθρο 6

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Η Ολομέλεια αποφασίζει την οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους εκδηλώσε-
ων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου όπως συνεδρίων, 
σεμιναρίων, ημερίδων, ερευνών, εκδόσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθημάτων, 
πιστοποίηση εκπαιδευτικών φορέων και ρυθμίζει κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν υπάρ-
χει ρητή πρόβλεψη στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν αντίκειται στην κεί-
μενη νομοθεσία.

Η Ολομέλεια συνεδριάζει  μετά  από πρόσκληση του προέδρου της  σε χρόνο όχι μεγα-
λύτερο των δυο μηνών . 

Συγκαλείται για κατεπείγοντα ζητήματα από την Εκτελεστική Γραμματεία, ή μετά από 
απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της  συνεδρίασης .

Στη  συνεδρίαση δύναται να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ κα-
θώς επίσης και τα αναπληρωματικά μέλη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τέσσερα από τα 
επτά μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών.
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Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Ολομέλειας. 
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Άρθρο 7

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
1. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζονται με απόφαση της ΕΟΟ, ενώ  

ο Γραμματέας  και ο Ταμίας εκλέγονται από την Ολομέλεια του Ινστιτούτου, εκλογή 
που επικυρώνεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ.

2. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της ΕΓ και της Ολομέλειας, 
προεδρεύει και κατευθύνει της συνεδριάσεις της και υπογράφει τα πρακτικά και 
τις αποφάσεις.

3.  Θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη δύναται να συζητηθεί 
εφόσον συμφωνούν όλα τα παριστάμενα μέλη της  Ολομέλειας

4. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ινστιτούτο δικαστικώς και εξωδίκως, ενώ επιμελείται 
και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της ΕΓ και Ολομέλειας του Ινστι-
τούτου και προβαίνει στις απαραίτητες για την εφαρμογή τους ενέργειες. 

5. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολο-
γισμού του Ινστιτούτου και την υποβολή τους προς έγκριση στην Ολομέλεια του Ιν-
στιτούτου και στο ΔΣ της ΕΟΟ. Ασκεί επίσης όποια άλλα καθήκοντα του ανατίθενται 
από το ΔΣ της ΕΟΟ ή και τη ΓΣ της ΕΟΟ.

6.  Σε περίπτωση απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή 
Πρόεδρο.

7. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της εκτέλεσης των ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών και λοιπών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί 
το Ινστιτούτο και της διαδικασίας πιστοποίησης των προγραμμάτων ΣΕΕ.

8. Ο Γραμματέας της Ολομέλειας του Ινστιτούτου τηρεί το αρχείο και όλα τα βιβλία 



που ορίζονται από τη νομοθεσία και τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, εκτός των 
λογιστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11.

9. Ο Ταμίας τηρεί τα απαραίτητα βιβλία πληρωμών και εισπράξεων του Ινστιτούτου, 
εσόδων και εξόδων, γενικού καθολικού, και όλων των λοιπών βιβλίων και στοιχείων 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία και σε σχέση με τις φορολογικές υποχρεώ-
σεις. 

10. Ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεων υπογραφόμενα από 
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Ινστιτούτου και  θεωρημένα στο τέλος του 
στελέχους από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

11. Κάθε είσπραξη επ’ ονόματι του Ινστιτούτου ενεργείται από τον Ταμία και κάθε πλη-
ρωμή ενεργείται με Εντάλματα Πληρωμών τα οποία υπογράφονται από τον Πρόε-
δρο και τον Γενικό Γραμματέα  της ΕΟΟ . 

12. Αποκλείεται η ταυτόχρονη άσκηση καθηκόντων Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία 
από το ίδιο πρόσωπο. 

Άρθρο 8
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ΔΣ της ΕΟΟ επιλέγει τον Οργανωτικό Διευθυντή, εφόσον θεωρηθεί ότι προκύπτει 
αναγκαιότητα σχετικής πρόσληψης με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης ιδιωτι-
κού δικαίου καθώς και τους υπαλλήλους που πρέπει να στελεχώσουν το Ινστιτούτο. 

Οι λειτουργικές ανάγκες του Ινστιτούτου μπορούν να καλύπτονται και με συμβάσεις 
έργου ή μίσθωσης έργου ή συμβάσεις ωριαίας αποζημίωσης ή με συνεργάτες, οι οποίοι 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ.

Για το πρώτο διάστημα της λειτουργίας του, οι υπάλληλοι της ΕΟΟ δύνανται να 
παρέχουν συνδρομή στη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων του Ινστιτούτου.
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Άρθρο 9

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Ινστιτούτο  δια της Ολομέλειας δύναται να συγκροτεί Τμήματα και Επιτροπές ad hoc 
εμπειρογνωμόνων ανάλογα με τις επιστημονικές του ανάγκες. 

Η Ολομέλεια ιδρύει την Επιτροπή Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Επι-
μόρφωσης Οδοντιάτρων (ΕΠΣΕΕΟ) η οποία εισηγείται στην Ολομέλεια, για όλα τα θέματα 
που αφορούν στη διαδικασία κατάθεσης φακέλου, ελέγχου δικαιολογητικών, διεξαγωγής 
εξετάσεων – εφόσον κρίνεται αναγκαίο – για την πιστοποίηση των φορέων που παρέχουν 
συνεχιζόμενη επαγγελματική επιμόρφωση στους οδοντιάτρους.

Τα μέλη της ΕΠΣΕΕΟ, στη μεταβατική φάση, ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΟ και δεν μπο-
ρούν να έχουν την ιδιότητα του μέλους της Ολομέλειας, πλην των αναπληρωματικών. 

Η Επιτροπή αυτή σχεδιάζει, παρακολουθεί και υλοποιεί τις δράσεις και τα προγράμμα-
τα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
και εισηγείται κάθε σχετικό  προς τούτο θέμα στην ΕΓ.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Επιτροπή πιστοποιεί εισροές και εκροές της δια βίου 
μάθησης προβαίνει σε πιστοποίηση φορέων, επαγγελματικών περιγραμμάτων και προ-
γραμμάτων, σε ενέργειες και δράσεις διασφάλισης ποιότητας στη δια βίου επαγγελματική 
επιμόρφωση και σε δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με Ευρωπαϊκά Συστήματα Πιστωτικών Μονάδων 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)



Άρθρο 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ

Η οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου γίνεται με προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων 
που συνοδεύεται με αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραμμα δράσης που συντάσσει και 
υποβάλει προς έγκριση στο ΔΣ της ΕΟΟ, η Ολομέλεια.

Το Ινστιτούτο τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και παρέχει 
στην ΕΓ τα απαραίτητα δεδομένα, προκειμένου να συνταχθούν οι εκθέσεις προϋπολογι-
σμού και απολογισμού εσόδων και δαπανών του Ινστιτούτου, και να υποβληθούν προς 
έγκριση από το ΔΣ της ΕΟΟ.

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο με μέριμνα της 
Ολομέλειας  του Ινστιτούτου. 

Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος μπορεί να ανατίθεται σε ορκωτούς λογιστές 
με απόφαση της  Ολομέλειας  του Ινστιτούτου  που εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΟΟ.

Το ΔΣ της ΕΟΟ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομι-
κής διαχείρισης του Ινστιτούτου.

Άρθρο 11

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το Ινστιτούτο τηρεί μηχανογραφικά, πέραν των βιβλίων που μπορεί να απαιτηθούν με 
απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ, υποχρεωτικά τα εξής βιβλία και στοιχεία:

α. βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΕΓ και Ολομέλειας,
β. λογιστικά βιβλία και στοιχεία, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 12 

ΠΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Τα έσοδα του Ινστιτούτου προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ΕΟΟ και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ. Η’ Ν. 2955/2001, αλλά και από κάθε είδους χρη-
ματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις, από τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, από 
κάθε άλλη πρόσοδο από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του, από την εκτέλεση έργων 
και υπηρεσιών που του ανατίθενται, από δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες, 
από την καταβολή παραβόλων για την πιστοποίηση προσόντων, από την αδειοδότηση και 
πιστοποίηση φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και  από την ειδική εισφορά 
προβλεπόμενη στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΟΟ που ανέρχεται σε ποσοστό  1% και 
προκύπτει από τις εισφορές των οδοντιάτρων προς την ΕΟΟ και  τα λοιπά  έσοδα. 

Το Ινστιτούτο, έχει ως πόρους και όλα τα έσοδα από μοριοδοτήσεις συνεδρίων επι-
στημονικών εταιρειών και περιφερειακών συνόδων κ.α. εφόσον αυτά δεν διενεργούνται 
δωρεάν. 

Τα έσοδα δεν μπορούν να προέρχονται από πηγές που έχουν ως στόχο την προβολή 
διαφήμισης ή προαγωγή οικονομικών συμφερόντων που αντιβαίνουν του συνόλου των 
Δεοντολογικών ρυθμίσεων του  επαγγέλματος.



Άρθρο 13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας δύναται να τροποποιείται με αποφάσεις του ΔΣ της ΕΟΟ
Α) Ολομέλεια Ινστιτούτου

Πρόεδρος: Αθανάσιος ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Αθανάσιος ΥΦΑΝΤΗΣ
Αθανάσιος ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ Καθηγητής 
Λάμπρος ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ Καθηγητής 
Νικόλαος ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ
Δημήτριος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 
Αναπληρωματικά Μέλη

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Βασίλειος ΤΣΑΝΙΔΗΣ 
Νικόλαος ΔΕΔΕΣ
Μαρία ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ 
Αλεξάνδρα ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Καθηγήτρια
Κοσμάς ΤΟΛΙΔΗΣ Καθηγητής 
Ιωάννης ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαρία-Λεμονιά ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ

Β) Εκτελεστική Γραμματεία Ινστιτούτου
Πρόεδρος: Αθανάσιος ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Γραμματέας: Αθανάσιος ΥΦΑΝΤΗΣ
Ταμίας: Νίκος ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤηΤΑ  ΤηΣ  ΣΥΝΕχΟΥΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚηΣ 
ΕΠΙΜΟΡφωΣηΣ  ΤωΝ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡωΝ  (ΣΕΕΟ)

Ο Οδοντίατρος ως πολίτης της κοινωνίας της γνώσης, αλλά και ως επαγγελματίας οφεί-
λει να μετέχει ενεργά στη συνεχή επαγγελματική του επιμόρφωση. Τα τελευταία κυρίως 
χρόνια καταγράφεται μια διεθνής τάση για την καθιέρωση της υποχρεωτικής Συνεχούς 
Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των οδοντιάτρων. Οι αιτίες είναι πολλές και θα πρέπει να 
αναζητηθούν στις γενικότερες πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και επιστη-
μονικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών.

Όπως συμβαίνει πλέον σε κάθε γνωστική περιοχή, λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των οδοντιάτρων εμπλουτί-
ζονται και μεταβάλλονται συνεχώς. Επομένως συνεχής και μόνιμος πρέπει να είναι και ο 
χαρακτήρας της επιμόρφωσης των επαγγελματιών της υγείας.

Η αποχή από την επιμόρφωση οδηγεί στην παροχή κατώτερης ποιότητας και ίσως επι-
κίνδυνης θεραπείας, σε σχέση με εκείνη που διασφαλίζει η επαφή με τις εξελίξεις της οδο-
ντιατρικής επιστήμης. Επιπλέον οι παρακάτω παράμετροι είναι μερικοί μόνο από αυτούς 

 ® ΣΥΝΕΧΗΣ   
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ   
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Δεύτερο Μέρος



που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα εφαρμογής της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρ-
φωσης των οδοντιάτρων και στη χώρα μας:

Οι καταγγελίες για ιατρικά σφάλματα που αυξάνονται συνεχώς.
Η ελεύθερη διακίνηση των οδοντιάτρων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και όχι μόνο που με δεδομένη τη διαφοροποίηση των βασικών και των περαιτέρω γνώ-
σεων, ζητούν συνήθως πιστοποιητικά συνεχούς επιμόρφωσης για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Η ραγδαία αύξηση των οδοντιάτρων (ιδιαίτερα στη χώρα μας) και η αναπόφευκτη αύ-
ξηση του επαγγελματικού ανταγωνισμού.

Τα ταχύτατα εξελισσόμενα τεχνολογικά επιτεύγματα και ο βομβαρδισμός των οδοντιά-
τρων (μέσα από μια παγκοσμιοποιημένη διαδικτυακή κοινότητα) από πληθώρα νέων γνώ-
σεων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων.

Επιπλέον, επιβεβαίωση της αναγκαιότητας αυτής συνιστούν τα στοιχεία της έρευνας 
προηγούμενης Επιτροπής Μετεκπαίδευσης και Συνεχούς Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων της 
ΕΟΟ (2006), που έγινε μέσω των τοπικών οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας. Στην έρευ-
να αυτή 17 σύλλογοι συντάχθηκαν υπέρ της υποχρεωτικότητας της συνεχιζόμενης επι-
μόρφωσης των οδοντιάτρων, ενώ αρκετοί από αυτούς τόνισαν την αναγκαιότητα προσε-
κτικότερου κεντρικού συντονισμού. Κατά μέσο όρο σε ποσοστό 30,5% οι συνάδελφοι μας 
των 17 αυτών συλλόγων, είναι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων, ενώ υπάρχουν ωστόσο 
και σύλλογοι που ξεπερνούν κατά πολύ το ποσοστό αυτό (Ξάνθη: 43%, Ηράκλειο: 41,5%).

Σε άλλη έρευνα της συναδέλφου Α. Κοσιώνη (2001), μέλη του ΟΣΑ δήλωσαν ότι σε πο-
σοστό 99% ενημερώνονται σε τυχαία βάση από εμπορικές εταιρείες (ιατρικοί επισκέπτες, 
διαφήμιση), ενώ σε ποσοστό 49% παρακολούθησαν 1  ως 4 φορές επιμορφωτικό σεμινά-
ριο ιδιωτικού φορέα στα τελευταία τρία χρόνια.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.Ε.Ε.Ο.

Η Επιτροπή για τη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση Οδοντιάτρων συγκροτήθηκε 
την 22 Ιουλίου 2016, έπειτα από αίτημα της ΕΟΟ προς τις Οδοντιατρικές Σχολές, το Υπουρ-
γείο Υγείας και τις Επιστημονικές Εταιρείες .

ΤΑΚΤΙΚΑ Μέλη
Πρόεδρος  ΕΟΟ  Αθανάσιος ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Πρόεδρος ΟΣ Αττικής  Αθανάσιος ΥΦΑΝΤΗΣ
Πρόεδος ΟΣ Θεσ/νικης  Αθανάσιος ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ
ΕΚΠΑ  Κωνσταντίνος ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ, Καθηγητής 
ΑΠΘ  Λάμπρος ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Καθηγητής 
Επιστημονικές Εταιρείες  Νικόλαος ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ
Yπουργείο Υγείας  Ιωάννης ΒΑΛΤΟΣ

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Μέλη

Β΄Αντιπρόεδρος ΕΟΟ και 
Πρόεδρος ΟΣ Ροδόπης  Βασίλειος ΤΣΑΝΙΔΗΣ 

Μέλος ΔΣ ΕΟΟ  Νικόλαος ΔΕΔΕΣ
Α΄Αντιπρόεδρος ΕΟΟ και

 Πρόεδρος ΟΣ Πειραιά  Μαρία ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ 
ΕΚΠΑ  Αλεξάνδρα ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ, Καθηγήτρια
ΑΠΘ  Κοσμάς ΤΟΛΙΔΗΣ, Καθηγητής 
Επιστημονικές Εταιρείες   Ιωάννης ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Υπουργείο Υγείας  Μαρία-Λεμονιά ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ

Γραμματέας Επιτροπής:  Ιωάννης ΤΖΟΥΤΖΑΣ,  Καθηγητής, Γεν. Γραμματέας ΕΟΟ



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ 

 ΜΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Επιτροπή  Πιστοποίησης  Συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής  Επιμόρφωσης  Οδοντιάτρων 
(ΕΠΣΕΕΟ)

Σεραφείμ Καρακικές   Μέλος ΔΣ  ΕΟΟ
Δημήτριος Μαυρίδης Αντιπρόεδρος  ΕΟΟ
Πάνος Μωραΐτης   Μέλος ΔΣ  ΕΟΟ
Κώστας  Ουλής  Ομ. Καθηγητής, Μέλος ΔΣ  ΕΟΟ
Φώτιος Τζέρμπος  Αν. Καθηγητής,  Ειδικός Γραμματέας ΕΟΟ
Ιωάννης Τζούτζας   Καθηγητής,  Γενικός Γραμματέας  ΕΟΟ

ΑΡθΡΟ 1. Πιστοποίηση φορέων και εκδηλώσεων ΣΕΕΟ

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει δύο στάδια:

Στάδιο 1ο : Πιστοποίηση Παρόχου

Πάροχοι που μπορούν να υποβάλλουν εξ αρχής αίτημα πιστοποίησης είναι:
• Η ΕΟΟ
• Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι
• Οι Οδοντιατρικές Σχολές και συναφή Τμήματα Σχολών Επιστημών Υγείας
• Οι Επιστημονικές Εταιρείες 
• Οδοντιατρικά και συναφή εξειδικευμένα Τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 

δευτεροβάθμιας παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης. 
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Στη συνέχεια (σε χρόνο που θα αποφασιστεί από το ΔΣ) δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, 
εφόσον έχουν από το νόμο το δικαίωμα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης. 

Εμπορικές εταιρείες ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν ως Πάροχοι ΣΕΕΟ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

Οι επιστημονικές εταιρείες και οι λοιποί φορείς εκπαίδευσης/επιμόρφωσης πρέπει να 
λάβουν πιστοποίηση παρόχου από την επιτροπή ΣΕΕΟ, υποβάλλοντας πλήρη φάκελο με: 

1. Το εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό της Επιστημονικής Εται-
ρείας με τις τροποποιήσεις του

2. Το καταστατικό ή τον κανονισμό λειτουργίας ή το νόμο βάσει του οποίου έχει συ-
σταθεί ο φορέας -εφόσον δεν πρόκειται για σωματείο ή εταιρεία

3. Τo πλέον πρόσφατα εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο
4. Την εμπειρία του παρόχου σε θέματα εκπαίδευσης την τελευταία 10ετία. 

Σε αρχική μεταβατική φάση (1 έτος) της θεσμοθετημένης ΣΕΕΟ και για τη  διευκόλυνση 
της διαδικασίας, προσωρινή πιστοποίηση μπορεί να δοθεί (κατόπιν αίτησης τους) άμεσα 
στην ΕΟΟ, στις Οδοντιατρικές Σχολές, σε Οδοντιατρικούς Συλλόγους και σε Επιστημονικές 
Εταιρείες με συνεχές ιστορικό επιστημονικών εκδηλώσεων την τελευταία 10ετία τουλάχι-
στον.

Στον φάκελο θα περιέχονται οι εκδηλώσεις που έχουν διοργανώσει με τη θεματολογία, 
τους ομιλητές και τον αριθμό των συμμετεχόντων που θα αποδεικνύουν τη συνεχή τους 
δραστηριότητα.



ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την πιστοποίηση παρόχου  κατατίθεται ανταποδοτικό τέλος 300 ευρώ. Η ΕΟΟ, οι 
Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, Δημόσιοι Φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας και οι Οδοντιατρι-
κές Πανεπιστημιακές Σχολές δεν υπέχουν υποχρέωσης καταβολής  του ανταποδοτικού τέ-
λους. 

Η πιστοποίηση θα διαρκεί για μια 5ετία και στη συνέχεια θα απαιτείται επανέλεγχος 
του παρόχου. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο μπορεί να ανακαλέσει  την πιστοποίηση εάν κατά τη  διάρκεια της πε-
νταετίας,  υπάρξει σημαντικός αριθμός  αρνητικών αξιολογήσεων από συμμετέχοντες ή  
διαπιστωμένη απόκλιση από τις προϋποθέσεις που διέπουν την ΣΕΕΟ.

 Στην περίπτωση ανάκλησης της πιστοποίησης παρόχου το καταβληθέν ανταποδοτικό 
τέλος, δεν επιστρέφεται.

Σημείωση: 
Η πιστοποίηση των διαφόρων Παρόχων δεν συνιστά απαγόρευση εκπαιδευτικών εκ-

δηλώσεων από άλλους μη πιστοποιημένους. 
Μόνο όμως οι πιστοποιημένοι Πάροχοι έχουν το δικαίωμα μοριοδότησης και της δω-

ρεάν προβολής του ετησίου προγράμματος τους στο συγκεντρωτικό έντυπο που εκδίδεται 
από την επιτροπή ΣΕΕΟ και την ΕΟΟ και αποστέλλεται σε όλους τους οδοντιάτρους της 
χώρας.
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Στάδιο 2Ο: Έγκριση Προγράμματος Πιστοποιημένου Παρόχου 

Η πιστοποίηση του προγράμματος ΣΕΕΟ των εγκεκριμένων Παρόχων γίνεται με κατά-
θεση του ετήσιου προγράμματος τους, το αργότερο μέχρι τέλος Νοεμβρίου του προηγού-
μενου έτους. 

Η αξιολόγηση και απάντηση για την αποδοχή ή μη, μέρους ή όλου, του προγράμματος 
δίνεται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνεται στη συνέχεια στην ειδική ιστοσελίδα των 
μοριοδοτούμενων ετήσιων εκδηλώσεων της ΕΟΟ. 

Η αδυναμία υποβολής φακέλου πριν την καταληκτική ημερομηνία αναιρεί τη δυνατό-
τητα μοριοδότησης των εκδηλώσεων.  

Σε αρχική μεταβατική φάση 1-2 ετών και για διευκόλυνση της διαδικασίας το πρόγραμ-
μα εκδηλώσεων των Παρόχων μπορεί να κατατίθεται για έγκριση και μοριοδότηση

 α) 2 μήνες πριν την έναρξη του σε περιπτώσεις ετησίου προγράμματος, 
β) 6 μήνες πριν σε περιπτώσεις πανελληνίων και περιφερειακών εκδηλώσεων και 
γ) 3 μήνες πριν σε μεμονωμένες εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα. 

Επίσης μοριοδοτούνται εκδηλώσεις του 2016 που έχουν πλήρη στοιχεία συμμετεχό-
ντων, εφόσον οι Πάροχοι πιστοποιηθούν στη συνέχεια.  

Ο Πάροχος υποβάλλει φάκελο των προτεινομένων εκδηλώσεων. 
Η παρουσίαση των εκδηλώσεων πρέπει να περιέχει τη θεματολογία, το χώρο διεξαγω-

γής, τους ομιλητές με σύντομο βιογραφικό, τον προϋπολογισμό, τους πιθανούς χορηγούς 
και τον πιθανό (στατιστικά ) αναμενόμενο αριθμό συμμετεχόντων. 

Το πρόγραμμα δεν μπορεί να περιέχει μια σειρά μαθημάτων, η οποία επαναλαμβάνε-
ται συνεχώς μέσα στο πιστοποιημένο χρονικό διάστημα. Η τυχόν προτεινόμενη επανάλη-



ψη σειράς ιδίων εκδηλώσεων, δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του συνολικού αριθμού των 
περιεχομένων στο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η πιστοποίηση και συνέχιση των διαφόρων προγραμμάτων και εκδηλώσεων και η αντί-
στοιχη μοριοδότησή τους από την ΕΠΣΕΕΟ βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, μέρος των 
οποίων αναφέρεται στη συνέχεια:

• Αναφορά των στόχων και της θεματολογίας του προγράμματος
• Αναφορά χρησιμοποιούμενων διδακτικών μεθόδων (ομιλίες, κλινική επίδειξη, εξ 

αποστάσεως, κλπ). 
• Αναφορά στα μέσα αξιολόγησης του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος 

από τους συμμετέχοντες (ηλεκτρονικό ή γραπτό έντυπο αξιολόγησης, μυστική αξι-
ολόγηση, κλπ) και της χρήσης ερωτηματολογίων για εκτίμηση των αναγκών εκπαί-
δευσης των συμμετεχόντων.

• Αναφορά του οικονομικού προϋπολογισμού του προγράμματος (έσοδα, έξοδα, 
αμοιβές, χορηγίες, κλπ).

• Εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων οδοντίατρων.
• Σε περίπτωση εμπλοκής ασθενών, διασφάλιση ασφάλειας και έγγραφης συναίνε-

σης τους, χωρίς  προβολή και αναφορά του χώρου διεξαγωγής της πράξης.
• Δυνατότητα τήρησης μηχανογραφημένων αναλυτικών στοιχείων συμμετεχόντων 

και ηλεκτρονικής καταχώρησης μορίων.

Προκειμένου ο Πάροχος να λάβει έγκριση μοριοδότησης της κάθε εκδήλωσης καταθέ-
τει αίτηση για την έγκριση προγράμματος της  επιστημονικής εκδήλωσης και χορήγησης 
Μορίων. 
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Η ΕΠΣΕΕΟ,  θα αξιολογεί την εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτών/ομιλητών.
• Εκπαιδευτική εμπειρία και δραστηριότητα που θα αποδεικνύεται μέσω σύντομου 

βιογραφικού τους (σπουδές, τυχόν μεταπτυχιακοί ή ακαδημαϊκοί τίτλοι, εμπειρία 
εκπαίδευσης, κλινική εμπειρία, δημοσιεύσεις).

Τέλος η ΕΠΣΕΕΟ έχει τη δυνατότητα συνεννόησης με τους διαφόρους Παρόχους και 
αναθεώρησης των προγραμμάτων για την καλύτερη γεωγραφική και χρονική διασπορά 
των εκδηλώσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση των οδοντιάτρων σε πανελλαδικό επίπεδο. 
Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνεται υπόψιν η σειρά προτεραιότητας των υποβαλλομένων 
προτάσεων.

ΑΡθΡΟ 2.  Μοριοδότηση Οδοντιάτρων

Η μοριοδότηση των Οδοντιάτρων, μέσω της παρακολούθησης των εκδηλώσεων της 
Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της Ε.Ο.Ο., σε πρώτη φάση είναι υποχρεωτική 
για τη λήψη του Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 

Σε επόμενη φάση και εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν, η Πιστοποίηση των Οδοντιά-
τρων πρέπει να συνδεθεί και με τη συνέχιση ισχύος της άδειας άσκησης του επαγγέλμα-
τος.

Επιπλέον στις βεβαιώσεις που χορηγούν οι οδοντιατρικοί φορείς σε οδοντιάτρους, 
προκειμένου να καταλάβουν κάποια θέση στο Ε.Σ.Υ., ΠΕΔΥ, για τη σύναψη σύμβασης με 
ασφαλιστικό φορέα κ.ά, θα αναφέρεται αν είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ .

Τέλος, σε περιπτώσεις εμπλοκής οδοντιάτρων με δικαστικούς φορείς, για θέματα που 
αφορούν την άσκηση της οδοντιατρικής, οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ, θα βρίσκο-
νται φυσικά σε πλεονεκτικότερη θέση.



Η διασφάλιση της πιστοποίησης ενός Οδοντιάτρου θα γίνεται με τη συγκέντρωση συ-
γκεκριμένου αριθμού μορίων, τα οποία ονομάζονται Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφω-
σης Οδοντιάτρων, (Μ.Ε.Ε.Ο), όπως αναφέρεται παρακάτω.

Οι οδοντίατροι που θα λαμβάνουν το Πιστοποιητικό ΣΕΕΟ δύνανται να το δημοσιο-
ποιούν μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ενώ από την ΕΟΟ θα τους χορηγείται 
καλαίσθητο «σήμα» το οποίο θα αναρτούν σε εμφανές σημείο του ιατρείου τους.

Την ευθύνη της μοριοδότησης των διαφόρων επιστημονικών εκδηλώσεων που αναφέ-
ρονται, έχει αποκλειστικά η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, του Ινστι-
τούτου Επιστημονικών Θεμάτων της ΕΟΟ. 

Επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση θα ισχύει μόνο όταν δίνεται από Πιστοποιημένους 
Παρόχους.

Το Ινστιτούτο θα αποστέλλει, ταυτόχρονα με την έγκριση της εκδήλωσης ανώνυμο Δελ-
τίο Αξιολόγησης. Τα  Δελτία  Αξιολόγησης συμπληρωμένα  θα επιστρέφονται στη Γραμμα-
τεία του Ινστιτούτου για επεξεργασία.

Κάθε  οδοντίατρος πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά 100 μόρια ανά πενταετία 
(5ετία) προκειμένου να του χορηγηθεί Πιστοποιητικό ΣΕΕΟ της Ελληνικής Οδοντιατρι-
κής Ομοσπονδίας.



28/29   •   ΣΥΝΕΧΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΜΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚηΣ ΕΠΙΜΟΡφωΣηΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡωΝ
(Μ.Ε.Ε.Ο.)

Continuous Professional Dental Education Points 
(C.P.D.E.P.)

Η μοριοδότηση των επιμέρους εκδηλώσεων έχει ως εξής:

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΟΔΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: 

 ♦ Πιστοποιημένο Συνέδριο επί τον αριθμό 
των ημερών που διαρκεί το συνέδριο, 
(π.χ. Συνέδριο 3 ημερών = 15 μόρια).

5 μόρια ανά ημέρα συμμετοχής

 ♦ Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο ανά-
λογα τις ημέρες που διαρκεί (3 ή 4) 5 μόρια ανά ημέρα συμμετοχής

 ♦ Περιφερειακά Συνέδρια Οδοντιατρικών 
Συλλόγων ή Πιστοποιημένων Επιστημονι-
κών Εταιρειών.

5 μόρια ανά ημέρα συμμετοχής

 ♦ Πιστοποιημένα Διεθνή Οδοντιατρικά 
Συνέδρια 

5 μόρια ανά ημέρα
5 επιπλέον μόρια ανά εκδήλωση

 ♦ Ιατρικά Συνέδρια 5 μόρια ανά ημέρα συμμετοχής

 ♦ Θεωρητικά Σεμινάρια ή Διαλέξεις σε Επι-
στημονικά Σεμινάρια, Συνόδους και Ημε-
ρίδες

1 μόριο ανά ώρα

 ♦ Πρακτικά Σεμινάρια 1,5 μόριο ανά ώρα



2. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ:

 ♦ Μεταπτυχιακά Προγράμματα  Ειδίκευσης 
εσωτερικού ή εξωτερικού 25 μόρια

 ♦ Συγγραφή βιβλίου 10 μόρια

 ♦ Παρουσίαση Ελεύθερης ή αναρτημένης 
ανακοίνωσης 

5 μόρια για Ελληνικά Συνέδρια
7 μόρια σε Διεθνές Συνέδριο (μόνο 
ομιλητής)

 ♦ Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες (Επιστημονικός Συνεργάτης) 5 μόρια

 ♦ Παρακολούθηση σε πρόγραμμα εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης-webinar (αποδεδειγμέ-
νη)

1 μόριο ανά ώρα

 ♦ Συνδρομή σε Επιστημονικά Περιοδικά όπου 
συμπεριλαμβάνονται και τα Online 3 μόρια ετησίως

 ♦ Συγγραφή άρθρου (μόνο ο 1ος, ο 2ος ο 3ος και 
ο τελευταίος συγγραφέας), σε Ελληνικά Επι-
στημονικά Περιοδικά

5 μόρια 

 ♦ Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περι-
οδικά που περιλαμβάνονται στο Pub Med, 
(μόνο ο 1ος , ο 2ος και ο 3ος και ο τελευταίος 
συγγραφέας).

10 μόρια 



30/31   •   ΣΥΝΕΧΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

 ♦ Συγγραφή Διδακτορικών Διατριβών ανά έτος 
(με την ολοκλήρωση του έργου) 25 μόρια 

 ♦ Δραστηριότητα που γίνεται σε οποιοδήποτε 
Νομό εκτός του Συλλόγου της πρώτης εγ-
γραφής

 1 μόριο  ανά ημέρα παρακολού-
θησης επιπλέον

 ♦ Σε Εκδηλώσεις για:  ΚΑΡΠΑ, Λοιμώξεις, Ακτινοπροστασία, Πρόληψη, οι οποίες δι-
ενεργούνται από Παρόχους ή μη, ΔΩΡΕΑΝ, αποκομίζονται μόρια στο σύνολο της 
5ετίας.  



2.1.      ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, 
ΣΥΝΟΔΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Οι εκπαιδευτές/ομιλητές αποκομίζουν το συνολικό αριθμό των μορίων της Εκδήλω-
σης  προσαυξημένο κατά ένα μόριο.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχεία με στοιχεία των οδοντιάτρων που παρα-
κολουθούν τις εκδηλώσεις και να χορηγούν σε αυτούς βεβαίωση παρακολούθησης, στην 
οποία θα αναγράφεται ο τίτλος της επιστημονικής εκδήλωσης, ο ομιλητής ή οι ομιλητές, η 
ημερομηνία διεξαγωγής, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος του οποίου είναι μέλος ο οδοντίατρος 
και ο αριθμός των μορίων που λαμβάνει, έτσι όπως έχει ήδη πιστοποιηθεί από την Επιτρο-
πή Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης.

Αντίστοιχα συγκεντρωτικά αρχεία μοριοδοτημένων οδοντιάτρων υποχρεούται να τη-
ρεί και η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης που εδρεύει στην Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Ο Οδοντίατρος υποχρεούται να διατηρεί  επικαιροποιημένο το προσωπικό του  αρχείο  
μορίων ΣΕΕΟ και να ενημερώνει τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι μέλος καθώς 
και το Ινστιτούτο  για επιπρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες έχει συμ-
μετάσχει.

  
Οι Πάροχοι υποχρεούνται εντός, 5 ημερών από το τέλος της εκδήλωσης, να αποστέλ-

λουν τον Πίνακα Μοριοδοτήσεων των παρακολουθούντων οδοντιάτρων στην Επιτροπή 
Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της Ε.Ο.Ο. και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο του 
οποίου είναι μέλος ο οδοντίατρος.



Έκδοση της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

www.eoo.gr/files/pdfs/Fylladia


