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Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία  

40ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο 

Μ. Α. Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά χαιρετίζω εκ μέρους των 

Πρυτανικών Αρχών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών τις εργασίες του 40ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού 

Συνεδρίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.  

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται Διαλέξεις και 

Στρογγυλά Τραπέζια που αφορούν σε πληθώρα θεμάτων της 

Οδοντιατρικής. Διακεκριμένοι ομιλητές, με μακρά εμπειρία και γνώση, 

θα συνεισφέρουν με την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους 

καλύπτοντας τη θεματολογία του Συνεδρίου, απαντώντας σε καίριους 

προβληματισμούς που αφορούν την οδοντιατρική σήμερα και 

δίνοντας το στίγμα των μελλοντικών εξελίξεων. 
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Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει 

αναπτύξει μια σημαντική σχέση με την Ελληνική Οδοντιατρική 

Ομοσπονδία. Συνδετικός ιστός ήταν, είναι και θα είναι η 

Οδοντιατρική Σχολής μας! 

Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ κατατάσσεται στις θέσεις 

51-70 μεταξύ των 70 καλύτερων Οδοντιατρικών Σχολών του 

κόσμου και των 30 ευρωπαϊκών!  

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το έργο και την 

προφορά της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 

Γι’ αυτό και με έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται, 

οι Πρυτανικές Αρχές προχωρούν γρήγορα, παρά τις χρονοβόρες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται για τόσο 

μεγάλα έργα, σε σημαντικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τις 

υποδομές της Σχολής σημαντικά, έτσι ώστε η Οδοντιατρική 

Σχολή να είναι πλέον σε ισχυρότερη θέση για να ανταποκριθεί 

ακόμα καλύτερα στο έργο της, ένα έργο που τυγχάνει ευρύτερης 

αναγνώρισης και που ενισχύει σημαντικά και συνολικά το ΕΚΠΑ 

ως Ίδρυμα. 

 

Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής έργα: 

Κατασκευή του νέου, υπερσύγχρονου κτηρίου για τις 

ανάγκες της Οδοντιατρικής Σχολής σε έκταση του 

Πανεπιστημίου Αθηνών στου Γουδή.  Δαπάνη 3.712.877,44 πλέον 

ΦΠΑ 
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Το νέο κτήριο θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τρεις 

ορόφους, στην παρούσα φάση κατασκευής. Μελλοντικά υπάρχει 

πρόβλεψη να προστεθούν δύο ακόμη όροφοι στο κτήριο, και με βάση 

αυτή την πρόβλεψη, έχουν μελετηθεί και οι εγκαταστάσεις της 

παρούσας φάσης, ώστε να είναι δηλαδή επαρκείς και ευχερώς 

επεκτάσιμες για τους δύο επί πλέον ορόφους. 

Προμήθεια 60 νέων οδοντιατρικών μονάδων για την 

κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της κλινικής άσκησης των 

φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής. 

Ανακατασκευή των 2 κλινικών του 2ου και 3ου ορόφου, 

εμβαδού 300 τ.μ. εκάστη, και δημιουργία ενός χώρου 20 τ.μ. για την 

τοποθέτηση των κεντρικών χειρουργικών αναρροφήσεων. 

Παράλληλα έγιναν ήδη προμήθειες εξοπλισμού αμφιθεάτρων και 

αιθουσών διδασκαλίας για τη Σχολή, εγκατάσταση νέου συστήματος 

κλιματισμού και εξαερισμού σε κλινικές και εργαστήρια, προμήθεια 

νέου αξονικού τομογράφου, ενώ «τρέχουν» και εργασίες συντήρησης 

και αποκατάστασης φθορών. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Στοματικής Υγείας, το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε 

συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, 

αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της στοματικής υγείας και την 

αναγκαιότητα ενημέρωσης τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο 

και του ευρύτερου κοινού, συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση στη Βουλή 
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των Ελλήνων και διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα (webinar) με θέμα 

«Στοματική και Γενική Υγεία: Μία αμφίδρομη σχέση – Παγκόσμια 

Ημέρα Στοματικής Υγείας».  

Την εκδήλωση τίμησε, μεταξύ άλλων, και ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) κ. Αθανάσιος 

Δεβλιώτης, τον οποίω και συγχαίρω για τη διοργάνωση του 

40ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου και ευχαριστώ για 

τη στενή συνεργασία της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας με το ΕΚΠΑ και την Οδοντιατρική Σχολή μας 

διαχρονικά. 

Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση 

τον Πρόεδρο του 40ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, 

τον διακεκριμένο καθηγητή και φίλο κ. Φοίβο Μαδιανό, και τον 

Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής κ. Αθανάσιο 

Υφαντή 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής 

υγείας και ένα υγιές στόμα επιδρά ευεργετικά στην ευτυχία, στην 

ευημερία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η πανδημία, όπως 

και η προηγούμενη οικονομική κρίση, έπληξαν σοβαρά τη στοματική 

υγεία των Ελλήνων, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αμέλησε 

τις τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο.  

Ωστόσο, εμείς στέλνουμε και σήμερα το μήνυμα σε όλους τους 

συμπολίτες μας ότι οφείλουν να φροντίζουν το στόμα τους, καθώς η 
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διατήρηση της υγείας του στόματος συμβάλλει τα μέγιστα στη 

διατήρηση της γενικής υγείας, αλλά και στην ποιότητα ζωής. Το στόμα 

είναι ο καθρέφτης της γενικής υγείας και πολλές συστηματικές 

ασθένειες προκαλούν βλάβες στη στοματική κοιλότητα, οι οποίες σε 

κάποιες περιπτώσεις αποτελούν τις πρώτες εκδηλώσεις ενός μέχρι 

τότε άγνωστου προβλήματος υγείας. Επίσης, μία πληθώρα τοπικών 

νοσημάτων που κυμαίνονται από τις άφθες και τον επιχείλιο έρπητα 

μέχρι τον καρκίνο του στόματος προσβάλλουν τη στοματική 

κοιλότητα και συχνά παραμένουν αδιάγνωστα και αθεράπευτα, 

ορισμένες φορές απειλώντας ακόμη και τη ζωή των ασθενών.  

Για όλα αυτά η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, η οποία 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες Σχολές του κόσμου, με 

τις Κλινικές, της προσφέρει πολύτιμες Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

σε χιλιάδες συμπολίτες μας κάθε χρόνο, αρκετοί από τους 

οποίους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.  

Η λειτουργία αυτών των Κλινικών πραγματοποιείται με την 

καθοδήγηση και συμμετοχή διακεκριμένων Καθηγητών και στελεχών 

της Οδοντιατρικής Σχολής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των 

φοιτητών της.  

Ως Διοίκηση του ΕΚΠΑ συμβάλλουμε ουσιαστικά στην 

υποστήριξη της λειτουργίας των Κλινικών της Οδοντιατρικής 

Σχολής με καθοριστική οικονομική ενίσχυση και με σημαντικά 

έργα υποδομής, όπως προανέφερα. 

Με αυτές τις σκέψεις και με την πεποίθηση ότι είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική η προαγωγή της στοματικής υγείας, χαιρετίζω τις εργασίες 
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του 40ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου της Ελληνικής 

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 

Σας ευχαριστώ.  


