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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέος υπολογισμός για τις νέες
συντάξεις
Όπως είχε προειδοποιήσει εγκαίρως
και από πολύ καιρό η Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η κυβέρνηση
υποχρεώθηκε τελικώς να καταθέσει τροπολογία του υπουργείου
Εργασίας για τις νέες συντάξεις στο σχέδιο νόμου του υπουργείου
Υγείας, με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και
πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».
Με την τροπολογία ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ο τρόπος αναπροσαρμογής
των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του «ανταποδοτικού»
μέρους της σύνταξης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, προβλέπεται

ότι η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, για το διάστημα έως
και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού
δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από 2021
και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που
υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Επίσης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της
εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την
αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, όπως σημειώνεται στην
τροπολογία.
Μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ ότι δεν είναι δυνατό να
εκδοθεί ο δείκτης μεταβολής μισθών από το 2002 και μετά, οι αλλαγές
κρίθηκαν επιβεβλημένες προκειμένου να ξεμπλοκάρει η διαδικασία
έκδοσης περίπου 50.000 αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν
κατατεθεί μετά τον νέο ασφαλιστικό νόμο.
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που
συνοδεύει την τροπολογία, από τις αλλαγές προκύπτει όφελος ύψους
12,5 εκατ. στον προϋπολογισμό.
Eξάλλου, καθυστερεί ακόμη η αποστολή των ειδοποιητηρίων για τους
υγειονομικούς, και μάλιστα για ανεξήγητους λόγους, δεδομένου ότι οι
ενδιαφερόμενοι έχουν απευθυνθεί αρμοδίως στον ΕΦΚΑ και δεν έλαβαν
ικανοποιητική απάντηση.
Όπως είναι γνωστό σε όλους τους συναδέλφους οδοντιάτρους της χώρας
μας, η ΕΟΟ έχει εκφράσει τη συνολική αντίθεσή της στον νέο
φοροασφαλιστικό νόμο και έχει ήδη καταθέσει προσφυγή στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσή του.
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Νέα παράταση για τις ασφαλιστικές
εισφορές από τον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η παράταση αφορά την προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και καταβολής των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017,
καθώς και η προθεσμία καταβολής εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2017
των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων,
ελεύθερων επαγγελματιών), έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017,
όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ).
Αντίστοιχα, ορίζει τη Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017, ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και
καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής
περιόδου Φεβρουαρίου 2017 και καταβολής εισφορών μηνός
Φεβρουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών,
αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών).
Πρόκειται για μία ακόμη δικαίωση της ΕΟΟ, η οποία είχε πολύ έντονα
και έγκαιρα προειδοποιήσει ότι ούτε το νέο σύστημα θα είναι έτοιμο να
«υποδεχθεί» τα εκατομμύρια ασφαλισμένων της χώρας ούτε οι
τελευταίοι θα είναι σε θέση να καταβάλλουν τις δυσβάσταχτες
ασφαλιστικές εισφορές τους, με αποτέλεσμα ον ΕΦΚΑ να παρέχει
διαδοχικές παρατάσεις…
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Η ΕΟΟ στη Βουλή
Ο Πρόεδρος της ΕΟΟ έλαβε το λόγο την Τρίτη 7 Μαρτίου,
κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων στην
επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, επί του
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μέρους εκείνου του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την Ψυχική
Υγεία, στο οποίο εμπεριέχονται και διατάξεις για τους οδοντοτεχνίτες.
Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ σημείωσε τις
παρατηρήσεις του επί των άρθρων 58 – 75, τα οποία αφορούν στη
σύσταση και λειτουργία Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών
Οδοντοτεχνιτών και τόνισε ότι οι επιθετικοί προσδιορισμοί «ανεξάρτητη
και αυτόνομη επιστήμη και τέχνη» είναι αδόκιμοι και παραπλανητικοί,
με κίνδυνο να παρερμηνευθούν, δεδομένου ότι το έργο του
οδοντοτεχνίτη είναι άμεσα συνυφασμένο και εξαρτώμενο από τον
οδοντίατρο - τόσο υπό το επαγγελματικό όσο και υπό το επιστημονικό
της πρίσμα.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΟ τόνισε επίσης ότι εξίσου αδόκιμη είναι και η μνεία
των ως άνω άρθρων του νομοσχεδίου περί
«παροχής υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο
κοινωνικό σύνολο», αφού ο οδοντοτεχνίτης
παρέχει εν τοις πράγμασι τις υπηρεσίες του
στον οδοντίατρο και όχι στους ασθενείς και το
κοινωνικό σύνολο.
Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ ζήτησε να προσθεθεί στο άρθρο 21 του
νομοσχεδίου ότι στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Δημοσίας Υγείας
θα μετέχει και ο εκάστοτε Πρόεδρος της ΕΟΟ και ένας εκπρόσωπος των
Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας.
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Συνέντευξη Τύπου από την ΕΟΟ για
το αμάλγαμα
Συνέντευξη Τύπου για τις ευρωπαϊκές
εξελίξεις σχετικά με τη χρήση του
αμαλγάματος στην Οδοντιατρική παραχώρησε την Τρίτη 14 Μαρτίου η
ΕΟΟ. Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν δέκα (10) δημοσιογράφοι
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του υγειονομικού ρεπορτάζ, τους οποίους ενημέρωσαν σχετικά ο
Πρόεδρος της ΕΟΟ, Αθανάσιος Κατσίκης, ο γενικός γραμματέας της ΕΟΟ,
καθηγητής Ιωάννης Τζούτζας, και ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αθήνας (ΟΣΑ) Αθανάσιος Υφαντής.
Στους δημοσιογράφους επιδόθηκε το εξής ενημερωτικό κείμενο:
 Η Ε.Ε. δρομολογεί τη μείωση της χρήσης του οδοντιατρικού
αμαλγάματος με στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος
 Ιδιαίτερες οδηγίες για εγκύους και γυναίκες οι οποίες θηλάζουν
 Απαγόρευση της χρήσης οδοντιατρικού αμαλγάματος σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 15 ετών

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τον Υδράργυρο
είναι ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το
Περιβάλλον που εναρμονίζει το ευρωπαϊκό
νομοθετικό πλαίσιο με τη Σύμβαση της Μιναμάτα. Η πρόθεση των
νομοθετών ήταν να μειώσουν την ποσότητα του υδραργύρου,
περιλαμβανομένου αυτού από το οδοντιατρικό αμάλγαμα, στο
Περιβάλλον.
 Η απαγόρευση της χρήσης του οδοντιατρικού αμαλγάματος σε παιδιά
κάτω των 15 ετών πρέπει να ερμηνευθεί ως μία υπόθεση ότι τα παιδιά
κάτω των 15 ετών έχουν μικρές τερηδονικές βλάβες και κατά συνέπεια
απαιτούνται μικρές εμφράξεις. Aποτελεί ήδη βέλτιστη πρακτική για τους
οδοντιάτρους να ακολουθούν μιαν ελάχιστα παρεμβατική προσέγγιση
στις μικρές κοιλότητες, για τις οποίες, άλλωστε, τα διαθέσιμα υλικά
εξελίσσονται διαρκώς. Ωστόσο, κάποια παιδιά κάτω των 15 ετών μπορεί
να μην έχουν μικρές κοιλότητες ή να έχουν άλλες ιατρικές ή
οδοντιατρικές ανάγκες που καθιστούν τα άλλα υλικά λιγότερο
αποτελεσματικά. Ο Κανονισμός παρέχει στους οδοντιάτρους την
ευκαιρία να εκτιμήσουν τις ατομικές ανάγκες του ασθενούς και να
κάνουν χρήση του κατάλληλου/ενδεικνυόμενου υλικού αποκατάστασης
σε μια δεδομένη περίσταση.
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 Kατά τη θεραπεία εγκύων γυναικών, ακολουθούμε την προσέγγιση που
προβλέπεται από μια σειρά δημοσίων
φορέων, στους οποίους περιλαμβάνεται και η
SCENIHR (Scientific Committee on Emerging
and
Newly
Identified
Health
Risks/Eπιστημονική Επιτροπή για τους
ανακύπτοντες
και
τους
πρόσφατα
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία):
«Oπως συμβαίνει και με κάθε άλλη ιατρική ή φαρμακευτική παρέμβαση,
θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη προσοχή όταν μελετάται η τοποθέτηση
οποιουδήποτε οδοντιατρικού υλικού αποκατάστασης
σε
έγκυες
γυναίκες». Αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική να αναβάλουμε μια
οδοντιατρική παρέμβαση για μετά την εγκυμοσύνη, εκτός εάν τούτο
κρίνεται ιατρικά απαραίτητο από τον οδοντίατρο. Ο Κανονισμός
επεκτείνει την αρχή αυτή και για τις γυναίκες που θηλάζουν.
 Σε γενικές γραμμές, οι οδοντίατροι αξιολογούν την κατάσταση του κάθε
ασθενούς προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα ενδεικνυόμενα/σωστά
υλικά, στη σωστή χρονική στιγμή, για το σωστό ασθενή.
 Κλειδί για τη μείωση της ανάγκης παρεμβατικής θεραπείας είναι η
επένδυση στην πρόληψη της τερηδόνας και των λοιπών οδοντιατρικών
νοσημάτων.
 Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη
μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να διερευνήσουμε μια πιθανή
σταδιακή ελάττωση (phase-down) της χρήσης του οδοντιατρικού
αμαλγάματος για Περιβαλλοντικούς λόγους μέχρι το 2030. Mιά
σταδιακή κατάργηση (phase-out) οφείλει να σεβαστεί την αρμοδιότητα
των Κρατών-μελών για την οργάνωση και την παροχή των Υπηρεσιών
υγείας και της Ιατρικής περίθαλψης, όπως εκφράζεται μέσω της αρχής
της επικουρικότητας και του Άρθρου 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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……. ανά τη Χώρα

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ



ΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Κλινικό σεμινάριο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
πριν από λίγες ημέρες στο Ξενιτίδειο
Πνευματικό Κέντρο, στην Αριδαία, το
3ήμερο Κλινικό Σεμινάριο της Ελληνικής
Περιοδοντολογικής
Εταιρείας
σε
συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο
Ν. Πέλλας. Το Πρόγραμμα ήταν άρτια δομημένο και περιλάμβανε τόσο
θεωρητικό σεμινάριο εμφυτευματολογίας όσο και κλινική εφαρμογή σε
εκμαγεία και γνάθους χοίρων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
πάρουν απαντήσεις από τους εξαιρετικούς ομιλητές, να συζητήσουν
περιστατικά, να δουν βίντεο από επεμβάσεις και να εφαρμόσουν στην
πράξη αυτά που μάθαιναν. Το σεμινάριο ξεπέρασε κατά πολύ τις
προσδοκίες τόσο των μελών του Δ.Σ. του Ο.Σ.Πέλλας, όσο και των
συμμετεχόντων που ήρθαν από Θεσσαλονίκη, Βέροια, Νάουσα, Κοζάνη,
Γρεβενά και πόλεις του Νομού μας.
Παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ν. Πειραιά, κα.
Μενενάκου, ο Πρόεδρος του Ο.Σ. Κοζάνης κ. Θεοφανούς και ο πρώην
Πρόεδρος του Ο.Σ. Ημαθίας κ. Καραγιαννόπουλος.
Ομιλητές ήταν οι:
Μαδιανός
Φοίβος
(
Καθηγητής
Περιοδοντολογίας
ΕΚΠΑ)
Δαμουλής Πέτρος ( Πρόεδρος Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας)
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Βούρος
Ιωάννης
(
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Α.Π.Θ.)
Μπαλτάς Γιώργος ( Εκπρόσωπος της Ε.Π.Ε. στην EFP )
Βασιλόπουλος Σπύρος (Επίκουρος Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ )
Συκαράς Νικήτας ( Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής ΕΚΠΑ)
Γούσιας Ηρακλής ( Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής ΕΚΠΑ)
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