TEYXOΣ 13 – ΜΑΙΟΣ 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σύσκεψη των επιστημονικών φορέων
για το ασφαλιστικό
Συνάντηση για το συντονισμό των
επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων
κατά των νέων ρυθμίσεων για το
ασφαλιστικό που επιβαρύνουν υπέρμετρα το
σύνολο των ασφαλισμένων και οδηγούν σε
κατάρρευση το ασφαλιστικό σύστημα,
πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαϊου στα γραφεία του Τεχνικού
Επιμελητήριου Ελλάδας.
Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων της χώρας τόνισαν
ότι η κυβέρνηση μέσα σε 4 μόλις μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ έρχεται
και αυξάνει έως 61% τις εισφορές, επιβαρύνοντας αυτούς που
υποτίθεται ότι θα ευνοούσε το νέο ασφαλιστικό, δηλαδή τα μικρά και
μεσαία εισοδήματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών
φορέων της χώρας είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση
επιβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στα έξοδα των επαγγελματιών, μέσω
της μη αναγνώρισης των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου
έτους, δηλαδή σε εισόδημα που δεν υπάρχει!
Δυστυχώς πλέον από το «κίνημα δεν πληρώνω» οδηγούμαστε
στο «κίνημα δεν έχω να πληρώσω», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.
Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι η Κυβέρνηση και οι πολιτικοί που
χειρίστηκαν το Ασφαλιστικό όπως ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι
Υπουργοί Γιώργος Κατρούγκαλος και Έφη Αχτσιόγλου, ο Υφυπουργός
Τάσος Πετρόπουλος έχουν προσωπική ευθύνη για την αφαίμαξη του
συνόλου
της
ελληνικής
οικονομίας
μέσα
από
το
ασφαλιστικό. Προσωπική, ονομαστική, ευθύνη θα έχουν όσοι
βουλευτές ψηφίσουν αυτά τα καταστροφικά μέτρα.
Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων
της χώρας καλούν όλους τους επιστήμονες, τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους να συμμετέχουν
δυναμικά στη γενική απεργία της Τετάρτης 17 Μαΐου 2017, κατά των
νέων μέτρων της κυβέρνησης. «Να βρεθούμε όλοι μαζί στο δρόμο,
είναι η τελευταία ευκαιρία», τόνισαν χαρακτηριστικά.
Η συμμετοχή στην κινητοποίηση της Τετάρτης 17/5 θα είναι η
δυναμική απάντηση του συνόλου της κοινωνίας στα καταστροφικά
μέτρα. Αλλά οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της χώρας θα
δώσουν και ακόμη μία μάχη: θα γίνει κάθε απαραίτητη νομική
ενέργεια, σε κάθε βαθμό της δικαιοσύνης, για την ακύρωση αυτών των
παράλογων και ανεφάρμοστων μέτρων.
Στην συνάντηση συμμετείχαν πρόεδροι και εκπρόσωποι των εξής
επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων:
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών
Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Ομοσπονδία
Δικαστικών Επιμελητών, Δικαστικοί Επιμελητές Αττικής, Ένωση
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
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Συνάντηση της ΕΟΟ με τον υπουργό
Υγείας

Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, και τον
αναπληρωτή γενικό γραμματέα , κ. Σταμάτη Βαρδαρό, είχαν την Πέμπτη
4 Μάϊου, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κατσίκης, ο Γενικός Γραμματέας
Καθηγητής Ιωάννης Τζούτζας και μέλη του Δ.Σ της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ)
Αντικείμενα της συνάντησης ήταν:
 Οι θέσεις της ΕΟΟ επί του προσχεδίου νόμου του υπουργείου
Υγείας περί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 Τα θέματα του Ινστιτούτου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των
Οδοντιάτρων
 Η εφαρμογή του νόμου 4025 για τη χορήγηση των αδειών
ασκήσεως επαγγέλματος και των τίτλων Ειδικότητας από την ΕΟΟ
 Το θέμα της Ειδικότητας της Χειρουργικής Στόματος
 Το θέμα της επαναφοράς της Ειδικότητας της Στoματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην Οδοντιατρική
 Η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου στα οδοντιατρεία.
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Οι νέες θέσεις του υπουργείου Υγείας
Για «πλήρη οδοντιατρική περίθαλψη και
προσθετική αποκατάσταση σε παιδιά και
ενήλικες» κάνει τώρα λόγο το υπουργείο
Υγείας, μετά από τις παρεμβάσεις των
οδοντιάτρων στη δημόσια διαβούλευση επί του
προσχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας περί Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός Υγείας
παρουσίασε στην αντιπροσωπεία της ΕΟΟ κείμενο με τις νέες ρυθμίσεις
περί οδοντιατρικής, οι οποίες, όπως ο ίδιος δεσμεύθηκε, θα
περιληφθούν ως αυτόνομα άρθρα στο νομοσχέδιο περί Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
Τα ως άνω νέα άρθρα θα προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Σε κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας απασχολείται η
Οδοντιατρική Ομάδα, η οποία αποτελείται, κατ’ ελάχιστον, από τον/την
οδοντίατρο και έναν βοηθό οδοντιατρείου ή νοσηλευτή/τρια. Μέλη της
Οδοντιατρικής Ομάδας θεωρούνται οι οδοντοτεχνίτες, οι επισκέπτες
Υγείας, αλλά και το διοικητικό προσωπικό.

Κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας βρίσκεται σε επιστημονική
διασύνδεση με τα άλλα οδοντιατρεία των δομών της ΠΦΥ, τα
οδοντιατρεία των νοσοκομείων, αλλά και τα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας
ανά ΥΠΕ.

Η Οδοντιατρική Ομάδα, με επικεφαλής τον οδοντίατρο, οφείλει
να πραγματοποιεί οδοντιατρικό έλεγχο της στοματικής υγείας του
πληθυσμού της περιοχής ευθύνης (συνολικά 2.000 – 2.500 παιδιά
ηλικίας 2 – 14 ετών) και να ενημερώνει τους γονείς για τα ευρήματα της
εξέτασης, ενώ η Οδοντιατρική Ομάδα συνεργάζεται με την Τοπική
Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) του Κέντρου Υγείας, συμμετέχει σε
προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας στον πληθυσμό και
αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες Υγείας,
εκπαιδευτικούς κ.ά.

Η στελέχωση και ανάπτυξη των οδοντιατρείων των Κέντρων
Υγείας ανά ΥΠΕ γίνεται με απόφαση του υπουργού.
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Η ΕΟΟ εμμένει στις θέσεις της
Η Ε.Ο.Ο. διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για τις
προθέσεις του υπουργείου Υγείας, καθώς δεν υπάρχει
σχετική οικονομικοτεχνική μελέτη ούτε αντίστοιχο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ως άνω μέτρων για την
Οδοντιατρική στην νέα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Παρ’ όλα αυτά, εκτιμώντας τη σοβαρότητα της συνάντησης, η ΕΟΟ
θέλει να πιστεύει ότι το υπουργείο Υγείας θα είναι συνεπές ως προς τις
νέες θέσεις του, τις οποίες θεωρούμε ως δεσμευτικές, και αναμένουμε
να τις δούμε ενταγμένες στο επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου
Υγείας για την νέα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο θα
κατατεθεί στη Βουλή.
Σε κάθε περίπτωση, η αντιπροσωπεία μας επέμεινε κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, στις θέσεις της για:

Υπογραφή συλλογικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της ΕΟΟ,
με συγκεκριμένο τιμολόγιο, μετά από την αναγκαία ανακοστολόγηση
των οδοντιατρικών πράξεων και κλειστό ετήσιο προϋπολογισμό.

Καθιέρωση βασικού πακέτου παροχών, το οποίο θα
περιλαμβάνει εμφράξεις, εξαγωγές, ενδοδοντικές θεραπείες,
φθορίωση, ουλίτιδα.

Καθιέρωση ποσοστού ύψους 5% επί των δημοσίων δαπανών για
την Υγεία, το οποίο να αφορά την Οδοντιατρική.

Καθιέρωση της ελεύθερης επιλογής θεράποντα.

Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου για την Οδοντιατρική για
κάθε ασφαλισμένο.

Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας, με αντικείμενο
τον στρατηγικό σχεδιασμό

Ως υπεύθυνοι μονάδων Υγείας στα Κέντρα Υγείας να
αναλαμβάνουν και οδοντίατροι.
Για την επίτευξη των ως άνω είναι αναγκαία η πρόσληψη νέων
οδοντιάτρων και η ανανέωση του οδοντιατρικού εξοπλισμού. Ειδικά
προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στα Κέντρα
Υγείας να αντιμετωπίζονται σε ειδικά κέντρα, τα οποία θα ιδρυθούν
στις έδρες των περιφερειών (στοματολογικά, γναθοχειρουργικά,
σχιστίες, ΑμεΑ).
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Μετά τη συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η
ΕΟΟ κρίνει
ότι σε ότι αφορά τους ελευθεροεπαγγελματίες
οδοντιάτρους, θα ακολουθήσει διάλογος με την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ,
από την οποία το ΔΣ της ΕΟΟ έχει ζητήσει συνάντηση.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Δελτίο Τύπου της ΕΟΟ για τις νέες
αυξήσεις στις εισφορές για τον ΕΦΚΑ

H Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) είχε
προειδοποιήσει εγκαίρως και κατ’ επανάληψη
ότι ο νέος φοροασφαλιστικός νόμος θα επιφέρει
την εξόντωση των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιστημόνων, το
εισόδημα των οποίων δημεύεται υπέρ του ΕΦΚΑ και της εφορίας, τη
στιγμή κατά την οποίαν η σκληρή τιμωρία του συνεπή
φορολογούμενου, την οποίαν επιφέρει ο νόμος, δεν επαρκεί για να
καλύψει τις ανάγκες του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας
Δεν έχουν περάσει ούτε πέντε μήνες από τη θέση του νέου
φοροασφαλιστικού νόμου σε εφαρμογή και αποδεικνύεται περίτρανα
πόσο πρόχειρο και εκδικητικό είναι το
εγχείρημα της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αλλά και τις
σχετικές επιβεβαιωτικές δηλώσεις της
υπουργού Εργασίας, κ. Έφης Αχτσιόγλου, με
νέες εφευρέσεις της κυβέρνησης επιχειρείται η ολοκληρωτική
οικονομική και βιοτική εξόντωση των επιστημόνων και των ελευθέρων
επαγγελματιών της χώρας μας, καθώς επαπειλείται νέα λαίλαπα με την
επικείμενη νέα αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών!
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας δηλώνει με
οργή προς πάσα κατεύθυνση και, κυρίως, προς την κυβέρνηση και το
υπουργείο Εργασίας ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετο στις
επικείμενες νέες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών για τους
επιστήμονες και τους ελευθέρους επαγγελματίες, ενώ ζητεί για μία
ακόμη φορά την πλήρη κατάργηση του νέου φοροασφαλιστικού νόμου.
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Η ΕΟΟ συμμετείχε στην απεργία της
Τετάρτης 17 Μαΐου για το
πολυνομοσχέδιο
Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.), σύμφωνα με την
πρόσφατη απόφαση των Επιστημονικών φορέων, συμμετείχε στην
εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία, την οποία είχε προκηρύξει η
ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 17 Μάϊου, και κάλεσε όλους τους οδοντιάτρους
της χώρας μας να συμμετάσχουν μαζικά και αγωνιστικά στις
προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις.
Η Ε.Ο.Ο., αναλογιζόμενη τις επιπτώσεις του νέου φοροασφαλιστικού
νόμου στην επαγγελματική επιβίωση των οδοντιάτρων και ελεύθερων
επαγγελματιών, λέει:
 Όχι στη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους
επιστήμονες και τους ελευθέρους επαγγελματίες.
 Όχι στη μεθοδευμένη από την κυβέρνηση οικονομική και βιοτική
εξόντωση των οδοντιάτρων και των λοιπών επιστημόνων και ελευθέρων
επαγγελματιών.
 Να καταργηθεί ο νέος φοροασφαλιστικός νόμος, ο οποίος
δημεύει το εισόδημα των επιστημόνων και των ελευθέρων
επαγγελματιών.
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Συμμετοχή της ΕΟΟ στην
συγκέντρωση των επιστημονικών
φορέων για το ασφαλιστικό
Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
(ΕΟΟ), σύμφωνα με την σχετική απόφαση
των επιστημονικών φορέων, κάλεσε τους οδοντιάτρους να
συμμετάσχουν μαζικά και αγωνιστικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
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των μεγαλύτερων επιστημονικών φορέων της χώρας μας, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος, την Πέμπτη 18 Μάϊου,
στις 7 μ.μ., ημέρα και ώρα συζήτησης και ψήφισης του
πολυνομοσχεδίου από την Βουλή.
Οι οδοντίατροι της χώρας μας θα δείξουν έτσι έμπρακτα την
αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης για τις νέες, καταστροφικές
αυξήσεις στις εισφορές και τις άλλες ρυθμίσεις, τις οποίες
περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο.
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Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση
της ΕΟΟ, 12-13/5/2017

Με τη συζήτηση και την
έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Οικονομικού
Απολογισμού του 2016, του Οικονομικού Προϋπολογισμού για τα έτη
2017, 2018 και 2019, καθώς και του Διοικητικού Απολογισμού,
ξεκίνησαν την Παρασκευή 12 Μάϊου οι εργασίες της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ).
Επί του Διοικητικού Απολογισμού, τον οποίον ανέγνωσε ο
Πρόεδρος της ΕΟΟ, επακολούθησε συζήτηση και κατετέθησαν
προτάσεις, οι οποίες αφορούσαν το απερχόμενο έτος, αλλά καθόρισαν
επίσης την προοπτική του Κλάδου.
Μεταξύ
των
άλλων
υπογράμμισε ότι «Οι αλλαγές στο
ασφαλιστικό, τα φορολογικά και
την Υγεία, αλλά και η συνάρτηση
των εισφορών με το εισόδημά
μας, ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία
επιδείνωσης της οικονομικής
κατάστασης των οδοντιάτρων στη
χώρα μας.
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Οι επιπτώσεις, τις οποίες δεχθήκαμε, είναι έμμεσες και άμεσες.
Και αυτό συμβαίνει, διότι η οικονομική εξουθένωση, ιδιαιτέρως της
μεσαίας τάξης, δεν αφήνει περιθώρια για προσέγγιση ασθενών στα
ιατρεία μας.
Το Δ.Σ. της ΕΟΟ έδωσε παντού το αγωνιστικό «παρόν»,
παρουσίασε διαμορφωμένες προτάσεις για τον κλάδο μας και έθεσε
επίσης σε πρώτη προτεραιότητα τα θεσμικά θέματα, όπως η
συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οδοντιάτρων, η χορήγηση των αδειών
άσκησης του επαγγέλματος από την ΕΟΟ, σύμφωνα με τον νόμο 4025
κ.λπ.».
Το σώμα ενέκρινε τον
Διοικητικό Απολογισμό.
Οι εργασίες της Γενικής
Συνέλευσης
της
ΕΟΟ
ολοκληρώθηκαν αργά το
Σάββατο 13 Μάϊου, με τη
συζήτηση
επί
του
προτεινομένου σχεδίου νόμου
περί Οδοντιατρικών Συλλόγων και ΕΟΟ, αλλά και επί της τροποποίησης
του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας, για τα οποία θα ακολουθήσει
δημόσια διαβούλευση μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της ΕΟΟ.
Ο κλάδος αναγνώρισε, με συντριπτική πλειοψηφία, την
αναγκαιότητα για τροποποίηση του νόμου περί Οδοντιατρικών
Συλλόγων και ΕΟΟ, καθώς και του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας,
με βάση τις σύγχρονες επαγγελματικές προκλήσεις και τις
δεοντολογικές επιταγές.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΟ πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο της Αθήνας «Wyndham Grand Athens» και σε αυτή
συμμετείχαν 187 μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΟ από 51 τοπικούς
Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας μας, δηλαδή η Γενική Συνέλευση
κινήθηκε πολύ κοντά στα όρια της Ολομέλειας, γεγονός το οποίο
αποδεικνύει και την ισχύ του κλάδου και την ανησυχία των
οδοντιάτρων ενώπιον των κρίσιμων εξελίξεων της επικαιρότητας.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
European Council
Council of the European Union

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/5/2017:
Η ΕΕ είναι έτοιμη να επικυρώσει τη Σύμβαση της ΜΙΝAΜΑΤΑ
Στις 11 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε Απόφαση για
σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης της
Μιναμάτα για τον υδράργυρο.
Η απόφαση αυτή μαζί με το νέο κανονισμό για τον Υδράργυρο
που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου, συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα
νομοθετικά μέτρα για την επικύρωση της Σύμβασης, η οποία θα
βοηθήσει στην προστασία των πολιτών της από τη ρύπανση από τον
υδράργυρο.
Ο υδράργυρος είναι μια πολύ τοξική ουσία η οποία, εάν εκλυθεί
ή εκλυθεί στον αέρα, στη γη και στο νερό, μπορεί να προκαλέσει
σοβαρούς κινδύνους για τους ανθρώπους, τα ψάρια, τα οικοσυστήματα
και την άγρια πανίδα. Δεδομένου ότι μπορεί να διανύσει μεγάλες
αποστάσεις μέσω του αέρα και του νερού, ο υδράργυρος
αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια απειλή που μπορεί να αντιμετωπιστεί
μόνο μέσω συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο.
Η Σύμβαση της Μιναμάτα παρέχει ένα διεθνές ρυθμιστικό
πλαίσιο με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του
παγκόσμιου περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις του
υδραργύρου. Η ΕΕ υπέγραψε τη συνθήκη μαζί με τα κράτη-μέλη της
στις 10 Οκτωβρίου 2013 στο Kumamoto (Ιαπωνία) και δεσμεύτηκε να
εξασφαλίσει την επικύρωσή της και την εφαρμογή της σε ολόκληρη την
Ένωση.
«Η επικείμενη κύρωση της Σύμβασης Minamata αποτελεί
σημαντικό βήμα προόδου κατά της ρύπανσης από τον υδράργυρο. Η ΕΕ
λαμβάνει σοβαρά υπόψη την υγεία των πολιτών της και αποτελεί μέρος
των διεθνών προσπαθειών για τον περιορισμό των εκπομπών
υδραργύρου και των εκπομπών σε παγκόσμια κλίμακα", δήλωσε ο Χοσέ
Α. Herrera, Υπουργός Περιβάλλοντος της Μάλτας και Πρόεδρος του
Συμβουλίου. "Η Μαλτέζικη Προεδρία και από την 1η Ιουλίου η επόμενη
Εσθονική Προεδρία, θα επιβλέπει τις προπαρασκευαστικές εργασίες
που απαιτούνται στο πλαίσιο της ΕΕ για την πρώτη Διάσκεψη των
Συμβαλλομένων Μερών της Συνέλευσης".
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