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Ξανά μαζί!

Μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, οι οποίες
υποχρέωσαν το NEWSLETTER του Δ.Σ. της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας να κάνει την αναγκαία
ανάπαυλα, ο Σεπτέμβριος μας φέρνει και πάλι μαζί, με
ενημέρωση για τον κλάδο μας!

Στο δάσος της Βόρειας Εύβοιας



Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Επιτέλους, για πρώτη φορά και μετά από πολλά
χρόνια, πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου η
πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης.
H διαδικασία της ίδρυσης Ινστιτούτου μαζί με τα προ
απαιτούμενά, προχωρά στο υπουργείο Υγείας και

πρόκειται, και πρόκειται όπως μας δηλωσαν από το υπουργείο, να ολοκληρωθεί με
την ψήφιση του Ν.Σ. για την ψυχική.
Αλλωστε πρέπει να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν.2955/01, επιτρέπεται στην ΕΟΟ
να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική η μη μορφή, οπότε μπορούμε να
προχωρήσουμε από μόνοι μας.
Η πρότασή μας προς το υπουργείο Υγείας εξακολουθεί να ισχύει για τον ορισμό
εκπροσώπου του.
Διαχείρισης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης
Οδοντιάτρων, με απόφαση του ΔΣ, όλα τα μέλη της Επιτροπής, που συγκροτήθηκε
δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της.
Στον

Φορέα

Τα μέλη αυτά είναι τα κάτωθι:
Τακτικά
1. Αθανάσιος Κατσίκης – Πρόεδρος ΕΟΟ
2. Αθανάσιος Υφαντής – Πρόεδρος Ο.Σ. Αττικής
3. Αθανάσιος Δελβιώτης – Πρόεδρος Ο.Σ.Θεσσαλονίκης
4. καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιχλάκης – Ε.Κ.Π.Α.
5. καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης – Α.Π.Θ.
6. Νικόλαος Λυγιδάκης – Επιστημονικές Εταιρείες : Πρόεδρος Ελληνικής
Παιδοδοντικής Εταιρείας
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Βασίλης Τσανίδης – Β’ Αντιπρόεδρος ΕΟΟ/Πρόεδρος Ο.Σ.Ροδόπης
2. Νικόλαος Δέδες – μέλος του Δ.Σ. ΕΟΟ
3. Μαρία Μενενάκου – Α’ Αντιπρόεδρος ΕΟΟ/ Πρόεδρος Ο.Σ. Πειραιά
4. καθηγήτρια Αλεξάνδρα Σκλαβούνου – Ε.Κ.Π.Α.
5. αναπληρωτής καθηγητής Κοσμάς Τολίδης – Α.Π.Θ.
6. Ιωάννης Μελακόπουλος- Επιστημονικές Εταιρείες: Πρόεδρος Στοματολογικής
Εταιρείας Ελλάδος
7. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας
Την ευθύνη της μοριοδότησης των διαφόρων επιστημονικών εκδηλώσεων έχει
αποκλειστικά η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των Οδοντιάτρων.
Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ότι η μοριοδότηση θα ισχύει μόνο σε πιστοποιημένους
παρόχους.
Η μοριοδότηση των επιμέρους εκδηλώσεων έχει ως εξής:
-

5 μόρια ανά ημέρα συμμετοχής σε Πιστοποιημένο Συνέδριο επί τον αριθμό των
ημερών που διαρκεί το Συνέδριο (π.χ. Συνέδριο 3 ημερών = 15 μόρια)
15 – 20 μόρια για παρακολούθηση στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
ανάλογα με τις ημέρες που διαρκεί (3 ή 4)
5 μόρια για παρακολούθηση κάθε ημέρας Συνεδρίου σε Περιφερειακά Συνέδρια
Οδοντιατρικών Συλλόγων ή Πιστοποιημένων Επιστημονικών Εταιρειών
5 μόρια ανά ημέρα για παρακολούθηση σε Πιστοποιημένα Διεθνή Οδοντιατρικά
Συνέδρια
5 μόρια στο σύνολο για παρακολούθηση σε Ιατρικά Συνέδρια
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-

1 μόριο ανά ώρα για παρακολούθηση Θεωρητικών Σεμιναρίων ή Διαλέξεων σε
Επιστημονικά Συνέδρια, Συνόδους και Ημερίδες
1,5 μόριο ανά ώρα για παρακολούθηση Πρακτικών Σεμιναρίων

Πιλοτική έναρξη Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Καλαμάτα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5o ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας
της Ελλάδας, 7-9/9/16 στην Καλαμάτα.
Έγινε έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού της Συνεχούς Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης των Οδοντιάτρων, ενώ η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί στο 36ο
Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας, ο κ.
Αθανάσιος Κατσίκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων με ιδιαίτερη έμφαση το εξής:
«Η ΕΟΟ σκοπεύει και φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη την πληθώρα των επιστημονικών
εκδηλώσεων, οι οποίες δεν έχουν πάντα σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων των
συναδέλφων, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από εμπορικές εταιρείες, οι οποίες πολλές
φορές ανακοινώνουν ότι παρέχουν και credits».

 Ειδική Προσφορά για τις προεγγραφές στο 36ο ΠΟΣ

Εκμεταλλευτείτε τα ειδικά προνόμια και μειωμένα κόστη
προεγγραφής, τα οποία ισχύουν μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου
2016 και πραγματοποιήστε την εγγραφή σας μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας του 36ου ΠΟΣ.
Η πραγματοποίηση της εγγραφής σας έως τις 30/9/2016, σας
προσφέρει:
 Μειωμένο κόστος εγγραφής
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 Δυνατότητα
επιλογής
Φροντιστηρίου

ενός

δωρεάν

Κλινικού

 Δυνατότητα επιλογής επιπλέον Κλινικών Φροντιστηρίων με
μειωμένο κόστος
 Δυνατότητα συμμετοχής στο 4ωρο Πιστοποιημένο
Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με
καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής έως 30
Σεπτεμβρίου 2016
 Δυνατότητα επιλογής μεταξύ των Πρακτικών Σεμιναρίων
που διοργανώνονται στο πλαίσιο του36ου Π.Ο.Σ

Στις συζητήσεις με το κουαρτέτο η κατάργηση των εκπτώσεων στο
ασφαλιστικό
Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε στην πρόβλεψή μας
ότι όλες οι ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νόμου οι
οποίες προβλέπουν εκπτώσεις στις εισφορές για
τους
νέους
επιστήμονες
και
ελεύθερους
επαγγελματίες θα τεθούν προς κατάργηση στις
τρέχουσες
διαπραγματεύσεις
της
ελληνικής
κυβέρνησης με το κουαρτέτο.
Το θέμα είχε θέσει κατά προτεραιότητα ο πρόεδρος
της ΕΟΟ στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, πριν από τις
καλοκαιρινές διακοπές, ενώ ο ίδιος έχει ενημερώσει σχετικά και τον πρόεδρο του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχάλη Βλασταράκο.
Οι εκπτώσεις στις εισφορές Υγείας, τις οποίες είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, για τους
νέους, καταργούνται με το νομοσχέδιο, το οποίο εισήχθη την Παρασκευή 23
Σεπτεμβρίου στη Βουλή και μας αφήνουν με την αγωνία για ενδεχόμενη κατάργηση
και των υπολοίπων ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Διαμαρτυρία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Αθήνας
Το Δ.Σ. της ΕΟΟ αποφάσισε, στη
συνεδρίαση
της 2ας Σεπτεμβρίου να
καταθέσει άμεσα προσφυγή στο ΣτΕ,
σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της
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Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Αποκατάσταση στην Στοματική και
Γναθοχειρουργική Χειρουργική», από όπου αποκρύπτεται τεχνηέντως ο βασικός
στόχος, ο οποίος είναι τα ενδοστοματικά εμφυτεύματα και η τοποθέτησής τους, την
οποία, σύμφωνα με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού, θα μπορούν να
πραγματοποιούν και ιατρικές – χειρουργικές ειδικότητες.
Επίσης, το Δ.Σ. της ΕΟΟ αποφάσισε ομόφωνα να κατατεθεί σχετική διαμαρτυρία
προς το Υπουργείο Υγείας.

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου: Συνάντηση υγειονομικών φορέων με τον
υφυπουργό Υγείας
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι της ΕΟΟ,
του
Πανελλήνιου
Ιατρικού
Συλλόγου,
του
Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού
Συλλόγου,
των
Δικαστικών
Επιμελητών,
του
Πανελλήνιου
Κτηνιατρικού Συλλόγου, του Συντονιστικού των
Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, του Πανελλήνιου
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, ενώ την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εκπροσώπησαν ο
υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος και ο
γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.
Φράγκος.
Θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν το εφάπαξ, η Πρόνοια και η επικούρηση.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΟ ανέφερε κατά τη συνάντηση ότι συζητάμε τη δημιουργία
επαγγελματικού ταμείου, υπό την προϋπόθεση της καθολικής διαδοχής της Πρόνοιας
και της Στέγης Υγειονομικών, γεγονός το οποίο συνεπάγεται υποχρεωτικότητα της
συμμετοχής.
Ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το ως άνω δεν είναι εύκολο να το επιτύχουμε
σε σχέση με τους δανειστές της χώρας και ζήτησε εναλλακτικές προτάσεις.
Το δίλημμα το οποίο μας απασχολεί είναι:
Εάν δεν δημιουργηθεί επαγγελματικό ταμείο, η Πρόνοια θα συνεχίσει να
καταβάλλεται υποχρεωτικά.
Εάν δημιουργηθεί επαγγελματικό ταμείο, ως μίνιμουμ καταβολές εισφορών θα είναι
αυτές οι οποίες καταβάλλονται για την Πρόνοια, η οποίες θα εκπίπτουν από την
Εφορία, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας και υψηλότερης επένδυσης.
Η μη υποχρεωτικότητα είναι το πρόβλημα της ως άνω λύσης. Σε εμάς απομένει να
εξετάσουμε με τεχνοκράτες και να σταθμίσουμε τις παραμέτρους των δύο
προτάσεων.
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……. ανά τη Χώρα



Οδοντιατρικός Σύλλογος Πέλλας: Προληπτική οδοντιατρική

Στα πλαίσια της κοινωνικής μέριμνας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πέλλας, όπως
κάθε χρόνο τα τελευταία 9 χρόνια, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, ξεκίνησε
το Πρόγραμμα Πρόληψης της Στοματικής Υγείας.
Την περσινή χρονιά οι εθελοντές οδοντίατροι του Προγράμματος, με υπεύθυνες του
Προγράμματος τις κυρίες Μπόσνα Πετρούλα και Στάχταρη - Πλιόγκα Αγνή, εξέτασαν
πάνω από 2.500 παιδιά.



Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά γιόρτασε τα 90 χρόνια του

Σε μήνυμά της για τα 90 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Μαρία Μενενάκου αναφερει:
«Αισθάνομαι την ανάγκη να εξομολογηθώ δημόσια την ιδιαίτερη σχέση αφοσίωσης
που διατηρώ με το πολύτιμο αγαθό που μου εμπιστεύεστε να διαχειρίζομαι. Είναι το
αγαθό που αν ήταν απτό, θα ήταν ένα περιβόλι πολύχρωμο με ρίζες ελιών 90 ετών
που σκιάζουν καρπούς μόχθων χιλιάδων συναδέλφων. Ένα περιβόλι που ήρθα με τη
σειρά μου, με ευλάβεια, να φροντίσω να μείνει πράσινο και ζωντανό. Για μένα μία
σχέση ζωής. Σας είμαι ευγνώμων».
&&&&&&&&&&
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