
 

 

 

TEYXOΣ 6 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

 

Α ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Επιστολή από τους επικεφαλής 
των υγειονομικών φορέων στον 
πρόεδρο του ΕΤΑΑ 
 

Κοινή επιστολή προς τον πρόεδρο του 

ΕΤΑΑ Στέλιο Πλιάκη απέστειλαν την 

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου οι πρόεδροι 

του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 

(ΠΙΣ) Μιχάλης Βλασταράκος, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 

(ΕΟΟ) Αθανάσιος Κατσίκης, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

(ΠΦΣ) Κώστας Λουράντος και του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου 

(ΠΚΣ) Αθηνά Τραχήλη. 
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Στην επιστολή τους, οι πρόεδροι των τεσσάρων υγειονομικών φορέων 

αναφέρουν τα εξής: 

 "Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Κατά τη συνεδρίαση του ΕΤΑΑ της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 ελήφθη 

απόφαση για παράταση της εξόφλησης των εισφορών του 1ου 

εξαμήνου για το κλάδο Μηχανικών και το κλάδο Νομικών, ενώ αντίθετα 

δεν εδόθη παράταση για το κλάδο Υγειονομικών. 

Παρακαλούμε για λόγους ίσης μεταχείρισης αλλά και δεδομένου ότι 

διευκολύνεται το Ταμείο στην είσπραξη εισφορών από τους 

αδυνατούντες συναδέλφους μας, όπως στην απόφαση παράτασης 

εξόφλησης των εισφορών συμπεριλάβετε και το κλάδο Υγειονομικών 

(ΤΣΑΥ)".  

&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Προς παράταση στον χρόνο 
καταβολής των εισφορών 
 

Η Δ.Ε του ΤΣΑΥ αποφάσισε την Τρίτη 

12 Οκτωβρίου την παράταση του χρόνου για την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών για τους υγειονομικούς.  

Η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. 

Η πρόταση αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί από τη διοίκηση του ΕΤΑΑ, 

την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου. 

Έως την επίσημη απόφαση της διοίκησης του ΕΤΑΑ, προτείνουμε στους 

συναδέλφους να βρίσκονται εν αναμονή. 
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Συμπληρώθηκε η Επιτροπή 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 
 

Μετά τις επανειλημμένες 

επισκέψεις στο υπουργείο Υγείας, 

προκειμένου να ορισθούν οι 

εκπρόσωποί του στην Επιτροπή 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της ΕΟΟ, το υπουργείο Υγείας όρισε ως 

τακτικό μέλος – εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης τον κ. Γιάννη Βάλτο, με αναπληρωματικό μέλος – 

εκπρόσωπό του την κ. Μαρία – Λεμονιά Τσαντίδου. 

Στην ως άνω προσπάθεια της ΕΟΟ συνέδραμε και ο συνάδελφος 

βουλευτής Εμμανουήλ Θραψανιώτης. 

Με την ως άνω  ενέργεια του υπουργείου Υγείας συμπληρώθηκε η 

Επιτροπή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ΕΟΟ. 

&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Ανάκληση του μεταπτυχιακού 

προγράμματος από την Ιατρική 

Σχολή του ΕΚΠΑ 

 

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις από 

την πρυτανεία και τον πρόεδρο της 

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το επίμαχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

ανεκλήθη ως αντιδεοντολογικό, μετά την κατάθεση της προσφυγής της 

Οδοντιατρικής Σχολής Αθήνας και της ΕΟΟ στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας. 
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Οι θέσεις της ΕΟΟ για την 
ομοιοπαθητική στον υπουργό Υγείας 
 

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η ΕΟΟ απέστειλε στον 

υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, τις θέσεις 

της για την καθιέρωση της Ομοιοπαθητικής ως 

ειδικότητας της Οδοντιατρικής Επιστήμης. 

Μεταξύ άλλων, η ΕΟΟ ανέφερε στον υπουργό 

Υγείας τις θέσεις της για την επιμόρφωση των 

οδοντιάτρων στην Ομοιοπαθητική, για την 

πιστοποίηση της επιμόρφωσης και για το 

ομοιοπαθητικό φάρμακο. 

Με την ίδια επιστολή, η ΕΟΟ ζητεί από τον υπουργό Υγείας «να 

κατοχυρωθούν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Ομοιοπαθητικών 

Οδοντιάτρων ισότιμα με αυτά των ομοιοπαθητικών γιατρών, στο 

πλαίσιο της επίσημης αναγνώρισης της Ομοιοπαθητικής». 

&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Κοινές επαγγελματικές προκλήσεις για 
Ευρωπαίους γιατρούς και οδοντιάτρους 
 
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) 

Dr Marco Landi και ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαίων 

Ιατρών (CPME) Dr Jacques de Haller συναντήθηκαν προκειμένου να 

συζητήσουν τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις στο οδοντιατρικό και το 

ιατρικό επάγγελμα. 
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Ο Dr Landi και ο Dr de Haller θεωρούν ότι η επαγγελματική 

αυτονομία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διασφάλιση της ποιότητας 

της περίθαλψης και της ασφάλειας του ασθενούς. Θεμελιακό στοιχείο 

της επαγγελματικής αυτονομίας και της κλινικής ανεξαρτησίας είναι η 

διασφάλιση ότι οι οδοντίατροι και οι γιατροί έχουν σε ατομικό επίπεδο 

την ελευθερία να ασκούν την επαγγελματική τους κρίση στην 

περίθαλψη και τη θεραπεία των ασθενών τους, χωρίς την άσκηση 

αθέμιτης επιρροής εκ μέρους τρίτων μερών ή ατόμων. «Είναι πολύ 

σοβαρή η πρόθεσή μας να αποτρέψουμε κάθε τάση που θέτει σε 

κίνδυνο την επαγγελματική αυτονομία και κατά συνέπεια την ασφάλεια 

των ασθενών», τόνισε ο Dr de Haller. 

Tόσο οι γιατροί όσο και οι οδοντίατροι ανησυχούν ιδιαιτέρως για 

τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της θέσπισης προτύπων στην κλινική, 

ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη, που αναπτύσσονται από μη 

ιατρικούς/οδοντιατρικούς φορείς τυποποίησης, οι οποίοι ούτε έχουν τις 

απαραίτητες επαγγελματικές, δεοντολογικές και τεχνικές αρμοδιότητες, 

ούτε την εντολή των πολιτών για κάτι τέτοιο. Η CPME και το CED θα 

εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την ευρύτερη κοινότητα της 

υγείας και να συζητούν τα μελλοντικά τους βήματα. 

Και τα δύο επαγγέλματα μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες για την 

καθοδηγούμενη από οικονομικά κριτήρια ατζέντα των Βρυξελλών που 

αμφισβητεί το επαγγελματικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι επαγγελματικές 

οργανώσεις απαιτείται όλο και περισσότερο να αιτιολογήσουν τους 

κανονισμούς τους και να άρουν οποιοδήποτε ρυθμιστικό κανόνα 

θεωρείται αδικαιολόγητος, ενώ την ίδια στιγμή οφείλουν να 

προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον, να προστατεύουν τη δημόσια 

υγεία και το βέλτιστο συμφέρον των ασθενών. Οι υγειονομικές 
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υπηρεσίες διαφέρουν από τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τούτο 

επιβάλλεται να τύχει της δέουσας αναγνώρισης στη σκηνή των 

Βρυξελλών. «Είμαστε πεισμένοι ότι οι κανονισμοί μας είναι κατάλληλοι 

για το σκοπό τους και ανταποκρίνονται σ' αυτόν», επεσήμανε ο Dr. 

Landi, "και δεν αποδεχόμαστε απορρύθμιση που υπηρετεί τα 

συμφέροντα της αγοράς σε βάρος της ασφάλειας των ασθενών». 

Το CED και η CPME θα συνεργασθούν περαιτέρω στα θέματα που 

διακυβεύονται αγωνιζόμενοι για υψηλή ποιότητα στην υγεία και 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 

&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών  

 

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Υγείας, στη συνεδρίασή του 

της Τετάρτης 12 Οκτωβρίου αποφάσισε να χορηγήσει επίδομα 

μεταπτυχιακών σπουδών στους συνεδέλφους Δ. Πρ., επιμελήτρια Β’, Ό. 

Κ. – Χ., επιμελήτρια Α, και Ευ. Μπ., διευθύντρια. 

&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Νέα για το Αμάλγαμα  

Ενημέρωση από τον γενικό γραμματέα 
της ΕΟΟ και μέλος της Ομάδας 
εργασίας του ΣΕΟ για το Αμάλγαμα και 
τα άλλα Επανορθωτικά Υλικά(AORM)   
Καθηγητή Γιάννη Τζούτζα: 

 

Σχετικά  πρόσφατα, παρατηρείται 

αναζωπύρωση της κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά 
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με τη χρήση του Αμαλγάματος, με εξαιρετικά πιεστικό τρόπο και με 

καταληκτικές ημερομηνίες. Σε επιστολή που απέστειλε η ΕΟΟ  στο 

Council of European Dentists επισημαίνει ότι  ότι πρέπει να 

παραμείνουμε αμετακίνητοι στις μέχρι προ μηνός απόψεις μας και 

απόψεις του ΣΕΟ  που σχετίζονται με τη μελλοντική διαδρομή του 

αμαλγάματος  στην Οδοντιατρική και να μην ενδώσουμε  στην 

εκβιαστική διαδικασία που μας υποβάλλουν διάφοροι Πολιτικοί 

Σχηματισμοί που συγκροτούνται στο Ευρωκοινοβούλιο και τις 

επιτροπές του, ιδιαίτερα δε εκείνων που δεν άπτονται  ευθέως  

θεμάτων Υγείας. 

Έτσι, λοιπόν, προτείνεται να εμμείνουμε  στην πρόταση  για 

προδοσολογημένες  κάψουλες αμαλγάματος και παγίδες συγκράτησης 

του προϊόντος μέσω της  ισχυρής   αναρρόφησης  και του 

αποχετευτικού δικτύου της Οδοντιατρικής Μονάδας ( Unit) κατά την 

αφαίρεσή του  από το στόμα  των ασθενών, με επίπεδο δυνατότητας 

κατακράτησης  95%. 

Ουδέποτε δεχθήκαμε, κατά τη διαδρομή της συζήτησης 

αναφορικά με το αμάλγαμα, ότι  δημιουργείται  κάποιο πρόβλημα  στο 

γενικό πληθυσμό και ακόμα ειδικότερα στις  εγκύους  ή στις 

θηλάζουσες  και, κατά συνέπεια,  δεν πρέπει να δεχθούμε  τέτοια  

απαγόρευση (ban). 

Ακόμα περισσότερο, πρέπει να  απορρίψουμε εμφατικά την 

απαγόρευση τοποθέτησης αμαλγάματος στα νεογιλά δόντια, κάτι που 

υποστηρίζει με πρόσφατη επιστολή της η European Academy of 

Paediatric Dentistry. 

Τέλος, απορρίπτουμε ΠΛΗΡΩΣ  την έκφραση  Phase out  from all 

population until……( που σε  ελληνική διατύπωση ερμηνεύεται ως 
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εξάλειψη  του αμαλγάματος από ολόκληρο τον πληθυσμό μέχρι…), ενώ 

αποδεχόμαστε τον όρο Phase down, που ερμηνεύεται ως προοδευτική 

μείωση/περιορισμός, μέχρι  οριακά χαμηλής χρήσης . 

Είναι  ευνόητο ότι  απορρίπτουμε το PHASE OUT POLICY ως 

Εθνικό Στόχο, αλλά μπορούμε κάλλιστα να μετάσχουμε και να 

ενισχύσουμε πολιτικές Πρόληψης και Ενημέρωσης και ανάλογη 

Εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, με στόχο τον περιορισμό της 

ανάγκης  διενέργειας  επανορθωτικών πράξεων  μεγάλης  έκτασης, 

λόγω της τερηδόνας. 

&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Ομιλία του Προέδρου της ΕΟΟ στην Εταιρεία Στοματολογικής 

Ερεύνης 

 

Επί τη ευκαιρία της επετειακής εκδήλωσης, την οποία 

διοργάνωσε η Εταιρεία Στοματολογικής Ερεύνης, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ, 

κ. Αθανάσιος Κατσίκης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: 

«Η ΕΟΟ, μέσα στις δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η χώρα μας, 

προσπαθεί να αναβαθμίσει τις θεσμικές αρμοδιότητές της στον 

επαγγελματικό και επιστημονικό χώρο και θεωρεί ότι από κοινού με την 

ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει να συμπορευθούμε και να 

υπερασπισθούμε τα κεκτημένα. 

Έτσι, λοιπόν, σύντομα, εκτός της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

επιμόρφωσης και σύμφωνα με το νόμο 4025/2011, η ΕΟΟ θα εκδίδει 

τους τίτλους ειδικότητας και θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει 

αυτούς στους επιστήμονες οι οποίοι διακινούνται στη χώρα μας. 
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Στόχος μας είναι να μπει τάξη στο κεφάλαιο της μοριοδότησης των 

επιστημονικών εκδηλώσεων, με τη διασφάλιση της πιστοποίησης 

έγκυρων φορέων που εμπλέκονται, καθώς και στο ζήτημα της 

διακίνησης επιστημόνων από χώρες της Ευρώπης, θέματα τα οποία μας 

απασχολούν και τα οποία είναι ως καθομολογούμενο ότι δεν 

βρίσκονται σε πλήρη τάξη».   

&&&&&&&&&&&&&&& 

Συζήτηση για το επαγγελματικό ταμείο 

 

Το Δ.Σ. της ΕΟΟ αποφάσισε, στη συνεδρίασή του της Παρασκευής 30 

Σεπτεμβρίου, να υπάρξει συνεδρία στο 36ο ΠΟΣ,  το Σάββατο (Γ15), με 

θέμα την ωφελιμότητα ή μη της δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου 

για τους υγειονομικούς, με δομημένη παρουσίαση από ειδικούς 

μελετητές και με δημιουργία σχετικού φακέλου ενημέρωσης. 

 

 

Β. 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

10-12 Νοεμβρίου 2016,Αθήνα  

Μέγαρο Μουσικής   

                                                                                      

 

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες 

Με επιτυχία συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση 

του 36ου ΠΟΣ. Οι προεγγραφές έχουν φθάσει ήδη περίπου τις 2.000 και 
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γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επεκταθούν οι 

χώροι των εργασιών του συνεδρίου για να ικανοποιηθούν όλοι οι 

σύνεδροι, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να ξεπεράσει κάθε 

αισιόδοξη πρόβλεψη. 

Η ΕΟΟ προσκαλεί τους συναδέλφους να συμβάλλουν με τη 

συμμετοχή τους στην επιτυχία του συνεδρίου, ενισχύοντας με αυτόν 

τον τρόπο, αφενός, τον θεσμό της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και, 

αφετέρου, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους με τις εξελίξεις στην 

Οδοντιατρική Επιστήμη. 

 

 

 

……. ανά τη Χώρα 

 

Γ. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ 

 

Δράσεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας 

Μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, καθ΄ όλη τη 

διάρκεια του 2016, εξέτασαν όλα τα δημοτικά σχολεία καθώς και τους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας στα πλαίσια του 
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προγράμματος Σχολικής Υγιεινής ''Πρόληψη στα σχολεία'' σε 

συνεργασία με τον Δήμο και το νοσοκομείο Καλαμάτας. 

Επίσης, στα πλαίσια του συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας 

Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου  ενημέρωση 

και στοματολογική εξέταση των μελών των μελών Α & Β ΚΑΠΗ 

Καλαμάτας, καθώς και του Αλεξανδρακείου Γηροκομείου Καλαμάτας 

από μέλη της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος και μέλη του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, ενώ,  στα πλαίσια του ιδίου 

συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου  

ενημέρωση και στοματολογική εξέταση των μελών του Συλλόγου 

Διαβητικών Μεσσηνίας «Η Γλυκιά Μεσσηνία» από μέλη του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας . 

&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Η ΕΟΟ αποχαιρέτησε τον Σπυρίδωνα Κομποθέκρα – Κότσορο 

Η ΕΟΟ αποχαιρετά τον  Σπυρίδωνα 

Κομποθέκρα – Κότσορο, ο οποίος  διετέλεσε επί 

μακρά σειρά ετών Πρόεδρος του Οδοντιατρικού 

Συλλόγου Κεφαλληνίας, υπηρετώντας με ζήλο, 

αφοσίωση και ανιδιοτέλεια τις υποθέσεις του 

Συλλόγου και κέρδισε την αγάπη και την 

εκτίμηση  των συναδέλφων του. Εργάσθηκε ως 

οδοντίατρος με εντιμότητα και υπευθυνότητα 

που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την τοπική κοινωνία 

Η ΕΟΟ εξέφρασε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

εκλιπόντος συναδέλφου και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του 

Προέδρου του ΟΣ και μέλους της Γ.Σ. της ΕΟΟ. 
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Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν επιθυμείτε να 

λαμβάνετε το NEWSLETTER του Δ.Σ. της  

ΕΟΟ, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε 

ηλεκτρονικά το  e- mail σας.  


