Αποφάσεις & Συµπεράσµατα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Ε.Ο. - 19/5/2012

Η Γ/Σ της Π.Ο.Ε.Ο., η οποία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 19/5/2012, η πρώτη µετά την
απώλεια του προέδρου µας Γιάννη Λωρέντη που είχε εκλεγεί σ’ αυτή τη θέση από το 2004. Εις
ένδειξη σεβασµού προς τον ίδιο αλλά και προς την πορεία του στον κλάδο, το Δ/Σ είχε πάρει την
απόφαση µετά τον θάνατο του να προχωρήσει σε αντικατάσταση της θέσης του προέδρου µετά το
Συνέδριο, που δυστυχώς αναβλήθηκε. Κατόπιν αυτού του γεγονότος, το Δ/Σ της Π.Ο.Ε.Ο., που
συνεδρίασε στις 18/5/2012, προχώρησε σε συµπλήρωση των κενών θέσεων εκλέγοντας πρόεδρο
τον Θεόδωρο Σαµαρά και Γενικό Γραµµατέα τον Ανδρέα Χατζηµπατζάκη.
Η Γ/Σ της Οµοσπονδίας µας έγινε σε µια εποχή που τίποτα δεν θυµίζει το χτες. Γίνεται
προσπάθεια να ανατραπούν όλα. Ο συνδικαλισµός να απαξιωθεί, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να
συρρικνωθούν ή και να κλείσουν. Στον κλάδο µας, καθηµερινά, αυξάνεται συνεχώς η οικονοµική
πίεση µε αποτέλεσµα να εντείνεται και ο ανταγωνισµός µεταξύ των εργαστηρίων. Οι ασθενείς
λόγω της οικονοµικής κρίσης δυσκολεύονται να επωµιστούν το υψηλό κόστος της προσθετικής
τους αποκατάστασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα στη Βόρεια Ελλάδα, στα Δωδεκάνησα αλλά και σε
άλλες περιοχές όλο και περισσότεροι ασθενείς να φεύγουν εκτός συνόρων για να φτιάξουν τα
δόντια τους. Επίσης οι οδοντίατροι δίνουν εργασίες σε εργαστήρια εκτός συνόρων, όπως Τουρκία
κλπ., για εξοικονόµηση περισσότερων χρηµάτων.
Λόγω της κρίσης και των περικοπών στους µισθούς, η αγοραστική δύναµη µειώνεται συνεχώς. Οι
τιµές των προϊόντων µας, που επί παραγγελία κατασκευάζουµε, παγώνουν ή και αναγκαστικά
µειώνονται, µε αποτέλεσµα να µειώνονται τα προ πολλού συµπιεσµένα έσοδα µας. Οι νέες
τεχνικές, τα νέα υλικά και η καινούργια τεχνολογία τρέχουν µε µεγάλη ταχύτητα και ζητούν όλο
και περισσότερες επενδύσεις, αλλά και περισσότερη επιµόρφωση και ενηµέρωση.
Ο ανταγωνισµός απαιτεί εκσυγχρονισµό, σ’ ένα αβέβαιο οικονοµικό τοπίο. Ο µόνος τρόπος να
επιβιώσουµε επαγγελµατικά είναι η καλή ποιότητα της δουλειάς µας, η οργάνωση του
εργαστηρίου µας και η γνώση του κόστους των προϊόντων µας. Με τίποτα όµως δεν βοηθάει ο
αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ µας και το κατρακύλισµα των τιµών σε εξευτελιστικά επίπεδα λόγω
της πίεσης που ασκούν οι οδοντίατροι.

-

Συνέδριο

Όλοι γνωρίζουµε ότι ο θεσµός του Διεθνούς και Πανελληνίου Συνεδρίου αποτελεί την κορυφαία
επίσηµη επιµορφωτική εκδήλωση του οδοντοτεχνικού κλάδου και προάγει το επάγγελµα του
οδοντοτεχνίτη.
Παρά τις αντίξοες εθνικές και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν, και παρά τις διάφορες
δυσµενείς συγκυρίες που αντιµετωπίσαµε το Δ/Σ είχε αποφασίσει τη συνέχεια της διοργάνωσης
του 6ου Διεθνούς και Πανελλήνιου Συνεδρίου.
Δυστυχώς, οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, µε κορύφωση την αναγγελία των βουλευτικών
εκλογών, την 6η Μαΐου 2012, υποχρέωσε την Οµοσπονδία να προβεί στην ακύρωση του
συνεδρίου.
Ωστόσο ο εκπαιδευτικός στόχος της οµοσπονδίας δεν θα σταµατήσει σ’ αυτό το γεγονός, αλλά θα
συνεχίσει µε τη διοργάνωση διαφόρων σεµιναρίων και ηµερίδων σε όλη την Ελλάδα, µέχρι να
πραγµατοποιηθεί το επόµενο συνέδριο µας.
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-

Απελευθέρωση Επαγγέλµατος

Με βάση την απελευθέρωση του επαγγέλµατος καταργείται ότι δεσµευτικό υπήρχε στον
Ν.1666/86, ο οποίος τροποποιήθηκε στο παρακάτω τµήµα µε τον Ν.3919/11 ΦΕΚ Α’ 32, αυτό
σηµαίνει ότι καταργήθηκαν τα εξής:
α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται µόνο σε όσους έχουν
άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη.
β) Την ευθύνη λειτουργίας του εργαστηρίου έχει ο οδοντοτεχνίτης στο όνοµα του οποίου
εκδίδεται η σχετική άδεια. (ο περιορισµός αφορά τον κάτοχο του εργαστηρίου και όχι τον
επιστηµονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου ο οποίος είναι οδοντοτεχνίτης)
γ) Εταιρείες οδοντοτεχνικών εργαστηρίων µπορούν να συσταθούν µόνο µεταξύ οδοντοτεχνιτών ή
µεταξύ οδοντοτεχνιτών και συγγενών πρώτου βαθµού.
Εκτιµούµε όµως ότι δεν πρέπει να παραπέµπουµε όλες τις ανησυχίες µας στο ζήτηµα της
απελευθέρωσης του επαγγέλµατος, αλλά στο πως θα παλέψουµε τη συνολική κατάσταση έτσι
όπως διαµορφώνεται στη χώρα µας, παλεύοντας για ουσιαστικά θέµατα όπως το ασφαλιστικό, τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα χαράτσια, το φορολογικό, τις νέες τεχνολογίες και πως τις αξιοποιούµε, προτάσεις
για τη στοµατική υγεία και τον ρόλο των ταµείων, την ανταγωνιστικότητα κλπ., βοηθώντας εµάς
αλλά και τη νέα γενιά να επιβιώσει στις καινούργιες συνθήκες που διαµορφώθηκαν. Μέσα από
αυτά θα πρέπει να δυναµώσουµε τους συλλόγους µας, βοηθώντας στην καλή λειτουργία τους.

-

Ανασυγκρότηση Συλλόγων και Οικονοµική Εξυγίανση

Το Δ/Σ και η Γ/Σ της Π.Ο.Ε.Ο. στάθηκε ιδιαίτερα σ’ αυτό το ζήτηµα. Εκτιµήθηκε η ελλιπής
οργάνωση των τοπικών σωµατείων, πρόβληµα το οποίο αντανακλάται και στην οµοσπονδία.
Προβλήµατα νοµών που έχουν οδοντοτεχνικά εργαστήρια τα οποία δεν ανήκουν σε κανένα
σωµατείο , όπως Γιαννιτσά, Χαλκιδική, νησιά Βορείου Αιγίου. Από την άλλη υπάρχουν σωµατείαµέλη που έχουν ανεπαρκή επαφή µε την οµοσπονδία σε όλους τους τοµείς , όπως Τρίκαλα,
Καρδίτσα, Αργολίδα, Κορινθία, Δυτική Μακεδονία, Δωδεκάνησα. Δεν παρουσιάζεται αντιπρόσωπος
τους στις συνελεύσεις της Π.Ο.Ε.Ο., ενώ παράλληλα έχουν και οικονοµική ασυνέπεια προς την
Π.Ο.Ε.Ο..
Η Γ/Σ εξουσιοδότησε το Δ/Σ να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:
1) Να προχωρήσει σε άµεση επαφή µε τα αδρανή σωµατεία προχωρώντας σε Γενικές Συνελεύσεις
µε την παρουσία και της Π.Ο.Ε.Ο., µε καίρια προσπάθεια να επαναλειτουργήσουν.
2) Να ζητήσει από όλα τα µέλη-σωµατεία να ενηµερώνουν εγκαίρως το Δ/Σ της Π.Ο.Ε.Ο. για τις
ηµεροµηνίες των Γενικών Συνελεύσεων και τις όποιες δραστηριότητες τους, έτσι ώστε να
συµµετέχει και εκπρόσωπος της. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα το Δ/Σ να έχει καλύτερη εικόνα
για τους προβληµατισµούς των συναδέλφων αλλά και µια πιο πλήρη ενηµέρωση για τα
ζητήµατα που η Π.Ο.Ε.Ο. παλεύει.
3) Όλα τα σωµατεία-µέλη να προχωρήσουν σε αρχαιρεσίες µέχρι τις 30/3/2013, εκλέγοντας νέα
διοίκηση και νέους αντιπροσώπους για την Π.Ο.Ε.Ο.. Αυτό θα λύσει ζητήµατα των εκλογών της
Π.Ο.Ε.Ο. (Απρίλιος 2013) µε τα µέλη-σωµατεία, έτσι ώστε να εναρµονιστούν οι αντιπρόσωποι
µε τη θητεία της Π.Ο.Ε.Ο. .
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4) Οικονοµική εξυγίανση των συλλόγων.
α) Η Γ/Σ αποφάσισε το Δ/Σ να προχωρήσει στην εξέταση της οικονοµικής κατάστασης κάθε
συλλόγου ξεχωριστά, έτσι ώστε να βοηθήσει στην οικονοµική εξυγίανση του. Αυτό όµως δεν
προϋποθέτει ούτε τη µαζική διαγραφή µελών από τα σωµατεία, ούτε τη µαζική διαγραφή
χρεών προς τη Π.Ο.Ε.Ο., γιατί και τα δύο θα έφερναν σε αδιέξοδο και το σύλλογο (έλλειψη
µελών-διάλυση) αλλά και την Π.Ο.Ε.Ο..
Β) Γίνεται φανερό ότι δεν αρκεί η Γ/Σ, αλλά η σκέψη των διοικήσεων πρέπει να είναι πως θα
κινήσουν το ενδιαφέρον των συναδέλφων και κυρίως των νέων που δεν συµµετέχουν στα
κοινά του κλάδου µας. Χρειάζεται ευρηµατικότητα, πολύ προσπάθεια και όχι στερεότυπα,
εκδηλώσεις που να αγγίζουν τους συναδέλφους, να τους λύνουν απορίες, να τους
συσπειρώνουν.
Ένα από αυτά είναι και η επιµόρφωση. Πάνω σε αυτό το Δ/Σ της οµοσπονδίας µας έβαλε ένα
πλάνο µέχρι τέλος Γενάρη του 2013 (έγινε αποδεκτό από την Γ/Σ) να προχωρήσει σε 4
ηµερίδες:
•
•
•
•

Πειραιά
Θεσσαλονίκη (µε κάλεσµα σ’ όλη τη Β. Ελλάδα)
Πρέβεζα (Ήπειρος, Κέρκυρα, Αιτωλοακαρνανία)
Βόλος ( µε συµµετοχή της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας)

Μήνες διεξαγωγής :

Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
Ιανουάριος

Οι ηµεροµηνίες και οι πόλεις δεν είναι οριστικές, θα υπάρξει ενηµέρωση µέσα από την
ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ο.Ε.Ο. τις επόµενες ηµέρες, όπως και για τα θέµατα που θα
περιέχουν. Ελπίζουµε τόσο η προσπάθεια της οµοσπονδίας, όσο και η προσπάθεια των κατά τόπων
σωµατείων να δώσουν ένα καλό αποτέλεσµα και οι ηµερίδες να συνεχίσουν και σ’ άλλες περιοχές
µετά τα µέσα του 2013.
Στόχοι :
1) Η επαφή µε τους συναδέλφους, κάτι που οι σύλλογοι πρέπει να το εκµεταλλευτούν και
συνδικαλιστικά.
2) Η οικονοµική ανακούφιση των συλλόγων των περιοχών που θα συµµετέχουν
Η Γ/Σ αποφάσισε επίσης η Π.Ο.Ε.Ο. να έχει σ’ αυτές τις ηµερίδες αλλά και στις επόµενες που θα
ακολουθήσουν την πλήρη ευθύνη τόσο οργανωτικά (οµιλητές, εκθέτες, διαφηµιστικά, υλικό)
καθώς και την οικονοµική διαχείριση των ηµερίδων. Φυσικά σ’ αυτή την προσπάθεια µας θα
αναδεικνύεται και ο ρόλος των κατά τόπους σωµατείων. Στις ηµερίδες οι συµµετέχοντες θα
πληρώσουν ένα απλό τίµηµα παρακολούθησης.

-

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Όλοι γνωρίζουµε τις δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει µε τον ασφαλιστικό καινούργιο φορέα.
Η συνέλευση εκτίµησε θετικά την προσπάθεια της Π.Ο.Ε.Ο. µε τις συνεχείς επαφές που είχε µε
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την πρώτη µέρα της δηµιουργίας του, τον Ιανουάριο του 2012.
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Επαφές που έφεραν αποτελέσµατα όπως:





Κονδύλι για την αποπληρωµή των συµβεβληµένων µε το ΙΚΑ για τους µήνες Νοέµβριο και
Δεκέµβριο του 2011.
Άνοιγµα της εφαρµογής eΔΑΠΥ για την κατάθεση δικαιολογητικών για το 2012.
Την απόφαση της Π.Ο.Ε.Ο. σαν ένδειξη καλής θέλησης στην διαπραγµάτευση που είχε να µην
προχωρήσει στην αποχή πριν το Πάσχα και να δώσει χρόνο προσαρµογής του νέου φορέα.
Την απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για υπογραφή νέων συµβάσεων (αποφασίστηκε παράλληλα)

Εξουσιοδότηση του Δ/Σ της Π.Ο.Ε.Ο. να συνεχίσει τις επαφές και τις πιέσεις στα εξής :





Τον έλεγχο της νέας σύµβασης και τι θα περιλαµβάνει
Την άµεση αποπληρωµή εργασιών που έχουν υποβληθεί για το 2012. Εάν µετά από εύλογο
χρονικό διάστηµα δεν γίνει κατορθωτό, να προχωρήσει σε εξώδικο έγγραφο κηρύσσοντας
την µη παραλαβή εργασιών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λόγω της καταστρατήγησης της σύµβασης εκ
µέρους του.
Την στράτευση όλων των συλλόγων κάτω από τις αποφάσεις της Π.Ο.Ε.Ο. έτσι ώστε να
αποκτάει δυναµική ο αγώνας µας και να ενισχύεται το διαπραγµατευτικό µας ατού.

Την εποµένη της Γ/Σ είχαµε επαφή µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βάζοντας αυτά τα ζητήµατα ενηµερωτικά:
1) Μας θέσανε υπόψη το περιεχόµενο της σύµβασης που θα υπογραφεί, ενώ ζητήσαµε
να δούµε και το τελικό σχέδιο
2) Εξασφαλίσαµε τον ρόλο των συλλόγων και της Π.Ο.Ε.Ο.. Για να υπογράψει κάποιος
σύµβαση πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση υπογεγραµµένη από τον σύλλογο του
και την Οµοσπονδία
3) Συζητήσαµε σχετικά µε την µη αποπληρωµή εδώ και 5 µήνες των εργασιών που
έχουµε καταθέσει, όµως αν και η απάντηση τους δεν ήταν οριστική, πιστεύουµε σ’
ένα θετικό αποτέλεσµα.
4) Επαναφέραµε την πρόταση µας για το πώς βλέπουµε εµείς τις σχέσεις ασθενών –
ασφαλιστικών φορέων – οδοντιάτρων – οδοντοτεχνιτών. Επισηµάναµε ότι είναι
αδιανόητο να αναγνωρίσουµε, σε συλλογικό όργανο τρίτων, το δικαίωµα να
διαπραγµατευτεί την αµοιβή µας µαζί µε αυτή των µελών του, πολύ δε περισσότερο
στους οδοντιάτρους πελάτες µας. Σε περίπτωση που προχωρήσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην
ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους ασφαλισµένους, εµείς πρέπει να έχουµε τη
δυνατότητα υπογραφής σύµβασης µε τον φορέα σαν κατασκευαστές
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

-

Εξετάσεις

Όσον αφορά το θέµα των εξετάσεων, ψηφίστηκε νόµος όπου αδειούχοι οδοντοτεχνίτες θα είναι
µόνο οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι.. Ο θεσµός δε των εξετάσεων για τους υπόλοιπους υποψήφιους της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα ισχύει µε την τροποποίηση του Ν.3868/2010 (Α’ 129) :
1) Οι πτυχιούχοι της παρ.3 του άρθρου 24 του παραπάνω νόµου µπορούν να λάβουν µέρος στις
εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας οδοντοτεχνίτη, µέχρι το τέλος του 2016. Οι
εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα µία φορά το έτος
2) Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του Ν.3868/2010 (Α’ 129) άδεια
χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των περιφερειών της χώρας
3) Η παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 3868/2010 (Α’ 129) καταργείται
Το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι τον Σεπτέµβριο του 2012 θα διεξαχθούν οι επόµενες εξετάσεις.
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-

Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία-FEPPD

Η συµµετοχή µας στην ευρωπαϊκή οµοσπονδία κρίθηκε επιβεβληµένη.
Η FEPPD αποφάσισε να εντείνει τις προσπάθειες της µε τις εργασίες εκτός ΕΕ (Ασία – Τουρκία) µε
σύσταση Οµάδας Εργασίας από εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών, ούτως ώστε:
α) να γίνει καµπάνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενηµέρωση των ασθενών
β) να γίνει καθολική εφαρµογή της Δήλωσης Συµµόρφωσης.
Στόχος: οι ασθενείς να µπορούν να γνωρίζουν ποιος και σε ποια χώρα κατασκεύασε το τελικό
ιατροτεχνολογικό προϊόν, που πρόκειται να τοποθετηθεί στο στόµα τους.
Τα θέµατα της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42:

-

•

Η πραγµατοποίηση και εφαρµογή της Δήλωσης συµµόρφωσης

•

Η
κατοχύρωση
του
όρου
ιατροτεχνολογικών προϊόντων»

για

τους

οδοντοτεχνίτες

ως

«κατασκευαστές

Νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
Η ΠΟΕΟ, κατόπιν εκτεταµένων προσπαθειών και πράξεων, αν και δεν έχει ακόµα φτάσει στη
πραγµατοποίηση του, κρίνει αναγκαίο για το «καλό» του κλάδου µας την σύστασή του ως
Ν.Π.Δ.Δ. . Η οικονοµική αυτοδυναµία, ο λόγος µας σε δηµόσιους φορείς και η ισοτιµία µε τους
οδοντιάτρους είναι τα πιο καίρια πλεονεκτήµατα µιας τέτοιας κίνησης. Η Οµοσπονδία µας είναι
αισιόδοξη, συνεχίζει και αγωνίζεται, έτσι ώστε να φέρει εις πέρας αυτό το βήµα.

-

Βιβλιοθήκη

Όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς από κοντά, η βιβλιοθήκη της Π.Ο.Ε.Ο. είναι πλέον
πραγµατικότητα. Βιβλία και περιοδικές εκδόσεις οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος, στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για πολύτιµο υλικό, χρήσιµο σε κάθε ενδιαφερόµενο
οδοντοτεχνίτη ή «εν δυνάµει» οδοντοτεχνίτη. Εκτός από τις αγορές, υπήρξαν και κάποιες δωρεές
βιβλίων, γεγονός που δίνει άλλη διάσταση στην αξία της βιβλιοθήκης. Το υλικό των βιβλίων είναι
ψηφιοποιηµένο, ώστε να µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να ανατρέξει και στην ηλεκτρονική
µορφή της έκδοσης που τον ενδιαφέρει να µελετήσει. Σκοπεύουµε πολύ σύντοµα να έχουµε
προχωρήσει και στην αγορά του υπόλοιπου εξοπλισµού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και έδρανα
µελέτης) ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει επίσηµα και ολοκληρωµένα η βιβλιοθήκη του
οδοντοτεχνίτη.
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