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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Με τη συμπλήρωση της τριετίας του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και με την ευκαιρία των εκλογών που θα
γίνουν στις 20 Μάρτη, σας στέλνουμε ένα σύντομο απολογισμό της τριετίας που πέρασε και τους
στόχους για το νέο Δ.Σ.
Ο Σύλλογός μας σήμερα έχει 117 μέλη. Από αυτούς έχουν ιδιωτικό ιατρείο 97 μέλη μας, οι 72
δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καρδίτσας και οι υπόλοιποι στους άλλους δήμους, 8 μέλη είναι στο
Ε.Σ.Υ., και 12 δεν έχουν ιατρείο, οι περισσότεροι είναι στο εξωτερικό.
Το διάστημα που εξετάζουμε ο Σύλλογός μας είχε μια δραστηριότητα ικανοποιητική. Το Δ.Σ. συνεδρίαζε
τακτικά και ασχολούνταν με τα προβλήματα που παρουσιάζονταν.
Τα θέματα που απασχολούν βέβαια τον οδοντιατρικό κόσμο είναι αρκετά. Η οικονομική κρίση που
προέκυψε στη χώρα επιδεινώνει τα προβλήματα. Η πτώση της δουλειάς μας είναι καθημερινό φαινόμενο.
Η επίθεση στο εισόδημά μας από την πολιτεία στην ημερήσια διάταξη (κλείσιμο φορολογικών
υποθέσεων, αυτοπεραίωση, περαίωση, άγχος για την καθημερινότητα, βιβλίο ασθενών, αποδείξεις
κ.λ.π.).
Οι παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό ουσιαστικά μας οδηγούν όλους στα 40 χρόνια εργασίας και 65 χρονών.
Οι τιμές του Δημοσίου και των υπόλοιπων ασφαλιστικών Ταμείων καθηλωμένες από το 1993 κάνουν πιο
δύσκολη την προσέλευση και των υπαλλήλων στα οδοντιατρεία μας, μετά τα μέτρα που πάρθηκαν για
μείωση μισθών στον δημόσιο και ευρύτερο τομέα.
Όλα τα παραπάνω είναι θέματα που θα πρέπει να διεκδικηθούν πανελλαδικά απ’ όλους τους
οδοντιάτρους, τους τοπικούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους και την Ομοσπονδία.
Η Ομοσπονδία θα έπρεπε να παίξει καθοριστικό ρόλο σ’ όλα τα ζητήματα. Η κατάσταση όμως στην
Ομοσπονδία δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Μετά την τρύπα που ανακαλύφθηκε στο ταμείο της, υπάρχει
μεγάλη εσωστρέφεια και αδυναμία να προχωρήσει και η προσπάθεια για διαλεύκανση της υπόθεσης
δημιουργεί αντιπαραθέσεις στο Δ.Σ. και ατέρμονες συζητήσεις.
Σε τοπικό επίπεδο ο Σύλλογός μας προσπάθησε να έχει μια λειτουργικότητα και πρωτίστως
ενδιαφερόμασταν να ενημερώνονται έγκαιρα όλοι οι συνάδελφοι για όλα τα ζητήματα.
Στέλνοντας τακτικά δελτία τύπου για ό,τι κρίνονταν απαραίτητο καθώς και με την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, e-mail, η ενημέρωση ήταν άμεση και όσοι έχουν e-mail και δεν το γνωρίζουμε καλόν είναι
να το δώσουν στο Σύλλογό μας.
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Την περίοδο που εξετάζουμε έγιναν ορισμένες εκδηλώσεις επιστημονικού χαρακτήρα με σχετικά
ικανοποιητική συμμετοχή, αλλά σ’ όλους μας είναι βέβαιο ότι θα πρέπει η συμμετοχή να αυξηθεί, όρος
απαραίτητος για σωστό προγραμματισμό και περισσότερες επιστημονικές εκδηλώσεις.
Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που η τεχνολογία έχει αλματώδη ανάπτυξη και οι εξελίξεις στην
Οδοντιατρική είναι ραγδαίες, ο οδοντιατρικός κόσμος δεν πρέπει να μείνει απλός θεατής αλλά κοινωνός
και γνώστης. Αυτά όμως προϋποθέτουν συμμετοχή όλων μας και ενδιαφέρον γι’ αυτά.
Η επιμόρφωση και η διά βίου μάθηση είναι απαραίτητη και αναγκαία και εμείς πρέπει να αναλάβουμε
την πρωτοβουλία και όχι να την επιβάλουν άλλοι χωρίς εμάς για εμάς. Και σ’ αυτό το λόγο πρέπει να
έχει το καινούργιο Συμβούλιο σε συνεργασία με τους άλλους Οδοντιατρικούς Συλλόγους ιδιαίτερα της
Θεσσαλίας. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος Θεσσαλίας, που
φέτος θα γίνει στην πόλη μας στις 20-21-22 Μάη στο << THESSALIKON GRAND >>.
Ουσιαστική ήταν η παρέμβασή μας στην ενημέρωση των Δημοτικών Σχολείων για τη στοματική υγιεινή
και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία γύρω από τέτοια
ζητήματα, διότι ενδιαφέρουν τον κόσμο και καταξιώνουν τον οδοντιατρικό κόσμο.
Το απερχόμενο Δ.Σ. έκανε έναν οικονομικό διακανονισμό με την Ομοσπονδία για το χρέος που είχε ο
Σύλλογός μας απέναντί της με την αγορά των γραφείων. Συμφωνήσαμε να τους ξεχρεώσουμε σε 6
χρόνια δίνοντας 2.015 ευρώ το χρόνο. Πληρώσαμε τα τρία χρόνια και έμειναν άλλα τρία. Τα οικονομικά
μας είναι ακόμα ελεγχόμενα και δεν έχουμε πρόβλημα, διατηρώντας την εισφορά σταθερή τα τελευταία
χρόνια, αρκεί απ’ όλους του συναδέλφους να υπάρχει μέριμνα για έγκαιρη εξόφληση.
Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν ορισμένα προβλήματα μη συμμόρφωσης συναδέλφων με το
Δεοντολογικό Κανονισμό. Ο Δεοντολογικός Κανονισμός είναι Νόμος του Κράτους, έχει σταλεί σ’όλους
τους συναδέλφους και η τήρησή του είναι υποχρεωτική απ’ όλους. Το Δ.Σ. είναι ο φορέας που απαιτεί
την τήρησή του. Ο Σύλλογος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, είναι υποχρεωμένος να
λειτουργεί με βάση τους ισχύοντες νόμους και απαιτεί τη συμμόρφωση όλων μας, είτε συμφωνούμε, είτε
διαφωνούμε με κάποια πράγματα.
Συγκεκριμένα: Διαφήμιση στον τοπικό τύπο.
Ο νόμος είναι σαφής. Επιτρέπεται στο ξεκίνημα της λειτουργίας του καθένα μας και για ένα χρόνο. Από
κει και πέρα δεν επιτρέπεται καμία διαφήμιση.
Το ίδιο ισχύει και με τις φωτεινές επιγραφές. Απαγορεύονται από το Δεοντολογικό Κανονισμό. Το Δ.Σ.
καλεί τους συναδέλφους που έχουν φωτεινές πινακίδες να μην τις ανάβουν και εκτίμησή μας είναι ότι οι
φωτεινές επιγραφές δεν προσφέρουν τίποτα και είναι και αντιαισθητικές. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι
κανένας πελάτης δε θα έρθει, επειδή έχουμε φωτεινές επιγραφές.
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω θα αναγκάσει το Δ.Σ. να προχωρήσει στις ενέργειες που απαιτούνται
(κλήση σε απολογία, πειθαρχικό συμβούλιο).
Συνδυασμένη με τα παραπάνω θεωρούμε και τη στάση μας σε διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου π.χ.
κλήση σε απεργία. Είναι αυτονόητο πιστεύουμε ότι, εάν έγκαιρα ενημερωθούμε για απεργία του κλάδου
μας, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι και δε θα χάσουμε τίποτα. Δε νομίζουμε να πιστεύει κάποιος ότι, αν
συμμετέχει στην απεργία, θα χάσει ασθενή ή ότι θα κερδίσει ασθενή άλλου συναδέλφου. Η
συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη πρέπει να μας διακρίνει όλους. Είναι αντισυναδελφικό και
υποτιμητικό για τον κλάδο μας.
Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και το θέμα των βιβλιαρίων του Δημοσίου. Όταν χρειάζεται
προέγκριση, πρέπει να γίνεται με ευθύνη του οδοντιάτρου και του ασφαλισμένου. Δεν μπορεί να
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δουλεύουμε δύο μήνες σ’έναν ασθενή και να μην τον στείλουμε για προέγκριση, παρά μόνο για τελική
έγκριση. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα με την ελεγκτή οδοντίατρο, χωρίς να φταίει η ίδια.
Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί σχεδόν όλα τα Συμβούλια των Οδοντιατρικών Συλλόγων είναι οι
διάφορες προσλήψεις συναδέλφων σε ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α. – Ο.Π.Α.Δ. κ.λ.π.). Αν και οι
Σύλλογοι είναι νομοθετημένοι σύμβουλοι του κράτους, αυτοί συστηματικά αγνοούνται, πιθανόν για
εξυπηρέτηση στενών κομματικών αντιλήψεων. Τις προσλήψεις τελευταία για Ο.Π.Α.Δ. και Ι.Κ.Α. τις
μάθαμε από άλλες πηγές εντελώς τυχαία και ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι. Αυτές είναι ενέργειες
καταδικαστέες.
Τελειώνοντας πιστεύουμε ότι ο Σύλλογός μας βρίσκεται σ’ ένα καλό επίπεδο λειτουργικότητας και
συναδελφικής αλληλεγγύης και στο χέρι μας είναι να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο για το καλό
όλων μας.
Με τιμή
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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