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Καλή Χρονιά σε όλους και όλες!

Νέα φοροασφαλιστική
επιβάρυνση για επιστήμονες και
ελεύθερους επαγγελματίες

Δεν πρόλαβαν καλά καλά να αφομοιώσουν τις δυσβάσταχτες
ανατροπές του 2017 στον τρόπο υπολογισμού, στο ύψος αλλά και στην
περιοδικότητα καταβολής των εισφορών τους και το 2018 οι περίπου
1,4 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες
αντιμετωπίζουν νέες επιβαρύνσεις.
Και αυτό γιατί από το νέο έτος οι εισφορές θα καθορίζονται επί
των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή την αφαίρεση των
ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, οδηγώντας σε
αυξήσεις που θα ξεκινούν από 8% και σταδιακά, με την κατάργηση και
των εκπτώσεων που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για μερίδα μη
μισθωτών, θα φθάσουν έως και 38%.
Πρόκειται για επιβάρυνση που «χτυπάει» στην καρδιά των
ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων αλλά και των
ανθρώπων της εγχώριας γεωργίας, οι οποίοι ακόμη, παρά την
«αφαίμαξη» που δέχονται από το ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλοντας
για εισφορές και φόρους ακόμη και πάνω από το 70% του εσόδων τους,
δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματά τους.
Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, το υπουργείο Εργασίας,
προκειμένου να περιορίσει τη νέα, απότομη επιβάρυνση που θα
προκύψει, έχει ήδη προβλέψει ότι το 2018 θα λαμβάνεται υπόψη για
τον υπολογισμό των εισφορών –για κύρια ασφάλιση 20%, υγεία 6,95%,
επικούρηση 3,5% και εφάπαξ 4% (όπου προβλέπεται)– το 85% του
φορολογητέου εισοδήματος.
Βέβαια, το 2019 η έκπτωση του 15% θα καταργηθεί και οι
εισφορές θα υπολογιστούν στο 100%.
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Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει εκτιμήσει τη σχετική
εξοικονόμηση από το 2018 έως το 2021 σε 128 εκατ. ευρώ, με τα 53
εκατ. ευρώ να εξοικονομούνται το πρώτο έτος και τα υπόλοιπα 70 εκατ.
ευρώ το 2019.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χωρίς σημαντικές, νέες επιβαρύνσεις
στις εισφορές τους θα είναι το 2018 για όσους έχουν χαμηλά
εισοδήματα, κάτω των 10.000 ευρώ, οι οποίοι και εντός του 2017
κατέβαλαν την κατώτερη δυνατή εισφορά (167,95 ευρώ τον μήνα).
Αλλά και για όσους δηλώνουν εισόδημα πάνω από 70.000 ευρώ,
οι οποίοι, άλλωστε, καταβάλλουν ήδη την ανώτατη δυνατή εισφορά
(1.589,49 ευρώ τον μήνα).
Βέβαια, ο συνδυασμός εισφορών και φόρων και το νέο έτος
δημιουργεί ασφυξία ακόμη και στα χαμηλά εισοδήματα.
Για το ως άνω θέμα της φοροασφαλιστικής επιβάρυνσης το Δ.Σ.
της ΕΟΟ έχει ήδη προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
και αναμένουμε τον ορισμό της δικασίμου.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Πρωτοφανής έλλειψη και
αδυναμία πρόσληψης
οδοντιάτρων στη Βρετανία

Το ότι η Βρετανία απευθύνεται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που είχαν αρχικά δημιουργηθεί για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες
χώρες- λόγω έλλειψης ή αδυναμία άμεσης πρόσληψης οδοντιάτρων,
αποτελεί σίγουρα είδηση!
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Στο θέμα, αναφέρονται με ανησυχία οι βρετανοί οδοντίατροι,
τους ισχυρισμούς των οποίων έρχεται να επιβεβαιώσει και πρόσφατη
έρευνα, σύμφωνα με την οποία μία στις έξι περιοχές δεν έχει κανέναν
οδοντίατρο που να δέχεται ασθενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(NHS).
Σε επιστολή τους προς την εφημερίδα Daily Telegraph, Βρετανοί
οδοντίατροι δήλωσαν ότι λόγω του όγκου της γραφειοκρατίας καθώς
και της έλλειψης χρόνου και πόρων για την πρόληψη των οδοντικών
νόσων, φιλανθρωπικές οργανώσεις από το
εξωτερικό έχουν κληθεί για βοήθεια.
Προειδοποιούν, μάλιστα, για «εθνική
καταστροφή στον τομέα της οδοντιατρικής»,
που θα πλήξει τον τομέα της πρόληψης και
θα αφήσει χιλιάδες ασθενείς χωρίς
θεραπεία.
Το σύστημα Υγείας της Βρετανίας έχει καταστεί «διεθνής
ντροπή», καταγγέλλουν χαρακτηριστικά, οι οδοντίατροι –
επισημαίνοντας το ρόλο των φιλανθρωπικών οργανώσεων που είχαν
αρχικά δημιουργηθεί για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,
αλλά και τις προτάσεις των ΗΠΑ για τη δημιουργία δωρεάν
φιλανθρωπικών κλινικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Dentaid, μια φιλανθρωπική οργάνωση που δραστηριοποιείται
σε ολόκληρη την Αφρική, την Ασία και την Κεντρική Αμερική, εφάρμοσε
το πρώτο της πρόγραμμα για το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δυτικό
Γιορκσάιρ, πριν από δύο χρόνια.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος και με τη συνεργασία των
τοπικών οδοντιάτρων, παρέχονται αφιλοκερδώς υπηρεσίες σε
ασθενείς με χαμηλό εισόδημα, οι οποίοι λαμβάνουν δωρεάν φροντίδα
ή καλούνται να πληρώσουν ένα συμβολικό ποσό αν μπορούν. Από τότε,
η Dentaid έχει επεκταθεί με κινητές μονάδες στις περιοχές του
Hampshire, του Cornwall και του Buckinghamshire, προσφέροντας
θεραπείες και συμβουλές.
Τέλος αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι, η
Αμερικανική φιλανθρωπική οργάνωση, Remote Area Medical, κατέθεσε
πλάνο δημιουργίας προσωρινών κλινικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, που
θα προσφέρουν δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη.
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Ολοκληρώθηκαν οι
διαδικασίες των εκτάκτων
συνεδριάσεων της Γ.Σ. της
ΕΟΟ, για την αναμόρφωση
της νομοθεσίας

Συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19 και το
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, στη δεύτερη έκτακτη Γενική Συνέλευση
της ΕΟΟ, η κατ’ άρθρο συζήτηση για την αναθεώρηση του νόμου
1026/1980 με το σχέδιο νόμου «Οδοντίατροι, Οδοντιατρικοί Σύλλογοι,
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και λοιπές συναφείς διατάξεις»,
καθώς και την αναθεώρηση του ΠΔ 39/2009 με το σχέδιο νόμου
«Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας».
Η γενική εκτίμηση είναι ότι η Γ.Σ. αναγνώρισε το έργο και τη
διαμόρφωση των προτάσεων, οι οποίες συμπληρώθηκαν και
προέκυψαν από τη διαβούλευση και κατά τη διάρκεια των 2 εκτάκτων
Γ.Σ., προκειμένου να συμπληρωθούν με τις θέσεις και τις απόψεις των
προέδρων και των εκλεκτόρων της Γ.Σ., έργο το οποίο θεωρείται πολύ
σημαντικό.
Σημειώνεται ότι ικανότατος αριθμός μελών της Γ.Σ. εμφανίσθηκε
άρτια προετοιμασμένος και ενημερωμένος και αυτό αποδεικνύεται από
την κατάθεση εποικοδομητικών προτάσεων, την τελική διαμόρφωση
των οποίων ανέλαβαν να επεξεργαστούν οι δύο νομικοί στους οποίους
ανατέθηκε το έργο από την ΕΟΟ.
Τα περισσότερα άρθρα ενεκρίθησαν με μεγάλη πλειοψηφία,
όπως διαμορφώθηκαν από το σώμα.
Το τελικό κείμενο των προτάσεων θα αποτελέσει – καθώς είναι
απόρροια επίπονης και εποικοδομητικής διαδικασίας – το σώμα των
προτάσεών μας προς το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να
αναθεωρηθεί η οδοντιατρική νομοθεσία και η δεοντολογία.
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Το όλο εγχείρημα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα της έκφρασης
της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και του εκσυγχρονισμού.
Εκσυγχρονισμός ο οποίος είναι επίσης το ζητούμενο για τα εν λόγω
σχέδια νόμων και συνάδει με τον τρόπο με τον οποίον το Δ.Σ. της ΕΟΟ
έθεσε τους κανόνες για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της σχετικής
διαδικασίας.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Περιβαλλοντικό» τέλος από την 1η
Ιανουαρίου 2018

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 εφαρμόζεται,
βάσει
της
κείμενης
νομοθεσίας,
«περιβαλλοντικό» τέλος ύψους 0,04 ευρώ, για την προμήθεια των
υλικών από τους οδοντιάτρους, ένα τέλος το οποίο οι οδοντίατροι είναι
λογικό ότι θα μετακυλήσουν στους ασθενείς τους, με αποτέλεσμα να
σημειωθεί, δυστυχώς, αύξηση στο κόστος των παρεχομένων
οδοντιατρικών υπηρεσιών.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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Το Δ.Σ. της ΕΟΟ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε την Παρασκευή 12
Ιανουαρίου το Δ.Σ. της ΕΟΟ. Η μικρή τελετή της κοπής
πραγματοποιήθηκε πριν από την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΟΟ,
το νόμισμα «έπεσε» στον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Αττικής (ΟΣΑ) Αθανάσιο Υφαντή, ενώ η πίτα κόπηκε σε 28 κομμάτια,
αφιερωμένα στα μέλη του Δ.Σ. και τους υπαλλήλους της ΕΟΟ.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Η ΕΟΟ στήριξε την πανελλαδική
απεργία της ΟΕΝΓΕ για τους
επικουρικούς γιατρούς

Από το Δ.Σ. της ΕΟΟ εξεδόθη την Τρίτη 30 Ιανουαρίου η εξής
ανακοίνωση για την στήριξη της πανελλαδικής εικοσιτετράωρης
απεργίας της ΟΕΝΓΕ για τους επικουρικούς γιατρούς του ΕΣΥ:
«Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) στηρίζει την
εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία, την οποία έχει προκηρύξει για
αύριο, Τετάρτη 31/01/18, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ).
Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει, η θέση της ΕΟΟ είναι ότι
τα Δημόσια Νοσοκομεία δεν μπορούν να στηρίζουν τη λειτουργία τους
σε μαζικές προσλήψεις επικουρικών γιατρών και οδοντιάτρων και, γι’
αυτό, η Ε.Ο.Ο. ζητά να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι οργανικές θέσεις
ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ της
χώρας μας, οι δε προσλήψεις να διενεργούνται με διαφάνεια.
Σήμερα, έχει υπολογιστεί ότι λείπουν από τα Δημόσια
Νοσοκομεία περίπου 6.500 ιατροί όλων των ειδικοτήτων.
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Συνεπώς, η ΕΟΟ ζητά να μην απολυθεί κανείς επικουρικός
γιατρός ή οδοντίατρος και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ να στελεχωθούν
άμεσα με μόνιμο ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό».

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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