TEYXOΣ 8 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

A. ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Προσφυγή του Δ.Σ. της
φοροασφαλιστικού νόμου

ΕΟΟ

κατά

του

νέου

Από
το
Δ.Σ.
της
Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας εξεδόθη το
απόγευμα
της
Παρασκευής
20
Ιανουαρίου το εξής δελτίο Τύπου,
σχετικά με τη θέση σε ισχύ του νέου
φοροασφαλιστικού νόμου:
"Eξετάζεται η δυνατότητα άμεσης
προσφυγής
στο
Συμβούλιο
της
Επικρατείας, καθώς και όλες οι νόμιμες
ενέργειες
κατά
της
Υπουργικής
Απόφασης της 30.12.2016, του Υφυπουργού Εργασίας, κ. Αναστασίου
Πετρόπουλου, για τις ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες θα αρχίσουν
να πληρώνουν οι οδοντίατροι κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το
Φεβρουάριο του 2017.»

Την απόφαση αυτή πήρε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 το Δ.Σ.
της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ), κατά την τακτική
συνεδρίασή του.
Η ως άνω Υπουργική Απόφαση καθορίζει το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες οδοντιάτρους , ανάλογα
με τα καθαρά τους εισοδήματα, με τις ασφαλιστικές εισφορές να
υπολογίζονται περίπου στο 32%, δηλαδή στο 20% για σύνταξη, το 6,95%
για την υγεία και περίπου το 5% για τον κλάδο της Πρόνοιας και της
Στέγης Υγειονομικών.
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας θεωρεί ότι οι νέες
ασφαλιστικές εισφορές, με τον καθαρά φορολογικό τους χαρακτήρα,
προσβάλλουν δικαιώματα των οδοντιάτρων, καθώς οδηγούν σε
ουσιαστική δήμευση περιουσιακών στοιχείων τους και προκαλούν την
εξόντωση κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και προσφοράς στο
τομέα της υγείας και περίθαλψης.
Πρόκειται για αυθαίρετες, εκτός πραγματικότητας, άδικες μη
ανταποδοτικές φοροασφαλιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες επιτείνουν
ήδη ακόμη περισσότερο και το κύμα αναστολής της άσκησης του
οδοντιατρικού επαγγέλματος και την μαζική εγκατάλειψη της χώρας
από τους οδοντιάτρους.
Δεν είναι η πρώτη φορά, τέλος, κατά την οποία το Δ.Σ. της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας προειδοποιεί τους εμπνευστές αυτού του
καταστροφικού και εμβαλωματικού νομοθετήματος και επισημαίνει
ότι οι οδοντίατροι της χώρας μας θα σταθούν αποφασιστικά απέναντι
σε κάθε προσπάθεια για δήμευση του διαρκώς μειούμενου
εισοδήματός τους, με παρόμοιες κινήσεις , όπως το ως άνω
φοροασφαλιστικό νομοθέτημα, το οποίο μας απομακρύνει ακόμη
περισσότερο από τους στόχους της ανάκαμψης για τη χώρα μας και
λειτουργεί ως τροχοπέδη στις ελπίδες για έξοδο από την κρίση".
Εν κατακλείδι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ.
της ΕΟΟ αποφασίστηκε να κατατεθεί η ως άνω προσφυγή της EOO στο
ΣτΕ
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Εκλογές στους Οδοντιατρικούς
ημερομηνιών από Ε.Ο.Ο.

Συλλόγους

.

Πρόταση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής
Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας στη συνεδρίαση του
στις 13/1/2017, αποφάσισε να
προτείνει στους Οδοντιατρικούς
Συλλόγους
ως
ημερομηνία
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών την
Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.
Για τους Οδοντιατρικούς
Συλλόγους Αττικής, Πειραιά Θεσσαλονίκης την ημερομηνία 19 και 20
Μαρτίου 2017
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Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΕΟΟ

Για την πρόθεσή της να
παραιτηθεί από τη θέση της
ως Αντιπροέδρου Α’ αλλά και
από μέλος του ΔΣ, εξέφρασε
η συν. Μαρία Μενενάκου,
Πρόεδρος του Ο.Σ.Πειραιά
στη
συνεδρίαση
της
13/1/2017. Τη θέση της, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
αρχαιρεσιών της ΕΟΟ της 28-6-2015, θα αναλάβει ο συν. Δημήτρης
Μαυρίδης, μέλος της Γ.Σ. της ΕΟΟ
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Απολογισμός του 36ου ΠΟΣ

Με βάση τα πλήρη και εμπεριστατωμένα
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, τα οποία
κατέθεσε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στη
συνεδρίαση
του
Δ.Σ.
της
Ελληνικής
Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας
ο
γενικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας, καθηγητής κ.
Ιωάννης Τζούτζας, το 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΟΟ, το οποίο έλαβε
χώρα στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών στις 10 – 12
Νοεμβρίου 2016, ολοκλήρωσε τις εργασίες του, μετά από εννέα μήνες
προετοιμασίας, αφήνοντας, κατά γενική ομολογία, τις καλύτερες
εντυπώσεις στους συμμετέχοντες, τόσο από πλευράς επιστημονικού
περιεχομένου όσο και από πλευράς οργανωτικής επάρκειας.
Από τους χώρους του Συνεδρίου διήλθαν περισσότερα από 3.100 άτομα
(εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες του συνεδρίου, ομιλητές ελεύθερου και
κατευθυνόμενου προγράμματος, προσωπικό στελέχωσης της
γραμματείας, προσωπικό κάλυψης των εκθεσιακών δραστηριοτήτων,
προσκεκλημένοι, υπάλληλοι του ΟΣΑ και της ΕΟΟ κ.ά.).
Δείκτης επιτυχίας του Συνεδρίου ήταν ο μεγάλος αριθμός των
παρακολουθούντων στις αίθουσες, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν
πάρα πολλά συνέδρια, τα οποία σε αριθμητικούς όρους είναι πολύ
επιτυχημένα, έχοντας μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων συνέδρων, αλλά,
εάν αθροίσει κανείς τους παρευρισκόμενους στις αίθουσες, ο αριθμός
αυτός υπολείπεται σημαντικά του αριθμού των εγγεγραμμένων.
Εξίσου επιτυχημένη ήταν και η εμπορική έκθεση, η οποία λειτούργησε
στο πλαίσιο του συνεδρίου. Αρκεί να σας πω ότι όλα τα περίπτερα τα
οποία υπήρχαν προς διάθεση διατέθηκαν από ενωρίς και η
προσέλευση, αλλά και το ενδιαφέρον των συνέδρων για την εμπορική
έκθεση ήταν επίσης μεγάλο.
Η ενέργεια η οποία άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων ήταν η
απόφαση να κληθούν όλοι οι Ομότιμοι Καθηγητές της Οδοντιατρικής σε
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αυτή τη μεγάλη εκδήλωση του κλάδου μας, θεωρώντας ότι οφείλουμε
τιμή σε αυτούς τους συναδέλφους στους οποίους ο κλάδος χρωστά
πολλά, καθώς αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στην ανάπτυξη της
έρευνας και της εξέλιξης της επιστήμης μας.
Τέλος, εξελίχθηκε πολύ ομαλά η λεγόμενη «αδελφοποίηση» μεταξύ
Ελλάδος και Ισραήλ στο θέμα των επιστημονικών οδοντιατρικών
ανταλλαγών. Έλαβε χώρα μία πολύ λιτή τελετή υπογραφής του
συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Εν κατακλείδι, το 36ο ΠΟΣ αποτέλεσε μία καλή εκδήλωση, καλαίσθητη,
με πλούσιο επιστημονικό και κοινωνικό πρόγραμμα.
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Κατετέθησαν δύο αγωγές για το PSI από το ΕΤΑΑ

Όπως πληροφορούμεθα από το ΕΤΑΑ,
στο Δ.Σ. του οποίου μετείχε ο Πρόεδρος
της ΕΟΟ, κ. Αθανάσιος Κατσίκης, έχουν
κατατεθεί δύο αγωγές για την υπόθεση
του PSI.
Συγκεκριμένα, κατετέθη η από 3
Νοεμβρίου 2016 αγωγή του ΕΤΑΑ κατά
της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία
ζητείται
αποζημίωση
για
την
απομείωση που υπέστησαν οι Τομείς και οι Ενιαίες Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ
στα αποθεματικά τους που τηρούνταν υποχρεωτικώς στην Τράπεζα της
Ελλάδος ως «Κοινό Κεφάλαιο» του Ν. 2468/1977, με το Πρόγραμμα
Ανταλλαγής Ομολόγων και Αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI).
Επίσης, κατετέθη η από 4 Νοεμβρίου 2016 αγωγή του ΕΤΑΑ κατά της
Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ζητείται αποζημίωση για την
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απομείωση που υπέστησαν οι Τομείς και οι Ενιαίες Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ
στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων του οποίου θεματοφύλακας ήταν η
Τράπεζα της Ελλάδος με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων και
Αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI).
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Δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμόν 274 Φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση του
υφυπουργού
Εργασίας
Αναστάσιου
Πετρόπουλου, με την οποία διορίζονται τα
μέλη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.
Μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ διορίζονται ο Στυλιανός Πλιάκης,
πρόεδρος του ΕΤΑΑ, ως τακτικό μέλος του Δ.Σ., με αναπληρωτή τον
Κωνσταντίνο Μακέδο, Αντ/δρο Α’ Δ.Σ. του ΕΤΑΑ και Πρόεδρο
Διοικούσας ΤΣΕΜΕΔΕ
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Χρήση συστημάτων ανάγνωσης πιστωτικών καρτών POS
Ενημέρωση ασθενών για χρήση συστημάτων
ανάγνωσης πιστωτικών καρτών POS με
πινακίδες στα οδοντιατρεία
Από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, όσοι
συνάδελφοι οδοντίατροι της χώρας μας
διαθέτουν POS, οφείλουν βάσει του σχετικού
νόμου να τοποθετήσουν σχετική πινακίδα στα
οδοντιατρεία τους, η οποία θα αναγράφει: ΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
POS.
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