TEYXOΣ 9 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

A. ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έως τις 15 Ιουλίου οι
δηλώσεις φόρου
εισοδήματος 2017

Σύμφωνα με την σχετική
ενημέρωση την οποία είχαμε από το υπουργείο Οικονομικών, τον
Απρίλιο θα ανοίξει η υποβολή στο TAXISnet για τις φορολογικές
δηλώσεις 2017 ενώ η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 15η Ιουλίου
για τα φυσικά πρόσωπα και η 30η Ιουλίου για τις επιχειρήσεις. Τα νέα
εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος όμως θα κρύβουν επιβαρύνσεις
αλλά και σχετικές ελαφρύνσεις ενώ η πληρωμή του φόρου εισοδήματος

θα

γίνει

όπως

είθισται

σε

τρεις

διμηνιαίες

δόσεις

Η πρώτη δόση καταβολής του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει
από τις νέες φορολογικές δηλώσεις του 2017 θα πρέπει να πληρωθεί
έως την 30η Ιουλίου. Όσο αφορά τον φόρο εισοδήματος που θα
κληθούν να πληρώσουν οι υπόχρεοι θα προκύψουν αυξήσεις για
μισθωτούς και συνταξιούχους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από
8.636 έως και 27.000 ευρώ ή πάνω από 43.000 ευρώ καθώς και για
αυτοαπασχολούμενους με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των 32.000 .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Κοινό μέτωπο των
υγειονομικών φορέων κατά
του νέου φοροασφαλιστικού
νόμου
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών (ΙΣΑ), κοινό μέτωπο ενάντια στον ανθρωποκτόνο ασφαλιστικόφορολογικό νόμο συγκροτούν οι υγειονομικοί όπως αποφασίσθηκε στα
πλαίσια της πανυγειονομικής συγκέντρωσης που διοργάνωσε ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών, με τη συμμετοχή Επιστημονικών Ενώσεων και
Φορέων, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, στο Ξενοδοχείο
PRESIDENT.
Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών κλάδων εξέδωσαν ψήφισμα
εναντίον

του

νόμου-ταφόπλακα

για

τους

επαγγελματίες

και
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αποφάσισαν να δώσουν ενωμένοι συλλογική μάχη για την απόσυρσή
του.
ΤΤο δελτίο Τύπου του ΙΣΑ αναφέρει ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν από εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην
εκδήλωση, το άθροισμα φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, για
εισοδήματα που κυμαίνονται από 20.000 ευρώ έως και 70.000 ευρώ,
ξεκινάει από το 60% και μπορεί να φτάσει μέχρι και 80% των
φορολογητέων εισοδημάτων.
Προσθέτοντας σε αυτά τα ποσά το τέλος επιτηδεύματος, το κόστος
χρήσης και την προμήθεια των P.O.S. για τις τραπεζικές συναλλαγές και
άλλους έμμεσους φόρους γίνεται κατανοητό ότι το τελικό αποτέλεσμα
είναι να απομένει το 10% έως 15% του καθαρού εισοδήματος για να
καλύψει τις καθημερινές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι χιλιάδες ιατροί οι οποίοι μέχρι 31/12/2016
κατέβαλαν από 4.000 έως 5.000 ευρώ εισφορές το χρόνο τώρα
καλούνται να πληρώσουν από 10.000 έως 15.000 ευρώ ετησίως.
Την συγκέντρωση άνοιξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ο οποίος
μίλησε για τον επιστημονικό μεσαίωνα που επιβάλει η κυβέρνηση και
την εκτέλεση του ιατρικού κόσμου από ένα πρόχειρο και ανεφάρμοστο
νομοθέτημα για το οποίο μάλιστα εγείρονται σοβαρά ζητήματα
συνταγματικότητας των ρυθμίσεων που πρόκειται να αξιοποιηθούν στα
ένδικα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κάλεσε τον υγειονομικό κλάδο σε συστράτευση
ενάντια στο φοροεισπρακτικό νόμο που αποτελεί την ταφόπλακα του
ιατρικού κλάδου και κατ’ επέκταση του επιστημονικού δυναμικού της
χώρας μας.
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«Οδηγούμαστε στην πλήρη φτωχοποίηση και εξαφάνιση της μεσαίας
τάξης, η οποία αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.
Στην ουσία ωφελούνται μόνο τα υψηλά εισοδήματα και οι μεγάλοι
επιχειρηματικοί όμιλοι στους οποίους παραδίδεται η υγεία και το
επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Είμαστε αποφασισμένοι να
εξαντλήσουμε όλα τα μέσα για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη»,
ανέφερε ο Γ. Πατούλης.
Ο κος Μιχάλης Βλασταράκος πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου τόνισε ότι πρόκειται για έναν νόμο φοροεισπρακτικό εναντίον
του οποίου ο ιατρικός κόσμος θα κινηθεί δυναμικά με όλα τα
ενδεδειγμένα μέσα.
Ο κος Σωτήρης Ρηγάκης επίτιμος πρόεδρος του ΙΣΑ είπε χαρακτηριστικά
ότι η κυβέρνηση βρήκε δρόμο στο ασφαλιστικό αδιέξοδο οδηγώντας
ολόκληρη τη χώρα σε αδιέξοδο.
Ο κος Αθανάσιος Κατσίκης πρόεδρος της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
χαρακτήρισε το νόμο ως μνημείο παραβατικότητας και κάλεσε τον
υγειονομικό κόσμο σε εγρήγορση προκειμένου να κινηθεί εναντίον του.
Ο κος Κώστας Κούβαρης πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Πειραιά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ασφαλιστικό σύστημα απειλείται
με κατάρρευση από το νέο νόμο.
Ο κος Γεώργιος Τσαγρής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών επεσήμανε ότι ο νόμος
είναι το τελειωτικό χτύπημα για τους ελευθεροεπαγγελματίες και
τιμωρεί τον ειλικρινή φορολογούμενο.
Η κυρία Αθηνά Τραχήλη, πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού
Συλλόγου μίλησε για ληστρική επιδρομή της κυβέρνησης και τόνισε ότι
οι κτηνίατροι κλείνουν τα ιατρεία τους, οδηγούνται στην παρανομία και
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στην μαύρη εργασία ή φεύγουν σε άλλες χώρες όχι μόνο της Ευρώπης
αλλά και της Αφρικής.
Η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων
Αθήνας Πειραιά διευκρίνισε ότι σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο
διοργανώνονται αυτή την περίοδο συνελεύσεις με στόχο να
ενημερωθούν οι γιατροί για το τραγικό νόμο και στη συνέχεια θα
ληφθούν αποφάσεις για δυναμικές κινητοποιήσεις.
Ο κος Αθανάσιος Υφαντής πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Αττικής διευκρίνισε ότι είναι αδύνατη η επαγγελματική επιβίωση των
οδοντιάτρων και τόνισε την ανάγκη για συλλογική δράση εναντίον του
νόμου.
Η κυρία Μαρία Μενενάκου, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Πειραιά αναφέρθηκε στις καταστροφικές συνέπειες του νόμου και
τόνισε ότι στερείται ηθικών ερεισμάτων.
Ο κος Γιάννης Μαρμαράς, αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών επεσήμανε ότι ο μέσος φυσικοθεραπευτής
καλείται να πληρώσει διπλάσιες εισφορές από πέρσι και ένα μεγάλο
ποσοστό θα αναγκαστεί να κλείσει τα εργαστήριά του.
Ο κος Νίκος Πλατανησιώτης πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά
χαρακτήρισε πολεμική τη στάση της κυβέρνησης και επεσήμανε ότι
αντιμετωπίζουν τον ελευθεροεπαγγελματία ως εχθρό που πρέπει να
εξαφανιστεί.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. και άλλων Φορέων
τα οποία τόνισαν την συσπείρωση όχι μόνο του υγειονομικού κλάδου
αλλά και των επιστημόνων στο σύνολό τους ενάντια στο νόμο ταφόπλακα των επιστημόνων.
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Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών κλάδων εξέδωσαν Ψήφισμα κατά του
ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου και μεταξύ άλλων αποφάσισαν
τα εξής:
•

Την κατάθεση δήλωση επιφύλαξης για τις εισφορές προς τον

Ε.Φ.Κ.Α. στα γραφεία του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα ( Ε.Φ.Κ.Α. )
•

Την προσφυγή όλων των φορέων στο Συμβούλιο Επικρατείας.

•

Απεργιακές κινητοποιήσεις και αποχή από τα καθήκοντα

•

Συλλογική

αντίδραση

από

κοινού

με

τους

υπόλοιπους

επιστημονικούς κλάδους.
•

Δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της

ελληνική κοινωνίας
•

Τέλος καλούν τα πολιτικά κόμματα να πάρουν σαφή θέση για τον

καταστροφικό αυτό νόμο.
Στη συγκέντρωση παρευρέθησαν οι ακόλουθοι:
Βλασταράκος

Μ.

Πρόεδρος

Πανελληνίου

Ιατρικού

Συλλόγου,

Πλατανησιώτης Ν. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και το Μέλος
του Δ.Σ. Συμεωνίδης Κ., Ψυχογιός Β. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου
Αρκαδίας, Κατσίκης Α. Πρόεδρος Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Υφαντής
Α. Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, Καλογερόπουλος Σ.
εκπρόσωπος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Μενενάκου Μ.
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Κούβαρης Κ. Πρόεδρος
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, Μαρμαράς Γ. Αντιπρόεδρος
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Τσαγρής Γ. Πρόεδρος
Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών,
Τραχήλη Α. Πρόεδρος Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Παγώνη Σ.,
Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Πατούλης Γ. Πρόεδρος Ι.Σ.Α., Βασιλείου Α., Γενικός
Γραμματέας Ι.Σ.Α., Πατσουράκος Φ. Ταμίας Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Πρόεδρος ΠΟΣΚΕ
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και ΕΕΚΕ, Δατσέρης Ι. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ, Μαρίνος Γ.
Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Προβατάς Σ. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Καλιαμπάκος Σ. Μέλος
Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Πρόεδρος ΣΕΙΙΝΑΠ, Ρέντης Α. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Καλλιάτσος Ι.,
Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Μυλωνάκη Δ. Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α., Γαλανόπουλος Ι.
Μέλος

Δ.Σ.

Ι.Σ.Α.,

Ρηγάκης

Σ.

επίτιμος

Πρόεδρος

Ι.Σ.Α.,

Χατζηπαναγιώτου Θ., Πρόεδρος ΠΟΣΙΠΥ, Πρόεδρος ΣΕΙΠ, Κραμποβίτης
Σ. Πρόεδρος ΠΕΕΒΙ, Χρονόπουλος Α. Πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης
Αγγειοχειρούργων

Ελλάδος,

Πλακιώτης

Α.

Γενικός

Γραμματέας

Ελευθεροεπαγγελματιών Στρατιωτικών Ιατρών Ρούσσος Ν. Πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής, Ανθόπουλος Τ. Πρόεδρος
Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων,
Μουζάκα Λ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, Κλωνιζάκης
Μ. Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Ιατρών Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων
Αθήνας-Πειραιά, Αργυρού Κ. Γενική Γραμματέας Ένωσης ΜαιευτήρωνΓυναικολόγων, Σταμούλης Ν. Αντιπρόεδρος ΕΕΦΙΑΠ, Γεωργακόπουλος
Θ. Πρόεδρος Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων, Φραγκούλης Ε.
Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής, Λεούσης Γ.
εκπρόσωπος ΠΕΔΥ Πειραιά, Μιλτιάδους Π. Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών
Απόδοσης Πολιτικής Δικαιοσύνης, Μαρκόπουλος Γ. Πρωτοβουλία
Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων και Μισθωτών Οδοντιάτρων
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Επιστολή
διαμαρτυρίας
επιστημονικών φορέων προς
τη διοίκηση του ΕΦΚΑ

Στις 10 Φεβρουαρίου 2017, οι Πρόεδροι της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, κ. Αθανάσιος Κατσίκης, του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλης Βλασταράκος, και του Πανελληνίου
Κτηνιατρικού Συλλόγου, κ. Αθηνά Τραχήλη, απέστειλαν επιστολή
διαμαρτυρίας προς την διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με την οποία επισημαίνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με την παρούσα σας θυμίζουμε πως στη διάρκεια του προηγούμενου
έτους, τόσο ο τομέας των μηχανικών όσο και ο τομέας των νομικών του
ΕΤΑΑ συμμορφώθηκε με το διατακτικό και το πνεύμα της 122/2016
γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ρύθμισαν το
θέμα των ασφαλισμένων τους που είχαν επιλέξει κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία.
Ο μόνος τομέας που μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμίσει το θέμα είναι ο
τομέας των υγειονομικών, αλλά είχαμε, όμως, τη διαβεβαίωση πως το
ζήτημα θα επιλυθεί (Απόφαση Δ.Σ. ΕΤΑΑ 398/18-5-2016) και θα γίνει
συμψηφισμός με τις επόμενες οικονομικές υποχρεώσεις προς το Ταμείο,
για τους συναδέλφους που εντάχθηκαν σε κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση και πληρούσαν τις
προϋποθέσεις που ζητούσε ο νόμος.
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Ήδη διανύουμε τον Φεβρουάριο και δεν έχουμε καμία ενημέρωση στην
κατεύθυνση της διευθέτησης του ζητήματος.
Για τους ανωτέρω λόγους και ευχόμενοι ειλικρινά κάθε επιτυχία στο
πολύ δύσκολο έργο που αναλάβατε, με την παρούσα ζητούμε όπως
εντός των επομένων ημερών διευθετήσετε την εκκρεμότητα με τον
συμψηφισμό των καταβληθεισών εισφορών».
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Απόδοση χρηματικού ποσού από τα
έσοδα του 36ου ΠΟΣ
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 36ου
ΠΟΣ, καθηγητής Ιωάννης Τζούτζας, και οι
συντονιστές, κ.κ. Φώτης Τζέρμπος και Αθανάσιος
Υφαντής, μετέφεραν στο Δ.Σ. της ΕΟΟ την απόφαση της Οργανωτικής
Επιτροπής, η οποία στηρίχθηκε στη σχετική πρόταση των ομιλητών των
Κλινικών Εργαστηρίων, όπως το κάθε «Κλινικό Εργαστήριο» διαθέσει το
έσοδό του σε κοινωφελείς φορείς επιλογής του ομιλητού.
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την
απόδοση χρηματικού ποσού 1.000 ευρώ ανά φορέα στα κάτωθι
ιδρύματα επιλογής των ομιλητών Κλινικών Φροντιστηρίων:
 ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 ΕΚΠΑ

–

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
(ΕΔΑΝΙ)
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 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ «ΕΛΠΙΔΑ»
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «ΕΛΙΖΑ»
 ΚΕΝΤΡΟ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ»
 ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Συγκροτήθηκε η οργανωτική επιτροπή του 37ου ΠΟΣ

Η οργανωτική επιτροπή του 37ου ΠΟΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη, συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος

ο

καθηγητής

Λάμπρος

Ζουλούμης,

Πρόεδρος

της

Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, με συντονιστές Οργανωτικού τον
Αθανάσιο Δελβιώτη, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΟ και Πρόεδρο του Ο.Σ.
Θεσσαλονίκης, και Επιστημονικού τον καθηγητή ΑΠΘ Λάζαρο Τσαλίκη.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΟΟ, μέλη της οργανωτικής επιτροπής είναι οι
Ανδρέας Τσούνης, ταμίας της ΕΟΟ, Βασίλης Τσανίδης, αντιπρόεδρος Β’
της ΕΟΟ, Σεραφείμ Καρακικές, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΟ, και Σταύρος
Τσέκερης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΟ.
10

Εκ μέρους του ΑΠΘ, μέλη της οργανωτικής επιτροπής είναι οι
Δημήτριος

Τορτοπίδης,

επίκουρος

καθηγητής,

και

Ελισσάβετ

Κουλαουζίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια.
Εκ μέρους του ΕΚΠΑ, μέλος της οργανωτικής επιτροπής είναι η
καθηγήτρια Αικατερίνη Νικοπούλου – Καραγιάννη.
Εκ μέρους του Ο.Σ. Θεσσαλονίκης, μέλη της οργανωτικής επιτροπής
είναι οι Κωνσταντίνος Κούγιας, Νικόλαος Μαρουφίδης, Δημήτριος
Παλάσκας και Γεώργιος Τσιόγκας.
Αναπληρωματικά μέλη της οργανωτικής επιτροπής είναι από το ΑΠΘ οι
Γρηγόρης Βενέτης, αναπληρωτής καθηγητής , Απόστολος Ματιάκης,
λέκτορας , και από το ΕΚΠΑ : Αναστασία Μητσέα, λέκτορας .
Στην πρώτη συνάντηση των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής του 37ου
ΠΟΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ο.Σ. Θεσσαλονίκης,
συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος της ΕΟΟ, Αθανάσιος Κατσίκης.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Aνασυγκρότηση του Δ.Σ.
της ΕΟΟ
Μετά την παραίτηση της κ.
Μαρίας Μενενάκου, από το
αξίωμα του μέλους και της
Αντιπροέδρου Α΄, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 27-12017, ανασυγκροτήθηκε με την ακόλουθη σύνθεση:
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Πρόεδρος:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, Αντιπρόεδρος Α’

ΜΑΥΡΙΔΗΣ,

Αντιπρόεδρος

Β'

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΝΙΔΗΣ,

Γενικός

Γραμματέας:ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ, Ταμίας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΝΗΣ, Ειδικός
Γραμματέας: ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΕΡΜΠΟΣ και Μέλη: ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ
ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΔΙΑΣΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΟΣ, ΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΡΑΠΑΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΣΕΡΑΦΕΙΜ,
ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Νέα νομοθεσία για τη διαχείριση των
αποβλήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στο ΦΕΚ 4326/30-12-16 /Τ.Β δημοσιεύεται η Κ.Υ.Α. 62952/5384 με
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή διαχείριση και
απομάκρυνση από τα Οδοντιατρεία των Μολυσματικών απορριμμάτων.
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση ενσωματώνεται πλέον στην εθνική
Νομοθεσία (ν. 146163/2012) το περίγραμμα των υποχρεώσεων για την
απομάκρυνση των μολυσματικών αποβλήτων και, κατά συνέπεια, οι
Οδοντίατροι

εμπίπτουν

σε

αυτήν

την

κατηγορία

υπόχρεων

.http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8xPb2K9j7o6cfP1Rf9veiteJInJ48_97
uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZNj2dfyMP
OnXi5Elwu-eZK3L_GSiHTz-84LjXR3ropW
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