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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υποχρεωτική η εγκατάσταση POS
εντός τριών μηνών

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρεπορτάζ
του υπουργείου Οικονομικών, υψηλά
πρόστιμα
για
όσους
υπόχρεους
ελεύθερους επαγγελματίες, συνεπώς και οδοντιάτρους, δεν
πειθαρχήσουν και δεν εγκαταστήσουν εντός τριών μηνών μηχανήματα
POS στα οδοντιατρεία τους επιφυλάσσει η κοινή υπουργική απόφαση
(ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας.
Το πρόστιμο για όσους δεν εγκαταστήσουν εντός τριών μηνών το
μηχάνημα POS φθάνει μέχρι και τα 1500 ευρώ, σύμφωνα με την ΚΥΑ η
οποία εκδόθηκε την Μ. Πέμπτη και με την οποία καθορίζονται οι
κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός
τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται πληρωμές

των αμοιβών τους
του ν.4446/2016.

με

κάρτα,

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των
τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω
προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη
δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη
σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας,
οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη
μεταβολή.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν
καταβληθεί εντός 30 ημερών.
Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, ενώ επιμένουν για την εγκατάσταση
των POS, δεν αναφέρουν πουθενά την οικονομική επιβάρυνση στην
οδοντιατρική πράξη από τις προμήθειες των τραπεζών, οι οποίες
αυξάνουν ευθέως το κόστος των οδοντιατρικών εργασιών.
Οι προτάσεις της ΕΟΟ, καθώς και των λοιπών επιστημονικών φορέων
της χώρας μας, για μείωση στο ύψος των προμηθειών των τραπεζών δεν
φαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση.
Έτσι, και πάλι η κυβέρνηση στηρίζει τις τράπεζες, με την ως άνω
προσφορά, εις βάρος των επιστημόνων και των ελευθέρων
επαγγελματιών…
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Σημείωμα για τον οδοντιατρικό
τουρισμό

Η ΕΟΟ εξέφρασε την άποψη του
κλάδου, κατά τη διάρκεια της σχετικής
συζήτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε
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με τους εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και αφορούσε τον
οδοντιατρικό τουρισμό.
Θεωρούμε ότι το cluster εξειδικευμένων υπηρεσιών, το οποίο προωθεί ο
Δήμος Αθηναίων – σύμφωνα με όσα αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Αυγή», την Μ. Πέμπτη -, προκειμένου να επιτύχει υψηλού επιπέδου
οδοντιατρικές υπηρεσίες μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών, στα πλαίσια
του οδοντιατρικού τουρισμού, είναι ανεδαφικό, δεδομένου ότι
αυξάνουν το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών, ιδιαιτέρως στην
οικονομική κατάσταση η οποία σοβεί στην χώρα.
Αυτές οι υπηρεσίες οδηγούν σε υψηλό κόστος και σε αποδυνάμωση του
ανταγωνισμού για τη χώρα μας, τη στιγμή κατά την οποίαν η Τουρκία και
η Ουγγαρία προσφέρουν χαμηλές τιμές στην παροχή οδοντιατρικών
υπηρεσιών. Αυτές τις παροχές πριμοδοτεί το οικείο κράτος,
προσφέροντας χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και άλλα κίνητρα
για την ανάπτυξη του οδοντιατρικού τουρισμού.
Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ως άνω προβληματισμών, η
πιστοποίηση των οδοντιατρείων, που «επιθυμούν» να συμμετάσχουν
στη δραστηριότητα του οδοντιατρικού τουρισμού, από τα συλλογικά
μας όργανα θα μειώσει έως να εξαφανίσει το μεγάλο κόστος το οποίο
προέρχεται από την πιστοποίηση – και τη διατήρηση αυτής - μέσω
ιδιωτικών οργανισμών πιστοποίησης.
Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργούνται αποκλεισμοί οδοντιάτρων, οι
οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του οδοντιατρικού
τουρισμού.
Είναι καιρός να προβληματισθεί η Πολιτεία σοβαρά, αφού προσδοκά η
ανάπτυξη να προέλθει και από τις υπηρεσίες υγείας, που αφορούν και
τον οδοντιατρικό και ιατρικό τουρισμό, προκειμένου να παράσχει
επιτέλους κίνητρα στους παρόχους για να συμμετέχουν στην εν λόγω
δραστηριότητα.
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Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της
ΕΟΟ

Μετά την παραίτηση του
κ.
Αθανασίου Δεβλιώτη από τη θέση του
μέλους του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΟ, στη συνεδρίαση της
7-4-2017, ανασυγκροτήθηκε με την ακόλουθη σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ Α':
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ Β':
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜIΑΣ:
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΕΡΜΠΟΣ
ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
KΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Επίσκεψη Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της
ΕΟΟ στον Διοικητή του ΕΦΚΑ

Με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Μπακαλέξη,
συναντήθηκαν την Πέμπτη 20 Απριλίου ο Πρόεδρος και
ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΟ, με τον οποίον συζήτησαν τα προβλήματα
στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, το θέμα των
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μονοσυνταξιούχων και το θέμα του συμψηφισμού των εισφορών για
όσους είναι ασφαλισμένοι μετά το 1993.
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΟ έθεσαν για ακόμη μία
φορά τις δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στα κεντρικά
γραφεία του ΕΦΚΑ, της οδού Αχαρνών (Πρώην ΤΣΑΥ), καθώς και τις
αδυναμίες των αντιπροσωπειών, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται σε
πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των συναδέλφων.
Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ δήλωσε για το
θέμα ότι καταβάλλεται προσπάθεια για
την ενίσχυση του φορέα με προσωπικό,
μέρος του οποίου έχει εγκατασταθεί
ήδη στο Ταμείο.
Επίσης, τόνισε ότι πιστεύει πως, με την τοποθέτηση του νέου διευθυντή
στο ΤΣΑΥ, ο οποίος ενημερώνεται για όλα τα ως άνω προβλήματα, θα
καταστεί δυνατή η αισθητή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ μας επρότεινε την
πραγματοποίηση ανάλογης συνάντησης με τον νέο διευθυντή του ΤΣΑΥ.
Ενημερώσαμε τον κ. Μπακαλέξη για όλες τις παρενέργειες οι οποίες
αφορούν τους μονοσυνταξιούχους, σχετικά με τον υπολογισμό της
επιπλέον σύνταξης, καθώς επίσης με τις δυνατότητες συμψηφισμού της
επιπλέον εισφοράς τους.
Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ ενημέρωσε ότι με το συγκεκριμένο θέμα
ασχολείται το αρμόδιο στέλεχος του Ταμείου, το οποίο έχει ορισθεί
αρμοδίως, και επρότεινε συνάντησή μας μαζί του.
Στο θέμα του συμψηφισμού των εισφορών των ασφαλισμένων μετά το
1993:
Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΑΥ οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο νόμο
4331/15, κατέβαλαν αυξημένες τις εισφορές τους για το τελευταίο
τρίμηνο του ’15 και το πρώτο τρίμηνο του ’16, με την προϋπόθεση να
συμψηφιστούν αυτές οι εισφορές με τις νέες εισφορές. Όμως, αυτό
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εκκρεμεί και η εκκρεμότητα αφορά μόνον το ΤΣΑΥ, δεδομένου ότι οι
άλλοι ασφαλισμένοι (δικηγόροι, μηχανικοί κ.ά.) έκαναν χρήση της
ευεργετικής διάταξης του νόμου.
Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ ζήτησε για το θέμα αυτό έγγραφη πρόταση προς
τον ίδιον και προς τον διευθυντή του ΤΣΑΥ.
Για το συγκεκριμένο θέμα, η Δ.Ε. του ΤΣΑΥ είχε αποφασίσει και
εισηγηθεί στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, το οποίο είχε αποφασίσει ομοφώνως, όπως
υπολογισθεί η διαφορά των ως άνω εισφορών, τις οποίες έχουν
πληρώσει οι ασφαλισμένοι, και να συμψηφισθούν με μελλοντικές
υποχρεώσεις τους έναντι του ασφαλιστικού τους φορέα.
Το θέμα αφορά περίπου 1.400 ασφαλισμένους, ενώ είχαν κατατεθεί
2.000 αιτήσεις.
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Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΟΟ για
την τροποποίηση του καταστατικού
νόμου

Το Σάββατο 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ.
της ΕΟΟ, προκειμένου να συζητηθεί κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρο η
αναμόρφωση του Νόμου 1026/80, όπως προτάθηκε από την ειδική
επιτροπή της ΕΟΟ σε συνεργασία με νομικούς.
Επειδή το θέμα άπτεται νομικών όρων
και δεδομένων, τα οποία
εξειδικεύονται στην άσκηση του
οδοντιατρικού επαγγέλματος, η ειδική
συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΟΟ
κατάφερε να προχωρήσει έως το άρθρο 38. Αυτά τα άρθρα αφορούν
τους οδοντιατρικούς συλλόγους.
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Για τα άρθρα τα οποία αφορούν την ΕΟΟ κ.ά., το Δ.Σ. όρισε δεύτερη
ειδική συνεδρίαση για την Παρασκευή 28 Απριλίου, η οποία ξεκίνησε
από το πρωί της Παρασκευής και κράτησε έως τις βραδινές ώρες. Το ΔΣ
θα συνεχίσει την συζήτηση των άρθρων που απέμειναν σε τρίτη ειδική
συνεδρίαση σε την Πέμπτη 4 Μαΐου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
επεξεργασία του συνόλου του σχεδίου.
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Δράσεις του Δ.Σ. της ΕΟΟ

 Καταθέσαμε στον υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, προς
νομοθέτηση το σχέδιο νόμου για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, με
τον υπουργό Υγείας να δεσμεύεται ότι αυτό θα προωθηθεί άμεσα.
 Ο Ειδικός Γραμματέας της ΕΟΟ Φώτης Τζέρμπος συμμετείχε στην
Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων για τα
Επαγγελματικά Δικαιώματα, η οποία συνεδρίασε στις Βρυξέλλες.
 Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΟ, Καθηγητής Ιωάννης Τζούτζας,
συμμετείχε στις 20 Μαρτίου στη συνεδρίαση Ομάδα Εργασίας του
Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων για τον Έλεγχο των Λοιμώξεων
και τη Διαχείριση των Αποβλήτων, στις Βρυξέλλες.
 Το Δ.Σ. της ΕΟΟ συζήτησε και απέστειλε σε συνέχεια αιτήματος του
υπουργείου Υγείας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, τις προτάσεις της ΕΟΟ για
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την οργάνωση, την προμήθεια, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση
Κινητών Οδοντιατρικών Μονάδων. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 Προχωρά κανονικά η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων
υπαλλήλων ΠΕ για τη στελέχωση των υπηρεσιών της ΕΟΟ. Το Δ.Σ.
αποφάσισε ομοφώνως την ανάθεση της αξιολόγησης και της επιλογής
των υποψηφίων σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ποιοτική και η αποτελεσματική τελική επιλογή.
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Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΟΟ με
τον υπουργό Υγείας

Για τις 5 μ.μ. της Πέμπτης 4 Μάϊου έχει προγραμματισθεί να ξεκινήσει η
συνάντηση των μελών του προεδρείου και του Δ.Σ. της ΕΟΟ με τον
υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό.
Αντικείμενα της συζήτησης θα είναι οι θέσεις της ΕΟΟ επί του
προσχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας περί πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, καθώς και τα θέματα τα οποία αφορούν τη
συνεχιζόμενη εκπαίδευση του οδοντιάτρων της χώρας μας.
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