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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

   

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το 37ο ΠΟΣ 

 

Με γοργούς ρυθμούς, αλλά και συστηματικά, συνεχίζονται οι 

προετοιμασίες για την διοργάνωση του 37ου ΠΟΣ, το οποίο θα διεξαχθεί 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Ήδη σχεδιάσθηκε, τυπώθηκε και διενεμήθη η αφίσα για το 37ο 

ΠΟΣ και η οργανωτική επιτροπή μελετά και διαμορφώνει αυτό το 

χρονικό διάστημα το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, καθώς 

και τις παράπλευρες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του. 

Σε μήνυμά του, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ αναφέρει μεταξύ άλλων τα 

εξής: 

«Στόχος μας είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, προκειμένου να 

προσελκύσει τον συνάδελφο οδοντίατρο και μέσα στο πλαίσιο της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί κατάκτηση για τον κλάδο 

μας, να του δώσει τη δυνατότητα διεύρυνσης του φάσματος των 

δεξιοτήτων του, ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου και πιστοποιημένες 

υπηρεσίες Υγείας. 

Ο τίτλος του Συνεδρίου «Η Οδοντιατρική αναπόσπαστος κρίκος 

στην ιατρική αλυσίδα» επιβεβαιώνει ακόμη μία φορά και τονίζει με 

έμφαση την άρρηκτη σχέση της Οδοντιατρικής με τη γενική υγεία του 

ανθρώπου, ένα ζήτημα που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής, που 

αναδεικνύεται καθημερινά στη σύγχρονη πραγματικότητα εντός και 

εκτός Ελλάδας. 
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Μάλιστα, στα ευρωπαϊκά μας όργανα, στα οποία συμμετέχουμε, 

διαπιστώνουμε τη βαρύτητα που δίνεται τα τελευταία χρόνια σε αυτό 

το κεφάλαιο, το οποίο καθιστά τον οδοντίατρο, πράγματι, σημαντικό 

κρίκο στην αλυσίδα ‘Υγεία’». 

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού 

Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και 

πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 37ου ΠΟΣ, καθηγητής 

Λάμπρος Ζουλούμης, τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής στο δικό του 

μήνυμα: 

 «Το 37ο ΠΟΣ έχει μπροστά του τη μεγάλη πρόκληση να ξεπεράσει 

το κατά γενική ομολογία επιτυχημένο 36ο ΠΟΣ στο Μέγαρο στην Αθήνα. 

Όχι δεν δρα ανταγωνιστικά αλλά βοηθάει στο να δίνουμε πάντα 

κάτι «καλύτερο» , κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους και 

να μένουν στη μνήμη των Οδοντιάτρων. Θεωρώ μεγάλη τιμή στο 

πρόσωπό μου την ανάθεση της οργάνωσης από τη θέση του Προέδρου 

της ΟΕ, και ευχαριστώ θερμά την ΕΟΟ και το Οδοντιατρικό Τμήμα του 

ΑΠΘ για την εμπιστοσύνη τους». 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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«Έφυγε» από κοντά μας ο συνάδελφος Κώστας 

Λιάπης  

 

Το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιουνίου έφυγε ξαφνικά και 

αναπάντεχα από τη ζωή ο πολύ καλός συνάδελφος και δημοτικός 

σύμβουλος Καρπενησίου Κώστας Λιάπης. 

Ο Πρόεδρος της ΕΟΟ απέστειλε θερμό συλλυπητήριο 

τηλεγράφημα στην οικογένεια του Κώστα και παρευρέθηκε στην 

κηδεία, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιουνίου. 

Τον εξής επικήδειο απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΟΟ: 

«Ο Κώστας Λιάπης υπήρξε ένας καλός επιστήμονας, ένας καλός 

επαγγελματίας. 

Διέθετε επιστημονικές και κοινωνικές ευαισθησίες ενδιαφερόταν 

πάντα για την πορεία των επιστημονικών δρώμενων, καθώς και για την 

εφαρμογή των σύγχρονων επιτευγμάτων της επιστήμης προς τους 

Έλληνες πολίτες. Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας της χώρας μας. 

Το ενδιαφέρον του για τον συνάνθρωπο και για τα προβλήματα 

των Ελλήνων πολιτών το εξέφραζε με τη συμμετοχή του στα κοινωνικά 

δρώμενα, στην Πατρίδα, όπου προσέφερε αόκνως τις υπηρεσίες του, 

διαθέτοντας όσο πολύτιμο χρόνο του απέμενε για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των συμπατριωτών του. 

Η Οδοντιατρική οικογένεια εκφράζει την βαθιά λύπη της για τον 

αδόκητο χαμό του Κώστα Λιάπη. 

Καλό ταξίδι, Κώστα!». 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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ΚΕΣΥ: Συζήτηση για την Ομοιοπαθητική 

 

Ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου στην αρμόδια επιστημονική επιτροπή 

του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) η συζήτηση σχετικά με την 

Ομοιοπαθητική, προκειμένου το Συμβούλιο να προχωρήσει σε 

γνωμοδοτική πρόταση προς τον υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό. 

Επειδή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή 

διαφάνηκαν πλείστες όσες ασάφειες σχετικές με το θέμα, αλλά και 

πλήθος ερωτημάτων σχετικά με την πρακτική λειτουργία της 

Ομοιοπαθητικής στις διάφορες ειδικότητες της Οδοντιατρικής, αλλά και 

της Ιατρικής, η συζήτηση θα επαναληφθεί στο εγγύς μέλλον, μετά από 

σχετική πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου του ΚΕΣΥ, κ. Κώστα 

Μάρκου. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Υπουργείο Οικονομικών: Υποχρεωτική η 

χρήση POS και για τους δικηγόρους 

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από το υπουργείο Οικονομικών, 

κανονικά θα εφαρμοσθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει την 

υποχρεωτική εγκατάσταση POS για τη διενέργεια συναλλαγών με 

κάρτες σε μια σειρά επαγγέλματα έως τις 27 Ιουλίου 2017 μεταξύ των 

οποίων και στους δικηγόρους. 

Αυτό τονίζουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με 

την γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδομένων 

ύστερα από αίτηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όπως 

αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών στην γνωμοδότηση 

αναφέρεται ρητά ότι η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά 

γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

‘Αρα η ίδια η Αρχή επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος μη 

εφαρμογής του μέτρου για τους δικηγόρους, αφού δεν παραβιάζονται 

τα προσωπικά δεδομένα, κάτι για το οποίο άλλωστε της ζητήθηκε να 

γνωμοδοτήσει. 

Όσον αφορά τη γνώμη που εκφράζει η Αρχή ότι η υπουργική 

απόφαση για την υποχρεωτική εγκατάσταση POS στο βαθμό που αφορά 

τους δικηγόρους βρίσκεται εκτός ορίων νομοθετικής εξουσιοδότησης 

με το αιτιολογικό ότι οι πελάτες των δικηγόρων δεν είναι καταναλωτές, 

από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι δεν είναι στην 

αρμοδιότητα της Αρχής να το κρίνει αυτό. 
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Αλλωστε όπως εξηγούν τα ίδια στελέχη κάτι ανάλογο ισχύει και 

με την υποχρεωτική πληρωμή ποσών άνω των 500 ευρώ στους 

δικηγόρους μέσω τραπεζικών λογαριασμών. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 Πρόγραμμα για την ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης  

 

 

 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 

Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», το οποίο στοχεύει στην 

υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, 

μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων Οδοντιάτρων και Οδοντοτεχνιτών 

για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Δικαιούχοι της 

δράσης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδας ή 

εξωτερικού που απέκτησαν το πρώτο πτυχίο μετά την 1/1/ 1995. 

Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 25.000 ευρώ, 

στην περίπτωση ενός ατόμου, και φτάνει στα 50.000 ευρώ, για 

συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: Λειτουργικά, Αμοιβές 

τρίτων, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και εκθέσεις, Προμήθεια 

αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές, Μισθολογικό κόστος για νέες 

θέσεις εργασίας, Αγορά εξοπλισμού, Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου 

μικρής κλίμακας, Αποσβέσεις παγίων και Χρηματοδοτική μίσθωση 
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εξοπλισμού, με τη χρηματοδότηση να ανέρχεται στο 100% των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Η υποβολή των προτάσεων για χρηματοδότηση μπορεί να γίνει 

σε τρεις περιόδους, με προθεσμίες τις 9 Αυγούστου 2017, 11 

Οκτωβρίου 2017 και 13 Δεκεμβρίου 2017. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 ERASMUS για νέους επιχειρηματίες 

 

 

Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα κινητικότητας, το οποίο βοηθά νέους επαγγελματίες να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για  να ξεκινήσουν 

και να διευθύνουν με επιτυχία τη δική τους επιχείρηση. 

Νέοι οδοντίατροι συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και 

επιχειρηματικές ιδέες με έμπειρους επαγγελματίες, με τους οποίους 

συνεργάζονται για μία περίοδο 1 – 6 μηνών. Η διαμονή 

χρηματοδοτείται από την Κομισιόν. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι οδοντίατροι, που 

σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή την έχουν 

ξεκινήσει εντός της τελευταίας τριετίας, και έμπειροι οδοντίατροι, που 

έχουν τη δική τους επιχείρηση περισσότερο από τρία χρόνια. 

Η συμμετοχή και η υποστήριξη στα πλαίσια του προγράμματος 

είναι δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος στην Ελλάδα: 
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Asset Τεχνολογική, τηλέφωνο 210 9273118, mail asset@asset-tec.gr 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Διάκριση για την  

Οδοντιατρική Σχολή  ΕΚΠΑ  

 

 

Μεγάλη διεθνής διάκριση για την Οδοντιατρική Σχολή Αθήνας, η 

οποία περιλαμβάνεται στον πίνακα με τις 100 καλύτερες σχολές του 

κόσμου στον δείκτη Shanghai Ranking’s. 

 

Δείτε την σχετική κατάταξη:  

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-

Rankings/dentistry-oral-sciences.html 
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