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TEYXOΣ 17_ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

 

Μελετάται πλαφόν στις ασφαλιστικές και 

φορολογικές καταβολές για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες  

 
Σύμφωνα με πληροφορίες από το 

υπουργείο Εργασίας, «οροφή» στο ύψος των αθροιστικών φορολογικών 

και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων ελεύθερων επαγγελματιών και 

αγροτών εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση, μετά την 

καθίζηση στα έσοδα των εν λόγω κατηγοριών. 

Γνωρίζοντας ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το 

εισόδημά τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες φρόντισαν να δηλώσουν 

χαμηλότερα εισοδήματα για να γλιτώσουν από την πληρωμή υπέρογκων 

φόρων και εισφορών. 
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Τα εισοδήματα που δήλωσαν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

είναι μειωμένα κατά 20% σε σχέση με πέρυσι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

δήλωσαν ότι απέκτησαν το 2016 εισοδήματα ύψους 3,8 δισ. ευρώ, όταν το 

προηγούμενο έτος τα δηλωθέντα εισοδήματά τους είχαν ανέλθει σε 4,7 

δισ. ευρώ. 

Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι μετά το 

Νόμο Κατρούγκαλου το άθροισμα των ασφαλιστικών και φορολογικών 

επιβαρύνσεων υπερβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και το 60%. 

«Εξετάζουμε μέτρα, όχι απαραίτητα με μειώσεις συντελεστών, αλλά 

με έξυπνο τρόπο για να αντιστραφούν οι τάσεις δήλωσης χαμηλότερων 

εισοδημάτων» ανέφερε χθες αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο 

τραπέζι είναι να τεθεί ένα όριο (π.χ. στο 50% ή 55%) στο συνολικό ύψος 

των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων. 

Ακόμη, εξετάζεται η ρύθμιση σε έως 120 δόσεις των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και 

την εφορία και η εντατικοποίηση των ελέγχων. 

Πρόκειται για προτάσεις που θα πρέπει να μελετηθούν ως προς τις 

δημοσιονομικές επιπτώσεις και να εγκριθούν από τους δανειστές. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Σύντομα οι συνομιλίες ΕΟΟ – ΕΟΠΥΥ για την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

 

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας για την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Σταμάτης Βαρδαρός, κατά τη διάρκεια 

συνέντευξης Τύπου, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, σύντομα θα ξεκινήσουν οι 

συνομιλίες με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), ώστε να 

συμφωνηθούν από κοινού οι αμοιβές, αλλά και οι συνθήκες παροχής 

οδοντιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ 

 

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

 

 

Το 37 ΠΟΣ στην τελική ευθεία 

 

 

Κατά την πιο πρόσφατη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του 

37ου ΠΟΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε τηλεματικά την Παρασκευή 1 

Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

(ΟΣΘ) και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 37ου ΠΟΣ, 

καθηγητής κ. Λάμπρος Ζουλούμης, ενημέρωσαν για την πορεία της 

προετοιμασίας του Συνεδρίου, με κύριο χαρακτηριστικό των εργασιών του 
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την εμπλοκή των νέων τεχνολογιών (δυνατότητα να «κατεβάζουν» οι 

σύνεδροι το πρόγραμμα στο κινητό τους τηλέφωνο, bar code εισόδου σε 

όλες τις εργασίες του συνεδρίου, ηλεκτρονική ανάρτηση των posters κ.ά.), 

με τις οποίες οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και 

διαδραστικά σε αυτές. 

Τέλος, η χρονική προθεσμία για τις προεγγραφές των συνέδρων 

παρατάθηκε, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΟ και ύστερα από σχετική 

πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 37ου ΠΟΣ, μέχρι την Παρασκευή 

22 Σεπτεμβρίου, με τις προεγγραφές να φθάνουν τελικά τις 900 – 1.000. 

Σημειώνεται ότι βεβαιώσεις συμμετοχής θα σταλούν όλες ηλεκτρονικά, 

ενώ πρέπει να σταλεί e – mail στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους που έχουν 

μπλοκάκια ότι απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή στα κλινικά 

φροντιστήρια είναι η συμμετοχή στο Συνέδριο. 

 

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

 

Δείτε το άρθρο 100 του νόμου 

4486/2017, όπως ψηφίσθηκε από τη 

Βουλή 

 

Το άρθρο 100 του νόμου 4486/2017 για τη 

νέα δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως ψηφίσθηκε από την 

ολομέλεια της Βουλής, έχει ως εξής: 
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1. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) φέρει την αποκλειστική 

ευθύνη της διαχείρισης, πιστοποίησης και μοριοδότησης του συστήματος 

συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των οδοντιάτρων. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ο.Ο. μπορεί να 

ιδρυθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο 

Επιστημονικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ο.», το οποίο διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. με τετραετή θητεία. 

3. Το Ινστιτούτο έχει έδρα την Αθήνα και μπορεί να ιδρύει παραρτήματά του 

σε όλη τη χώρα. Για αλλαγή της έδρας του Ινστιτούτου απαιτείται απόφαση 

του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.. Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα σε δύο εκδόσεις, ελληνική 

και αγγλική. 

4. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η ενίσχυση της συμμετοχής 

των οδοντιάτρων στη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση (Σ.Ε.Ε.), ο 

συντονισμός και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου συνεχούς επαγγελματικής 

επιμόρφωσης, η πιστοποίηση των φορέων και η μοριοδότηση των 

προγραμμάτων Σ.Ε.Ε. των οδοντιάτρων. 

5. Το προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ο. 

προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και αποτελείται από 

εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης και διοικητικό προσωπικό. 

6. Στον εσωτερικό κανονισμό, που καταρτίζεται από την Ε.Ο.Ο., ρυθμίζονται 

τα θέματα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα.- 

 

Σημειώνεται ότι, από τις 7 Αυγούστου 2017, η ΕΟΟ είναι πλέον ο 

υπεύθυνος εθνικός φορέας για τη μοριοδότηση και την πιστοποίηση των 

προγραμμάτων Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των οδοντιάτρων 

στη χώρα μας. 

Η ανάθεση από την πολιτεία της σοβαρής αυτής αρμοδιότητας στην 

ΕΟΟ ενισχύει ακόμη περισσότερο το ρόλο και την υπόσταση του 
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δευτεροβαθμίου οργάνου μας και μας καθιστά πρωταγωνιστές και, 

συγχρόνως, όμως, και υπεύθυνους σε ένα βασικότατο τομέα ο οποίος 

αφορά την πιστοποίηση των φορέων οι οποίοι θα παρέχουν τη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Η μοριοδότηση των εκδηλώσεων, η οποία θα 

πιστώνεται εν συνεχεία στον εκπαιδευόμενο, μέσω της ηλεκτρονικής 

διασύνδεσης Οδοντιατρικών Συλλόγων και ΕΟΟ, έχει προετοιμαστεί και 

λειτουργεί ήδη στην ΕΟΟ. 

Υλοποιείται, έτσι, ένα όραμα και ευοδώνεται μία επιδίωξη την οποία 

διεκδικούσαμε διακαώς τα τελευταία οκτώ χρόνια από την πολιτεία, με 

αγώνες και παραστάσεις στα υπουργεία. 

 

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

 

Παρέμβαση της Ελληνικής 

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την 

ανεπάρκεια των αναισθητικών 

οδοντιατρικών σκευασμάτων. 

  
  

Στο πρόβλημα με τα οδοντιατρικά αναισθητικά σε ανεπάρκεια στην 

αγορά, η ΕΟΟ παρενέβη επικοινωνώντας  με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

Εμπόρων Εισαγωγέων Οδοντιατρικών Ειδών και με τον ΕΟΦ, ο οποίος 

διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα ανατιμήσεων. 
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Επίσης, η εταιρεία 3M, η οποία παράγει το αναισθητικό UBESTISIN, 

δήλωσε ότι σύντομα θα εφοδιάσει την αγορά με το εν λόγω 

αναισθητικό, μέχρι το τέλος  του  ενεστώτος  έτους  απο τα  αποθέματα 

που διαθέτει, χωρίς ανατίμηση.  

H  ΕΟΟ, απέστειλε   σχετική  επιστολή  προς τον Υπουργό Υγείας, τον 

ΕΟΦ και την Εταιρεία 3Μ και άλλους  συναρμόδιους  φορείς  στην οποία 

περιγράφει  την  ανησυχία του κλάδου  για  αυτές τις εξελίξεις  και ζητά  

την θετική παρέμβασή τους  για την οριστική επίλυση του  θέματος. 

 

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

 

Έκκληση της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας για εμβολιασμό κατά 

της ιλαράς 

 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ ότι μεταξύ των 

καταγεγραμμένων 166 κρουσμάτων, μέχρι τις 21/9/2017, είναι και 

επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι, η 

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία 

προτείνει  όλοι οι οδοντίατροι, από όλους τους τομείς παροχής 

οδοντιατρικής φροντίδας, να θωρακιστούν έναντι της ιλαράς.  
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Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουν τον εαυτό τους από την 

σοβαρή αυτή νόσο, αλλά και τους ασθενείς με τους οποίους έρχονται σε 

επαφή και έχουν μεγάλη ευθύνη για την πορεία της υγείας τους.  

Επισημαίνεται ότι: 

 Οι γυναίκες που διανύουν την περίοδο της εγκυμοσύνης και 

ορισμένες κατηγορίες ασθενών, όπως είναι  

 οι ανοσοκατεσταλμένοι,  

δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο, καθώς περιέχει ζώντα εξασθενημένο 

ιό ιλαράς.  

Τα άτομα αυτά, στην περίπτωση που δεν έχουν περάσει ιλαρά σε 

μικρότερες ηλικίες, κάτι το οποίο χαρίζει φυσική ανοσία δια βίου, είναι 

ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι (έχουν κάνει μόνο τη μία δόση του 

εμβολίου) και προσβληθούν από τη νόσο, εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο. 

Ειδικά οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με άτομα 

των πιο πάνω κατηγοριών θα πρέπει να είναι βέβαιοι είτε ότι έχουν 

εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του εμβολίου ή ότι έχουν περάσει ιλαρά 

κατά το παρελθόν και έχουν αποκτήσει ανοσία. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει  να εμβολιαστούν άμεσα.   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δ.Σ. 

της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας σε Δημόσια Εκδήλωση 

για τον Έλεγχο της Αναλογικότητας 

στις 18.10.2017, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

 

 

Το Δ.Σ. της ΕΟΟ θεώρησε 

επιβεβλημένη και αποφάσισε τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του σε 

Δημόσια Εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2017, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.  Η εκδήλωση, που διοργανώνεται 

από κοινού από τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις των γιατρών, των οδοντιάτρων και 

των φαρμακοποιών, έχει ως αντικείμενο την Πρόταση Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον Έλεγχο Αναλογικότητας πριν από τη 

θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (COM 

2016_822_final) και τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια προσέγγιση στον 

τομέα της υγείας. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι: «Είναι η Οικονομία 

υπέρτερη της Υγείας; O Eλεγχος Αναλογικότητας της ΕΕ για τα Επαγγέλματα 

Υγείας». 

Το Δ.Σ. της ΕΟΟ θα εκπροσωπήσουν ο Γενικός Γραμματέας του, 

Καθηγητής κ. Ιωάννης Τζούτζας και το μέλος κ. Σεραφείμ Καρακικές.  

  Εξ άλλου, το Δ.Σ. της ΕΟΟ απέστειλε ενημερωτική επιστολή/ 

πρόσκληση στην εκδήλωση προς όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, 
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εκτιμώντας ως ιδιαιτέρως σημαντικό το θέμα του ελέγχου της 

αναλογικότητας, ενώ η αντιπροσωπεία της ΕΟΟ στην εκδήλωση, στις 

Βρυξέλλες, θα έχει την ευκαιρία να εξηγήσει εμπεριστατωμένα και  δια 

ζώσης τα επιχειρήματα των επαγγελμάτων της υγείας στους  

Ευρωβουλευτές που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση. Στην 

προαναφερθείσα  επιστολή, η ΕΟΟ μεταφέρει την ανησυχία των 

επαγγελματικών οργανώσεων του τομέα της υγείας, καθώς φοβούμεθα 

ότι η προσέγγιση αυτή θα θέσει σε κίνδυνο  τους ασθενείς και τη δημόσια 

υγεία. Ενώνοντας τη φωνή μας με εκείνη των Ευρωπαίων Ιατρών, 

Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, ζητούμε την εξαίρεση των υγειονομιών 

υπηρεσιών από την εν λόγω Πρόταση.  

Ακολουθεί για την ενημέρωσή σας, μια συνοπτική αναφορά, στο 

κρίσιμο για τον ευαίσθητο τομέα της υγείας αυτό θέμα, αφού θα υπάρξει 

εμπεριστατωμένη παρουσίασή του από την ιστοσελίδα της ΕΟΟ.  

 

 Tι είναι η αναλογικότητα; 

H αναλογικότητα είναι μια γενική αρχή του Δικαίου της ΕΕ, η οποία 

απορρέει από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Απαιτεί από τα 

Κράτη μέλη να επιτυγχάνουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της 

διατήρησης των θεμελιωδών ελευθεριών τις οποίες εγγυάται η Συνθήκη 

(όπως η ελευθερία παροχής υπηρεσιών) και της διακριτικής ευχέρειας των 

Κρατών μελών να αποφασίζουν ως προς το πώς θα διασφαλίζουν ένα 

στόχο δημόσιου συμφέροντος (όπως η δημόσια υγεία). Το πώς θα 

επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία συνοψίζεται ως ακολούθως:  «τα 
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εθνικά μέτρα που ενδέχεται να παρακωλύσουν ή να καταστήσουν λιγότερο 

ελκυστική την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που εξασφαλίζει η 

Συνθήκη πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις:  

 να εφαρμόζονται κατά τρόπο μη δημιουργούντα διακρίσεις,  

 να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού 

συμφέροντος,  

 να είναι κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού 

και 

 να μην υπερβαίνουν το βαθμό που είναι αναγκαίος για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού». 

Η αναλογικότητα αποτελεί εξάλλου μια κοινή γενική αρχή των εθνικών 

συνταγμάτων και νόμων των κρατών μελών, αν και οι αντίστοιχες 

προϋποθέσεις ενδέχεται να ποικίλουν σε ορισμένες λεπτομέρειες. 

 

 Ποιός είναι ο στόχος της Οδηγίας για τον Έλεγχο Αναλογικότητας 

(«η Πρόταση»); 

H Πρόταση αποτελεί μέρος της Δέσμης για τις Υπηρεσίες που 

υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο 2017. Περιλαμβάνει τρείς άλλες πρωτοβουλίες 

που συνδέονται με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες (μια ρύθμιση για νέα 

Ευρωπαϊκή e-Kάρτα Υπηρεσιών, οδηγίες για εθνικές μεταρρυθμίσεις στο 

ρυθμιστικό πλαίσιο των επαγγελμάτων και μια Οδηγία για Διαδικασία 

γνωστοποίησης υπηρεσιών). Στόχος του πακέτου μέτρων είναι να 

απλουστευτούν οι διαδικασίες για τους διασυνοριακούς παρόχους 
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υπηρεσιών και να υποβληθεί σε διεξοδικό  έλεγχο από την ΕΕ το 

ρυθμιστικό πλαίσιο στους τομείς των υπηρεσιών. Η δέσμη στοχεύει στο να 

βελτιώσει τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς και να ενισχύσει τον τομέα 

των υπηρεσιών, αυξάνοντας την κινητικότητα των επαγγελματιών, ενώ θα 

δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο στόχος της Οδηγίας είναι να 

βελτιώσει την ποιότητα των αξιολογήσεων της αναλογικότητας που θα 

αναληφθεί σε επίπεδο Κρατών μελών. Εισάγει έναν έλεγχο σε Κοινοτικό 

επίπεδο εναρμονίζοντας και εξορθολογίζοντας τις αξιολογήσεις της 

αναλογικότητας σε επίπεδο Κράτους μέλους στη βάση: 

 Του Άρθρου 59(3) της Οδηγίας για την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων 2005/36/ΕΚ (“RPQD”) 

 Της Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την 

αναλογικότητα των επαγγελματικών κανονιστικών ρυθμίσεων 

 

 Συνέπειες: Η γνώμη των Επαγγελμάτων Υγείας για την Πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Η Πρόταση εξομοιώνει τις υπηρεσίες υγείας με τις επιχειρηματικές/ 

εμπορικές υπηρεσίες. 

 Η Πρόταση έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της προφύλαξης. 

 Η Πρόταση προκαταλαμβάνει τα αποτελέσματα στον έλεγχο του 

επαγγελματικού ρυθμιστικού πλαισίου της υγείας. 
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 Η Πρόταση είναι πιθανό να αυξήσει τις δαπάνες προκαλώντας 

«πάγωμα» των κανόνων του ρυθμιστικού πλαισίου  

 Η Πρόταση στερείται στοιχείων σχετικά με τις συνέπειες της (από-) 

ρύθμισης των επαγγελμάτων υγείας.  

 Η Πρόταση δεν είναι πιθανό να αυξήσει την επαγγελματική 

κινητικότητα. 

 

 Ζητούμε:  την Εξαίρεση των Επαγγελμάτων Υγείας 

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η εφαρμογή ενός 

δεσμευτικού ελέγχου αναλογικότητας στην ΕΕ θα επιφέρει οποιαδήποτε 

οφέλη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τουναντίον, εν όψει 

ενδεχόμενων προβλημάτων είναι αναγκαίο να εξαιρεθούν τα 

επαγγέλματα υγείας από την Πρόταση. 

 

Αντί να εισαγάγει ένα ακόμη επιπρόσθετο επίπεδο κοινοτικής 

νομοθεσίας (μαζί με τη γενική αρχή της αναλογικότητας και το Άρθρο 59 

RPQD), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επιβολή 

της εφαρμογής της RPQD, όπου τούτο είναι αναγκαίο. Πέραν αυτού, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει άλλες 

πτυχές της RPQD που μπορεί να έχουν προστιθέμενη αξία για την 

κινητικότητα. Επί παραδείγματι, το Παράρτημα V της RPQD στο όποιο 

καταγράφονται τα βασικά κριτήρια για την επίτευξη των προσόντων δεν 

έχει δεόντως αναθεωρηθεί για κάποια επαγγέλματα υγείας εδώ και 
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δεκαετίες, παραβλέποντας έτσι την πρόοδο των επιστημονικών εξελίξεων 

που έχουν σημειωθεί έκτοτε. 

 

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

 

Λεύκανση σε κομμωτήριο εντόπισε ο 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής 
 

 

 Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, 

προέβη σε έλεγχο ιδιωτικών φορέων προκειμένου να διαπιστώσει την 

νόμιμη ή μη παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών. 

Στη σχετική του ανακοίνωση ο ΟΣΑ αναφέρει τα εξής: 

«Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, διαπιστώθηκε η λειτουργία 

καταστημάτων στη Γλυφάδα και στο Χαλάνδρι όπου παρέχονταν 

οδοντιατρικές υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών, χωρίς τα καταστήματα αυτά 

να έχουν λάβει βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου ή πολυοδοντιατρείου 

και χωρίς να χρησιμοποιούν οδοντίατρο για την παροχή των υπηρεσιών 

αυτών. Εντός των καταστημάτων βρέθηκαν λευκαντικά υλικά, λυχνίες για 

τη διάσπαση του λευκαντικού υλικού και ενημερωτικό υλικό για τη 

λεύκανση δοντιών. 

 Σημειώνουμε ότι:  

1. Το κατάστημα στη Γλυφάδα δεν έχει λάβει καμία διοικητική άδεια 

λειτουργίας. 
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2. Το κατάστημα στο Χαλάνδρι έχει λάβει άδεια λειτουργίας 

κομμωτηρίου, εντός του οποίου παρέχονται οι οδοντιατρικές 

υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών. Ο έλεγχος στο κατάστημα αυτό έγινε 

με την συνδρομή αστυνομικής δύναμης.  

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες για 

την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων, επικαλούμενος 

τη σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με την οποία 

ορίζεται ότι λεύκανση δύναται νομίμως να διενεργείται μόνον στα νόμιμα 

οδοντιατρεία. 

Ο ΟΣΑ ενημέρωσε με ανακοίνωσή του το καταναλωτικό κοινό ότι η 

λεύκανση δοντιών συνιστά οδοντιατρική πράξη αφού προϋποθέτει 

σωρευτικά οδοντιατρική εξέταση, εκτίμηση και διάγνωση της κατάστασης 

των δοντιών, χρήση προϊόντων λεύκανσης ή αποχρωματισμού δοντιών και 

χρήση ειδικών λυχνιών για τη διάσπαση των χημικών ενώσεων των 

λευκαντικών υλικών και πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από 

οδοντίατρο και σε χώρο που λειτουργεί νόμιμα οδοντιατρείο ή 

πολυοδοντιατρείο (σχετικό και το αριθ. πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ42598/06.06.2017 

έγγραφο Υπουργού Υγείας). Η μη τήρηση των άνω προϋποθέσεων 

συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών και κατ’  

επέκταση τη δημόσια υγεία». 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η ΕΟΟ απεύθυνε επιστολή στον Υπουργό Υγείας 

κ. Ανδρέα Ξανθό στην οποία μεταφέρει την 

ανησυχία  της σχετικά με το έργο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN. 

 Οι οδοντίατροι, όπως και οι άλλοι επαγγελματίες του χώρου της 

υγείας, ανησυχούν ότι η CEN και οι εθνικοί φορείς τυποποίησης επιχειρούν 

να διευρύνουν την αγορά τους και μεταξύ άλλων, να εισχωρήσουν στο 

πεδίο των κλινικών κατευθυντηρίων γραμμών. Οι προσπάθειες αυτές θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσεγγίσεις που δεν είναι επιστημονικά 

βάσιμες, που εξυπηρετούν μικρές ομάδες ενδιαφερομένων που 

αποκομίζουν κέρδη από αυτά τα νέα πρότυπα. 

Οι  Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες που εκπροσωπούν τους γιατρούς, τα 

νοσοκομεία, τους οδοντιάτρους, τις κοινωνικές πλατφόρμες, τους 

πληρωτές και τις ενώσεις του δημόσιου τομέα, το Συμβούλιο των 

Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (Council of European Dentists/CED) – του οποίου 

η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία είναι μέλος - έχουν συνυπογράψει 

κοινή επιστολή σε σχέση με το θέμα της τυποποίησης των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης, το πλήρες περιεχόμενο της οποίας θα βρείτε 

αναρτημένο στη στήλη ΣΕΟ στην ιστοσελίδα της ΕΟΟ.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκ παραδρομής, στο NEWSLETTER Τεύχος 16, αναφέραμε τον 

συνάδελφο βουλευτή Λασιθίου Μανώλη Θραψανιώτη, ως βουλευτή 

Ηρακλείου. 

 


