
 

 

 

TEYXOΣ 2 – ΜΑΙΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

 

 

Τρίτη 31 Μαΐου: Έκδοση ΦΕΚ ορισμού μελών του Δ.Σ. του Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

 

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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Παρασκευή 10 Ιουνίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής 

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 

 

 Πραγματοποιήθηκε 

συζήτηση σχετικά με τις 

ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρείες και τις «κάρτες 

Υγείας» και κατατέθηκαν 

προτάσεις για την 

αντιμετώπιση της 

αθέμιτης λειτουργίας, 

καθώς η πρακτική αυτή 

συνιστά παραπλάνηση των ασφαλισμένων. 

 Επίσης, συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά εκ μέρους συναδέλφων 

οδοντιάτρων, οι οποίοι συμπράττουν, με ενδεχόμενο να διατηρούν άγνοια για τις 

επιπτώσεις των σχετικών συμβάσεων. 

- Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την νέα συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΣΑΥ, 

στην οποία επανακατατέθηκε το αίτημα της ΕΟΟ για υπαγωγή σε χαμηλότερη 

ασφαλιστική κατηγορία και των ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ. Το θέμα θα 

συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΣΑΥ. 

- Ο πρόεδρος της ΕΟΟ ενημέρωσε για την πορεία των οργανωτικών 

λεπτομερειών για τη διοργάνωση του 36ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού 

Συνεδρίου. Η σύμβαση συνεργασίας με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

υπεγράφη ήδη και έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου θα έχει αναρτηθεί η 

πρόσκληση για υποβολή εργασιών. 

- Βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης οι προϋποθέσεις για 

τη δημιουργία του Ινστιτούτου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΙΣΥΕ). 

 

Τρίτη 21 Ιουνίου: Επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας 
 

 

Επιστολή προς τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κ. Γιώργο Κατρούγκαλο 

με την οποία ζητούν συνάντηση, 

απέστειλαν την Τρίτη 21 Ιουνίου οι 

εκπρόσωποι των Υγειονομικών 

Φορέων. 

Θέμα της συνάντησης θα είναι η 

δυνατότητα δημιουργίας 

Επαγγελματικού Ταμείου Υγειονομικών.
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Την επιστολή υπογράφουν οι Πρόεδροι του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, της 

Ε.Ο.Ο. κ. Αθανάσιος Κατσίκης, του Π.Φ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Λουράντος και του Π.Κ.Σ. 

κυρία Αθηνά Τραχήλη. 

 

 

Τετάρτη 22 Ιουνίου: Συνάντηση ΕΟΟ με τον Υπουργό Υγείας 

 

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό 

είχαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας, κ. Αθανάσιος Κατσίκης, και ο Γενικός 

Γραμματέας της Ομοσπονδίας, Kαθηγητής Γιάννης 

Τζούτζας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία 

της ΕΟΟ κατέθεσε στον Ανδρέα Ξανθό σχέδιο 

διάταξης νόμου για την ίδρυση νομικού προσώπου 

ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων της ΕΟΟ», καθώς 

και σχέδιο κανονισμού για το ως άνω Ινστιτούτο. 

Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση – πρωτοβουλία της 

ΕΟΟ για την ίδρυση του Ινστιτούτου και ανέφερε ότι θα παραπέμψει τα σχετικά 

έγγραφα της Ομοσπονδίας στην νομική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας, 

προκειμένου να λάβει σχετική γνωμάτευση και να προωθήσει, στη συνέχεια, 

νομοθετικά την πρωτοβουλία. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία της ΕΟΟ κατέθεσε 

σχέδιο νομικού κειμένου στο οποίο περιγράφεται η δραστηριότητα, οι 

αρμοδιότητες και το πεδίο ευθύνης του οδοντιάτρου, καθώς και κάθε 

επιστήμονα Υγείας ο οποίος προσεγγίζει τη στοματική κοιλότητα. 

Τέλος, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση χρήσης του 

αμαλγάματος, τη θέση του Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων για την πρόταση 

της Κομισιόν η οποία τροποποιεί την οδηγία για τα απόβλητα, τα εργασιακά 

δικαιώματα των υγιεινολόγων, την τρέχουσα πολιτική στοματικής υγείας, ενώ 

συμφωνήθηκε να υπάρξει ορισμός συνάντησης με αντικείμενο την πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας.  

 



 

4 

 

Πέμπτη 23 Ιουνίου: Συνάντηση των υγειονομικών φορέων με τον 

υπουργό Εργασίας 

 

 Ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κατρούγκαλος 

συναντήθηκε με τους Προέδρους των 

Δευτεροβαθμίων Υγειονομικών Φορέων, και 

συγκεκριμένα με τον κ. Μιχαήλ Βλασταράκο του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον Αθανάσιο 

Κατσίκη της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας, τον Κωνσταντίνο Λουράντο του 

Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και την 

Αθηνά Τραχήλη του Πανελληνίου Κτηνιατρικού 

Συλλόγου. 

 Ο Υπουργός εξέφρασε στους εκπροσώπους των 

Υγειονομικών Φορέων την θετική του άποψη για 

τη δημιουργία του Επαγγελματικού Ταμείου. Οι 

συζητήσεις θα συνεχιστούν και σε τεχνικό 

επίπεδο με τον Γεν. Γραμματέα κ. Φράγκο, προκειμένου το Ταμείο το οποίο θα 

δημιουργηθεί (αφού προηγηθεί αναλογιστική μελέτη όπως προβλέπεται από το 

Νόμο), να έχει την αναγκαία στήριξη, μέσα από τα αποθεματικά του και το ποσοστό 

της ακίνητης περιουσίας. 

 Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θεωρεί ότι η δημιουργία Επαγγελματικού 

Ταμείου, με σωστές διαδικασίες και ενίσχυσή του μέσα από τη περιουσία του, θα 

δημιουργήσει προϋποθέσεις για παλαιότερους και νεώτερους επιστήμονες, 

ικανοποιητικότερης απόδοσης, όσον αφορά τις παροχές του Ταμείου Πρόνοιας και 

της Στέγης. 

 

 

Παρασκευή 24 Ιουνίου: 16ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό 

Συνέδριο 

 

Την ΕΟΟ εκπροσώπησε στο συνέδριο ο Πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας, κ. Αθανάσιος Κατσίκης, ο οποίος 

αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στα επίκαιρα 

προβλήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο. 

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ τόνισε: 

«Μέσα στον καταιγισμό του ασφαλιστικού και του 

φορολογικού, προσπαθήσαμε μαζί με τους άλλους 

επιστημονικούς φορείς, αλλά και μόνοι μας, να 
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αντιταχθούμε, όσο μπορεί να έχει έννοια αυτήν τη στιγμή ο όρος ‘αντιταχθούμε’. Δεν 

εγκαταλείπουμε, όμως, τον αγώνα».  

Επίσης, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ έκανε διάλογο με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. 

Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, στον οποίον επεσήμανε για άλλη μία φορά ότι η 

οδοντιατρική περίθαλψη απουσιάζει ακόμη παντελώς από την δημόσια πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας. 

Στο κύριο θέμα του συνεδρίου, το οποίο αναφερόταν στις επιπτώσεις των 

οδοντιατρικών αποβλήτων στο περιβάλλον, ομιλητής ήταν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός 

Γραμματέας της ΕΟΟ, Καθηγητής Γιάννης Τζούτζας. 

 

 

Τρίτη 28 Ιουνίου: Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΣΑΥ 

 

 Για λόγους τυπικούς – διοικητικούς 

(έλλειψη του απαραιτήτου προσωπικού), 

θα καθυστερήσει για μικρό χρονικό 

διάστημα η εκκαθάριση της υπαγωγής σε 

χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. 

Η ΔΕ Υγειονομικών αποφάσισε την 3μηνη παράταση της καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών, πρόταση που στήριξε ο εκπρόσωπός μας  κ.Τσέκερης.  

 

Τετάρτη 29 Ιουνίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ 

 

Το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ έκανε δεκτή την σχετική 

πρόταση της Δ.Ε. του ΤΣΑΥ, με την οποία 

προβλέπεται να δοθεί παράταση μέχρι τον 

Σεπτέμβριο του 2016 στην καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου 

εξαμήνου του 2016. Ο Πρόεδρος μετέφερε 

την παγια θέση της ΕΟΟ στο θέμα της 

παράτασης στην εξόφληση των εισφορών 
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