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Επιστολή της ΕΟΟ στο Επιστημονικό 
Συμβούλιο του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό 
εισφορών οδοντιάτρων που είναι 
ενταγμένοι στο καθεστώς των 

“μονοσυνταξιούχων”. 
 
 

Το Δ.Σ. της ΕΟΟ απέστειλε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου την εξής 

επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου των 

Επιστημονικών Φορέων του ΕΦΚΑ:  

 «Επειδή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας συχνά γινόμαστε κοινωνοί προβλημάτων συναδέλφων 

αναφορικά με τον ασφαλιστικό μας φορέα ΕΦΚΑ πρώην ΤΣΑΥ, σας 

παραθέτουμε προτάσεις και σκέψεις μας για το επίμαχο θέμα των 

“μονοσυνταξιούχων” και αναμένουμε τις απαντήσεις απ’ το επίσημο 

όργανο του φορέα που εκπροσωπείτε. 

 Από τον λάθος τρόπο που οι υπάλληλοι του ΤΣΑΥ με ευθύνη της 

διοίκησής του, αντιμετώπισαν την επιθυμία πολλών συναδέλφων να 

σταματήσουν να είναι στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων, κυρίως κατά 

τα χρόνια απ’ το 2010 έως και το έτος 2015, έχει προκύψει υποχρέωση 

πληρωμών εισφορών και προστίμων και προσαυξήσεων σε μεγάλο 

αριθμό συναδέλφων και μάλιστα για σημαντικά ποσά. 

 Ο μόνος τρόπος απεγκλωβισμού τόσο του ΕΦΚΑ, όσο και των 

ασφαλισμένων του απ’ τις παρενέργειες της παραπάνω κατάστασης, είναι 
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η νομοθετική ρύθμιση στο πνεύμα και το γράμμα του νέου ασφαλιστικού 

νόμου (4387/2016) δηλαδή: 

 Να υπολογιστούν για τη διαμόρφωση της προσαύξησης του 

ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης, τα χρόνια που έχουν πληρώσει οι 

ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ για μονοσύνταξη. Να μην απαιτηθούν χρήματα, 

ούτε εισφορών, πολύ δε περισσότερο προστίμων και προσαυξήσεων για 

τα χρόνια που δεν θα υπολογιστούν για την προσαύξηση του 

ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης. 

 Να επισημοποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης στην 

κύρια σύνταξη του ποσού που ανταποκρίνεται στην κατηγορία του 

μονοσυνταξιούχου δεδομένου ότι ο νόμος ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως». 

 


 

Επιστολή του Δ.Σ. της ΕΟΟ 
 προς το Συμβούλιο Επιστημονικών Φορέων του ΕΦΚΑ 

 για την απώλεια των αρχείων του 2013 
 
 

Το Δ.Σ. της ΕΟΟ απέστειλε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου την εξής 

επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου των 

Επιστημονικών Φορέων του ΕΦΚΑ: 

«Επιθυμούμε να σας αναφέρουμε ότι εντύπωση μας προκάλεσε η 

δημοσιοποίηση από τον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Τάσο Πετρόπουλο, ο 

οποίος, μιλώντας σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού 2/47, την 

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου αναφέρθηκε στο γνωστό θέμα της απώλειας των 
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αρχείων του ΤΣΑΥ για το έτος 2013, αλλά και ορισμένων προηγουμένων 

ετών. 

 Επειδή δεν γνωρίζουμε τον λόγο της αναφοράς και η ανησυχία μας 

για το Ταμείο αφορά παρενέργειες από τη λειτουργία του και 

προηγούμενων ετών -πράγμα που συμβαίνει και σε άλλα ασφαλιστικά 

Ταμεία- θα παρακαλούσαμε να προτείνετε να μεταφερθεί σύντομα το 

θέμα στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, ώστε να γνωρίζουμε για την τύχη όλων αυτών, 

καθώς και αν συμβάλλουν σε δυσμενείς εξελίξεις για το ασφαλιστικό μας 

Ταμείο». 

  


 

Προσφυγή της Ε.Ο.Ο. στο ΣτΕ 
 για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών 

προς τον ΕΦΚΑ 
 

Η ΕΟΟ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση 

της υπ’ αριθμόν 25599/2017 υπουργικής απόφασης περί της βάσης 

υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους 

αυτοαπασχολουμένους και τους ελευθέρους επαγγελματίες. 

Αναμένουμε τον ορισμό της ημέρας κατά την οποίαν θα εκδικασθεί 

η προσφυγή μας.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Το υπουργείο Υγείας διαβίβασε στον ΕΟΦ το 

έγγραφο της ΕΟΟ για τα αναισθητικά 

 

 

Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(α)/76260 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Φαρμάκου – Τμήμα Φαρμάκου του υπουργείου Υγείας, το 

οποίο φέρει ημερομηνία 3 Νοεμβρίου 2017, το υπουργείο Υγείας 

«διαβιβάζει το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας με θέμα ‘Οδοντιατρικά αναισθητικά. Σοβαρά προβήματα 

στην προμήθειά τους’ και παρακαλεί για τις ενέργειες του Εθνικού 

Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)». 

Το διαβιβασθέν έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της 

διεύθυνσης Φαρμάκου του υπουργείου Υγείας, κ. Αναστάσιος Παππάς. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Συγκροτήθηκε ομάδα  εργασίας του ΚΕΣΥ για την οδοντιατρική 

ειδικότητα «Χειρουργική Στόματος/Στοματική Χειρουργική». 

 

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας Γιώργου 

Γιαννόπουλου, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου Α1β/Γ.Π:οικ.88030 και 

ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2017, (απόφαση η οποία η ΕΟΟ θεωρεί ότι 

εξαιτίας της γραφειοκρατίας δεν κοινοποιήθηκε αρμοδίως στην 

Ομοσπονδία μας), συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της ομάδας 

εργασίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για την οδοντιατρική 

ειδικότητα με την προσωρινή ονομασία «Χειρουργική 

Στόματος/Στοματική Χειρουργική». 

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα  εξής:ΤΣΙΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 

με αναπληρωτή τον ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΟΣ, με 

αναπληρωτή τον ΤΟΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΖΕΡΒΟΥ – ΒΑΛΒΗ ΦΩΤΕΙΝΗ με 

αναπληρωτή τον ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΛΙΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με 

αναπληρωτή τον ΣΠΙΝΟ ΠΕΤΡΟ,  ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αναπληρώτρια 

την ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΙΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ με 

αναπληρωτή τον ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με 

αναπληρωτή τον ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 
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Έργο της ομάδας εργασίας είναι η εισήγηση προς την επιτροπή 

Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ για τα κάτωθι: 

- Διαμόρφωση προγράμματος σπουδών, ανά έτος, και σαφής ποσοτικός 

προσδιορισμός των προς απόκτηση δεξιοτήτων της νέας υπό σύσταση 

ειδικότητας. Με βάση τα ανωτέρω, θα προταθεί η ονομασία της νέας 

ειδικότητας. 

- Δημιουργία, αξιολόγηση και διαπίστευση Ομάδων Εκπαιδευτικών 

Κέντρων (ΟΕΚ) και εφαρμογή υποχρεωτικής κινητικότητας (rotation) 

μεταξύ αυτών. 

- Αξιολόγηση και διαπίστευση των Εκπαιδευτικών Κέντρων χορήγησης 

πλήρους και μερικής ειδικότητας. 

- Κοινή έναρξη ειδίκευσης τρεις (3) φορές το χρόνο ανά ΟΕΚ. 

- Υποχρεωτική δημιουργία βιβλιαρίου ειδικευμένου και ποιοτική 

αξιολόγηση της προόδου του ανά έτος και ανά δεξιότητα καθώς και 

ανά εκπαιδευτή. 

- Προετοιμασία του πλαισίου για τη διενέργεια εξετάσεων 

πανελλαδικού χαρακτήρα για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, οι 

οποίες θα είναι γραπτές και προφορικές και θα πραγματοποιούνται 

τρεις (3) φορές το χρόνο, μετά την ολοκλήρωση του χρόνου 

εκπαίδευσης στην ειδικότητα. 

Η θητεία των μελών της ομάδας εργασίας είναι τριετής, αρχόμενη από 

την υπογραφή της ως άνω απόφασης του γενικού γραμματέα Υγείας 

Γιώργου Γιαννόπουλου. 
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Η ΕΟΟ συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση, σε 

συνέχεια της από διμήνου ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης, σχετικά με την αναθεώρηση του 

Ν.1026/80 και του ΠΔ 39/2009   

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 

η έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΟΟ, στην Αθήνα, στην οποία 

συζητήθηκαν τα σχέδια νόμου για τους Οδοντιάτρους, Οδοντιατρικούς 

συλλόγους και την ΕΟΟ καθώς  ο κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας. 

Το πρωί της πρώτης ημέρας οι πρόεδροι των συλλόγων και οι 

αντιπρόσωποι συζήτησαν εφ’ όλης της ύλης και το απόγευμα καθώς και 

την δεύτερη ημέρα έγινε η κατ’ άρθρο συζήτηση στο σχέδιο νόμου για 

τους Οδοντιάτρους, Οδοντιατρικούς συλλόγους και την ΕΟΟ  

Τα μέλη της ΓΣ, αποφάσισαν τη συνέχιση της έκτακτης γενικής 

συνέλευσης στις 19 – 20 Ιανουαρίου, ώστε να σημειωθεί σύγκλιση των 

απόψεων, τουλάχιστον επί των επίμαχων άρθρων, τα οποία είναι η 

αναλογία Κέντρου – Περιφέρειας, ο τρόπος εκλογής των εκλεκτόρων και 

το Μητρώο.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Εξελίξεις για τον έλεγχο της Αναλογικότητας στην Ε.Ε.  

Μετά την ψηφοφορία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων, Marco Landi, 

προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Εκφράζουμε τη λύπη μας που η Eπιτροπή δεν ψήφισε υπέρ της 

εξαίρεσης των επαγγελμάτων υγείας για την Πρόταση Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον Έλεγχο Αναλογικότητας πριν από τη 

Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων. 

Ευελπιστούμε ότι οι τρείς θεσμοί που θα συμμετάσχουν στις 

διαπραγματεύσεις του τελικού κειμένου - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο - παρά ταύτα,  θα λάβουν υπ’ όψη την 

ανάγκη της προστασίας των ασθενών και της δημόσιας υγείας, κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων τους που θα διεξαχθούν στις αρχές του 

επόμενου έτους. Το Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων θα συνεχίσει να 

συνηγορεί υπέρ των πολιτικών που αποβλέπουν προς το υπέρτατο 

συμφέρον της δημόσιας υγείας, των ασθενών και των οδοντιάτρων». 

Σημειώνεται ότι το CED, κατά την τελευταία σύνοδο του Νοεμβρίου 

2017, στις Βρυξέλλες, περιέγραψε με τα πλέον κολακευτικά σχόλια τις 
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επιδόσεις της Ομάδας Εργασίας "Ελέγχου Λοιμώξεων και Διαχείρισης 

Μολυσματικών", στην οποία εκπροσωπούνται 11 ευρωπαϊκές χώρες 

(Ολλανδία, Δανία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Κύπρος, Γερμανία, Λετονία, 

Ιρλανδία, Σλοβενία, Πολωνία και Ελλάδα ) υπό το συντονισμό του γενικού 

γραμματέα της ΕΟΟ, Καθηγητή Ιωάννη ΤΖΟΥΤΖΑ, και πρότεινε την 

ενσωμάτωση της ομάδας εργασίας Ασφάλειας Ασθενούς (Patient Sefety) 

υπό την προεδρία του  ιδίου. 

 

 

……. ανά τη Χώρα 

 

 ΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 

«Μήνας στοματικής υγείας» από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο 

Μαγνησίας 

Στα πλαίσια του Μήνα Στοματικής Υγείας, ο Οδοντιατρικός 

Σύλλογος Μαγνησίας απέστειλε άρθρα με θέματα στοματικής υγιεινής 
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στην τοπική εφημερίδα Ταχυδρόμος, καθώς και σε κάθε ηλεκτρονικό 

τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο. 

Επίσης, στα πλαίσια του εορτασμού του Μήνα Στοματικής Υγείας , 

οδοντίατροι επισκέφτηκαν, μετά από αίτημά τους, το σχολικό Παράρτημα 

του 6ου Γυμνασίου Βόλου που στεγάζεται στο ΕΚΚΝ (Ειδικό κατάστημα 

Κράτησης Νέων) και φοιτούν μαθητές κρατούμενοι ηλικίας 18 - 21 ετών 

και τους ενημέρωσαν για τη στοματική υγιεινή. 

 

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

 


