TEYXOΣ 27 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2018
πραγματοποιήθηκε συνάντηση ΕΟΟ –
υπουργού Υγείας

Τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, επισκέφθηκαν την
περασμένη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ).
Ο Κώδικας Οδοντιάτρων ήταν το κύριο θέμα συζήτησης, κατά τη
διάρκεια της συνάντησης μεταξύ των δύο μερών, συνάντηση η οποία
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, μετά από την κατάθεση
σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ΕΟΟ, προκειμένου να συζητηθούν
ορισμένα σημεία, τα οποία έχρηζαν διευκρινίσεων, δεδομένου ότι στο
τελικό κείμενο της διαβούλευσης αποκτούσαν διαφορετική σημασία.
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Από την πλευρά της ΕΟΟ, ο Πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΟ είναι να γίνουν οι επόμενες
εκλογές της Ομοσπονδίας χωρίς την αναλογία κέντρου – περιφέρειας
(10/5), όπως, άλλωστε, αναφέρεται και στον προς ψήφιση Κώδικα.
Ο Υπουργός Υγείας κατανόησε το αίτημα και, σε συνεργασία με
την νομική σύμβουλό του, κ. Παπαδοπούλου, μας απάντησε ότι η πλέον
πρόσφορη λύση είναι η αναβολή των εκλογών επί τρίμηνο, δηλαδή έως
τον Ιανουάριο του 2019, και προς τούτο ο ίδιος ανέφερε ότι θα
προωθήσει μέσα στον τρέχοντα Σεπτέμβριο τροπολογία στη Βουλή, με
την οποία θα παρατείνεται η θητεία του σημερινού Δ.Σ. της ΕΟΟ,
προκειμένου εν τω μεταξύ να έχει διασφαλισθεί η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Ακόμη, ο Υπουργός σημείωσε ότι ο Κώδικας Οδοντιάτρων θα έχει
ψηφισθεί μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο.
Επί του Κώδικα Οδοντιάτρων, πάντως, η ΕΟΟ επρότεινε να
επισπευθεί η διαδικασία, προκειμένου ο νέος νόμος να ισχύσει για τις
προσεχείς εκλογές της ΕΟΟ.
Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κ. Σταμάτης Βαρδαρός, άκουσε με
ενδιαφέρον τις απόψεις των παρισταμένων μελών του Δ.Σ. της ΕΟΟ για
το κονδύλιο, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ μέσω voucher,
ενώ ο ίδιος κάλεσε την ΕΟΟ να συμμετάσχει με εκπρόσωπό της στην
αρμόδια ομάδα εργασίας του υπουργείου Υγείας, η οποία θα
ασχοληθεί με την αξιοποίηση της διάθεσης των 40 εκατ. ευρώ.

2

TEYXOΣ 27 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Συζητήθηκαν επίσης θέματα, όπως ο νόμος 4025/2011, που
αφορά τις άδειες άσκησης και τις ειδικότητες, για τον οποίο εκκρεμεί η
έκδοση υπουργικής απόφασης, υπόδειγμα για την οποίαν καταθέσαμε.
Για μία ακόμη φορά έγινε εκτεταμένη αναφορά στο θέμα της
χορήγησης του Πρωτοξειδίου του Αζώτου , για τις ανάγκες
Οδοντιατρικών Περιστατικών κάτω υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
εκπαίδευσης και πιστοποίησης των Οδοντιάτρων.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΟΟ με τον
υφυπουργό Εργασίας, κ. Τάσο Πετρόπουλο

Σύμφωνα με την ενημέρωση, την οποία παρείχε στα μέλη του Δ.Σ.
της ΕΟΟ ο συνάδλεφος Σταύρος Τσέκερης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΟ και
υπεύθυνος για τα θέματα του ασφαλιστικού συστήματος, στις 17
Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΟΟ με τον
υφυπουργό Εργασίας, κ. Τάσο Πετρόπουλο.
Το Δ.Σ. της ΕΟΟ έθεσε τα εξής ζητήματα στη συνάντηση,
αναπτύσσοντας τις αντίστοιχες θέσεις μας:
Α. Τακτοποίηση του προβλήματος των συναδέλφων οι οποίοι
κάποια στιγμή σταμάτησαν, για διάφορους λόγους, να πληρώνουν την
προσαύξηση για το καθεστώς της μονοσύνταξης.
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Το αίτημα το οποίο διατυπώσαμε ήταν να προσμετρηθούν για την
προσαύξηση τα χρόνια που έχουν πληρώσει και για τα υπόλοιπα να μην
τους ζητηθούν ούτε το κεφάλαιο ούτε πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Β. Να οριστεί το ποσό που δικαιούνται οι μονοσυνταξιούχοι για
κάθε χρόνο που έχουν πληρώσει.
Γ. Να λυθεί επιτέλους και για τους προερχόμενους από το ΤΣΑΥ το
πρόβλημα της μη εφαρμογής της απόφασης του υπουργού για το
δικαίωμα να πληρώσουν μειωμένες εισφορές και για τα τέσσερα
εξάμηνα όσοι είχαν κάνει αίτηση και είχαν δικαίωμα να κατέβουν
ασφαλιστική κατηγορία το α’ εξάμηνο του 2015.
Δ. Να βελτιωθεί η κατάσταση στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ, που
αντιστοιχεί στο πρώην ΤΣΑΥ και στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην
περιφέρεια που εξυπηρετούν ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΑΥ, για να
μειωθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και για να εκδίδονται
γρηγορότερα οι συντάξεις.
Το κλίμα της συζήτησης ήταν θετικό. Οι απαντήσεις του υφυπουργού
και στα τέσσερα θέματα που θέσαμε ήταν θετικές για τις θέσεις μας.
Υποσχέθηκε ότι θα λυθούν σύμφωνα με τις προτάσεις μας το Α και το Γ
ζήτημα και με βάση το νόμο και τις δυνατότητες το Β και το Δ ζήτημα.
Ως προς τα χρονοδιαγράμματα ότι θα προσπαθήσει για το
συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από κινήσεις των
υπηρεσιών, ορισμένα μπορεί να χρειάζονται και ρυθμίσεις νομοθετικού
χαρακτήρα.
Τέλος, έγινε συζήτηση για αδικίες που έχει προκαλέσει η
εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου στους ελευθεροεπαγγελματίες

4

TEYXOΣ 27 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ προ του 1993 και συμφωνήθηκε να
συνεχιστεί ο διάλογος για τον τρόπο άρσης αυτών των αδικιών.


Πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Επιστημόνων του ΕΦΚΑ
για την ελάφρυνση των ασφαλιστικών
εισφορών
Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ, στην οποία
μετέχει και ο Πρόεδρος της ΕΟΟ, αποφάσισε και απέστειλε την εξής
επιστολή προς τον διοικητή του ΕΦΚΑ και τον υφυπουργό Εργασίας:
«Προκειμένου

να

υπάρξει

ουσιαστική

ελάφρυνση

των

ασφαλιστικών οφειλών των επιστημόνων, ελεύθερων επαγγελματιών
και προκειμένου οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ να λάβουν σύνταξη
γήρατος ή αναπηρίας, παρά τις οφειλές που δημιουργήθηκαν ή
διογκώθηκαν υπέρμετρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και
ενώ επί πολλά έτη κατέβαλλαν τις νόμιμες εισφορές τους, σε συνέχεια
της απόφασης του Δ.Σ. του τ. ΕΤΑΑ του 2016 και των πρόσφατων
προτάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, η
Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ εισηγείται:


Για όσους έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης, το όριο

οφειλών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να ρυθμιστεί στις 45.000
ευρώ αντί των 15.000 που είναι σήμερα και επιπρόσθετα να ισχύει, με
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αίτηση του ασφαλισμένου, συμψηφισμός με το ποσόν του εφάπαξ που
του αναλογεί.


Να θεσπιστεί η δυνατότητα ο υποψήφιος συνταξιούχος, μετά

από αίτησή του, να συμψηφίζει το σύνολο των δικαιούμενων
συντάξεων µε την οφειλή του, μέχρι αυτή να κατέλθει στο
παρακρατήσιµο όριο. Επίσης, να υπάρξει πρόβλεψη δυνατότητας
απονομής μικρότερης σύνταξης είτε κατόπιν ταυτόχρονης διαγραφής
µέρους του ανεξόφλητου ασφαλιστικού χρόνου και των αντίστοιχων
οφειλών του, είτε κατόπιν επανυπολογισµού των καταβληθεισών
εισφορών και των οφειλών µε αναγωγή στην κατώτατη ασφαλιστική
κατηγορία του ΦΚΑ όπου ανήκε.

να

Για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από το 2009 έωςο το 2016,
υπάρχει

η

δυνατότητα

διαγραφής

τους

με

αίτηση

του

ασφαλισμένου, αντίστοιχη απώλεια του ασφαλιστικού χρόνου (να
ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
της χώρας αυτό γίνεται με την πάροδο 20ετίας). Επιπρόσθετα να
δίνεται η δυνατότητα κατά τη συνταξιοδότηση ο χρόνος αυτός να
εξαγοράζεται, εάν ο ασφαλισμένος το επιθυμεί.


Άμεση

υλοποίηση

των

συμψηφισμών

των

πρόσθετων

ασφαλιστικών εισφορών που είτε εκ παραδρομής, είτε λόγω διαφοράς
των εισοδημάτων μεταξύ των ετών 2016, 2017, και 2018 έχουν
πληρωθεί και δεν μπορούν να αποδοθούν λόγω μη ενοποίησης των
λογιστικών συστημάτων του ΕΦΚΑ και των επιμέρους τομέων ΤΣΜΕΔΕ,
ΤΑΝ και ΤΣΑΥ, του πρώην ΕΤΑΑ.


Αντίστοιχη αντιμετώπιση των φορέων που εποπτεύονται από

το ΥΠΕΚΑΑ, με αυτές του ΥΠΟΙΚ ως προς τον συμψηφισμό πληρωμών
6
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και οφειλών, που σήμερα οδηγούν στην παρακράτηση ακόμα και του
αναλογούντος ΦΠΑ των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από τους
επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες.


Νομοθέτηση νέας διαδικασίας για πολύμηνη ρύθμιση των

κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών και για όσους έχουν κάνει διακοπή
εργασιών και δεν µμπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό
µμηχανισμό του Ν. 4469/2017.
Με την υιοθέτηση των συγκεκριμένων προτάσεων το
ασφαλιστικό σύστημα αναμένεται ότι θα εισπράξει μεγάλο μέρος των
οφειλόμενων χρεών, ενισχύοντας σημαντικά τη βιωσιμότητά του. Οι
ασφαλισμένοι θα ανακουφιστούν ουσιαστικά σε σχέση με τις οφειλές
τους, ενώ πλήθος συμπολιτών μας θα λάβει τη σύνταξη που τους
αναλογεί, προκειμένου να επιβιώσει. Η καταπολέμηση της ανεργίας,
η ανάσχεση του brain drain, η τόνωση της αγοράς, η αποκατάσταση
αδικιών και η υλοποίηση της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης στη νέα
εποχή απαιτεί θαρραλέες, αλλά και απόλυτα υλοποιήσιμες
αποφάσεις.
Σε αυτή την κατεύθυνση, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην
επίλυση ενός μείζονος κοινωνικό-οικονομικού προβλήματος, που
στοιχίζει πολύ ακριβά τόσο στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, όσο
και σε χιλιάδες συμπολίτες μας.
Προσβλέποντας στη θετική και άμεση ανταπόκριση του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».
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Συνάντηση ενημέρωσης για το
ασφαλιστικό

Με τη συμμετοχή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΣΑΥ, κ. Στάθη Τσούκαλου, του Προέδρου της ΕΟΟ, κ. Αθανασίου
Κατσίκη, της Προέδρου του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, κ.
Αθηνάς Τραχήλη και του κ. Σταύρου Τσέκερη, μέλους του Δ.Σ. της ΕΟΟ
και υπεύθυνου για τα θέματα του ασφαλιστικού συστήματος,
πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία της ΕΟΟ,
συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί η διαφορετική διαμόρφωση του
ποσού της σύνταξης για τους συνταξιούχους του πρώην ΤΣΑΥ (Τομέας
Υγειονομικών ΕΤΑΑ).
Συγκεκριμένα, η ενημέρωση αφορούσε την αδικία για τους
ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς και οδοντιάτρους από την μη
προσμέτρηση του κοινωνικού πόρου, θέμα το οποίο δημιουργεί
διαφορά στις συντάξεις πριν από το 1993, αλλά και αδικίες για τους
γιατρούς – οδοντιάτρους σε σχέση με τους δικηγόρους και τους
μηχανικούς.
Στη συνέχεια, ανατέθηκε στον υπεύθυνο για τα ασφαλιστικά
Σταύρο Τσέκερη να συντάξει κείμενο, προκειμένου να το αποστείλουμε
στον υφυπουργό. Το κείμενο απεστάλη και όλοι οι φορείς ζητούμε
συνάντηση.
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Επιτυχία της ΕΟΟ στο θέμα της
ρύθμισης του ζητήματος των
μονοσυνταξιούχων

Θετικό αποτέλεσμα είχε η παρέμβαση της ΕΟΟ, για την οποία
είχαμε δημοσιεύσει σε προηγούμενο τεύχος του NEWSLETTER) για τις
ασφαλιστικές εισφορές των οδοντιάτρων που ανήκουν στο καθεστώς
των μονοσυνταξιούχων.
Μετά από τις επανειλημμένες ενέργειες της ΕΟΟ, το υπουργείο
Εργασίας, με εγκύκλιό του, ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα που είχε θέσει
η Ομοσπονδία, προασπίζοντας τα δικαιώματα των μελών της.
Συγκεκριμένα, με την αριθμ. Πρωτ. Δ.15/Δ’/27715/722/1.10.2018
εγκύκλιο

του

υφυπουργού

Εργασίας

Α.

Πετρόπουλου

(ΑΔΑ:

9ΨΩ9465Θ1Ω – Ε2Η) ορίσθηκε ότι:
Α. Οφειλές (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) που αφορούν χρόνο
ασφάλισης

στον

Κλάδο

Μονοσυνταξιούχων

μέχρι

31/12/2015

(ημερομηνία κατάργησης του Κλάδου, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016)
δεν αναζητούνται, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής και χωρίς να
εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί ή όχι αίτημα διαγραφής από τον Κλάδο
Μονοσυνταξιούχων

και

επιστροφής

ή

συμψηφισμού

των

καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών. Επισημαίνεται ότι, στην
περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται χρόνος ασφάλισης και, ως εκ τούτου, ο
9
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χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται για τη λήψη συνταξιοδοτικής
παροχής.
Β. Αντίστοιχα, ποσά που έχουν καταβληθεί οποτεδήποτε για
χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων δεν επιστρέφονται
και ο σχετικός χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για τη λήψη
συνταξιοδοτικής παροχής.
Γ. Εάν όμως ο ασφαλισμένος έχει υποβάλει αίτημα διαγραφής
από

τον

Κλάδο

Μονοσυνταξιούχων

και

συμψηφισμού

των

καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές εισφορές
των

λοιπών

κλάδων

ασφάλισης

(Κύρια

σύνταξη,

υγειονομική

περίθαλψη, εφάπαξ παροχή), και εφόσον το σχετικό αίτημα δεν έχει
ανακληθεί, είναι δυνατός ο αιτούμενος συμψηφισμός μόνο σε
οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης
(κεφάλαιο και προσαυξήσεις). Στην περίπτωση αυτή, οι ασφαλιστικές
εισφορές στον κλάδο κύριας σύνταξης δεν επιβαρύνονται με τις
προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμψηφισμού και μετά.
Η ΕΟΟ καλεί τα μέλη της να μελετήσουν την εγκύκλιο (ΕΔΩ) και
να προσέλθουν στο ΤΣΑΥ για τη διευθέτηση του θέματός τους, το οποίο
διαφέρει κατά περίπτωση

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

10

TEYXOΣ 27 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Ενημέρωση από Ο.Σ. Πειραιά

Το μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ) Φλώρα
Ζερβού – Βάλβη ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας της Ιατρικής
Υπηρεσίας στο νοσοκομείο της Βούλας «Ασκληπιείο».

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Συμμετοχή της ΕΟΟ στην
9η Οδοντιατρική Σύνοδο Δυτικής Μακεδονίας

Τριμελής αντιπροσωπεία της ΕΟΟ, αποτελούμενη από τους κ.κ.
Αθανάσιο Κατσίκη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Ιωάννη Τζούτζα, γενικό
γραμματέα

της

ΕΟΟ

και

Μαρία

Μενενάκου,

Πρόεδρο

του

Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της
9ης

Οδοντιατρικής

Συνόδου

Δυτικής

Μακεδονίας,

η

οποία
11

TEYXOΣ 27 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

διοργανώθηκε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κοζάνης (ΟΣΚ), στην πόλη
της Κοζάνης, στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου και απηύθυναν χαιρετισμό και
ομιλίες σχετικά με τα επαγγελματικά θέματα των οδοντιάτρων της
χώρας μας.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Στις 6 – 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε
το 55ο Ετήσιο Συνέδριο της
Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις 08/09/2018 οι εργασίες του
55ου Ετήσιου Συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος,
που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Αργολίδας στο Ναύπλιο.
Στην εναρκτήριο συνεδρία απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της
Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος, κος I. Μελακόπουλος, ο πρόεδρος
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας, κος Δ. Παπαδημόπουλος, ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας κ.κ. Νεκτάριος, ο Δήμαρχος
Ναυπλιέων, κος Δ. Κωστούρος, ενώ την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, κος Α. Κατσίκης.
Σημειώνεται ότι οι περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων και
των επιτοίχιων επιδείξεων αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.stomatologia.gr.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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