
 

 

 

 

TEYXOΣ 21 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

 

Αλαλούμ με τις εισφορές των ελευθέρων 
επαγγελματιών για το 2018 

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του capital.gr, για 

δεύτερο κατά σειρά χρόνο θα συνεχισθεί η 

σύγχυση σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων 

επαγγελματιών, οι οποίες φέτος θα υπολογισθούν -σύμφωνα με τις 

τελευταίες πληροφορίες- με βάση το 85% του ακαθαρίστου 

εισοδήματος που δήλωσαν για το 2016 και όχι με βάση το καθαρό 

δηλωτέο εισόδημα τους. Η ανατροπή αυτή θα οδηγήσει φέτος σε 

κλιμακωτή αύξηση των εισφορών για όσους δήλωσαν το 2016 καθαρό 

εισόδημα ακόμα και 8% χαμηλότερο σε σχέση με το 2015. 
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 Την ίδια στιγμή, κατά την οποία, θα αλλάξει από φέτος η βάση 

υπολογισμού, συνεχίζουν να ισχύουν διαφορετικά ποσοστά εισφορών  

ανά κατηγορία ασφαλισμένων, ανάλογα με το επάγγελμά τους, το 

εισόδημα τους, το χρόνο ασφάλισης τους, τον τύπο της εργασιακής 

σύμβασης,  το πλήθος των εργοδοτών τους, αλλά ακόμα και τις 

σπουδές τους. 

 Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ύψος των εισφορών,  οι 

αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, δικηγόροι και γιατροί (ασφαλισμένοι 

στο τέως ΕΤΑΑ) με πάνω από 5 έτη ασφάλισης έχουν κλιμακωτές 

εκπτώσεις έως 50% σε όλες τις εισφορές τους, εφόσον έχουν εισόδημα 

από 7.032 έως 57.000 ευρώ. 

 Ωστόσο δεν ισχύουν οι εκπτώσεις αυτές για τους 

αυτοαπασχολούμενους με πάνω από 5 έτη ασφάλισης που έχουν 

πτυχίο ΑΕΙ, αλλά δεν ασκούν τα παραπάνω επαγγέλματα. 

 Ο χάρτης των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών είναι 

ένας χάρτης διακρίσεων, οριζόντιων, καθέτων και… εγκάρσιων. 

 Μόνο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η βάση υπολογισμού, που 

δεν είναι άλλη από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, αλλά και το 

γεγονός ότι οι εισφορές αυτές επιβάλλονται σε κάθε εισόδημα που 

προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα,  χωρίς καμία απαλλαγή 

σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης. 

 Πιο συγκεκριμένα, με βάση το νόμο Κατρούγκαλου που έχει τεθεί 

σε ισχύ από 1/1/2017, σε ό,τι αφορά τον νέο τρόπο υπολογισμού των 

εισφορών των επαγγελματιών, αλλά και με βάση όλες τις μετέπειτα 

υπουργικές εγκυκλίους ισχύουν τα εξής: 

 Διακρίσεις ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, αλλά και τον τύπο της 

εργασιακής σύμβασης 
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 Για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενους, ισχύει το κατώτατο όριο ασφαλιστέων 

αποδοχών το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό μισθό του άγαμου 

ανειδίκευτου εργάτη  (σ.σ. 586 ευρώ). 

 Ωστόσο για τους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και τους 

αποφοίτους ΑΕΙ που είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επαγγελματικό 

επιμελητήριο και έχουν κάτω από 5 έτη ασφάλισης, το κατώτατο όριο 

ασφαλιστέων αποδοχών αντιστοιχεί στο 70% του βασικού μισθού. 

 Διακρίσεις ανάλογα με τον τύπο της εργασιακής σύμβασης 

 Δεν ισχύει κανένα κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για 

όσους αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (αν και θα 

καταβάλλουν εισφορές 26,9% όπως οι περισσότεροι επαγγελματίες), 

όπως ισχύει για όλους τους αυτοαπασχολούμενους. 

 Διακρίσεις ανάλογα με το ταμείο ασφάλισης που υπάγονταν 

κάποιος προ της 1/1/2017 

 Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν εισφορές 26,9% 

επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος τους. 

 Ωστόσο, οι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι (ασφαλισμένοι του τέως 

ΕΤΑΑ, το οποίο εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017)  με πάνω από 5 

έτη ασφάλισης  έχουν και φέτος κλιμακωτές εκπτώσεις  στις εισφορές 

αυτές έως 50% εφόσον έχουν δηλώσει εισόδημα από 7.032 έως 57.000 

ευρώ. 

 Πχ ένας δικηγόρος που δήλωσε πέρσι εισόδημα 17.500 ευρώ θα 

έχει έκπτωση 47% στις εισφορές του. 

 Οι εκπτώσεις αυτές θα ισχύουν έως και τις 31/12/2020. 

 Ωστόσο για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ (πχ έμποροι, 

βιοτέχνες κλπ.) δεν ισχύει καμία έκπτωση. 
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 Διακρίσεις ανάλογα με τις σπουδές του ασφαλισμένου 

 Εκπτώσεις στις εισφορές τους έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι 

μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι και οι απόφοιτοι ΑΕΙ με έως 5 έτη 

ασφάλισης. 

 Συγκεκριμένα, η εισφορά τους για την κύρια ασφάλιση ανέρχεται 

στο 14% για τα πρώτα 2 χρόνια ασφάλισης και στο 17% για τα επόμενα 

3 χρόνια ασφάλισης. 

 Ωστόσο η έκπτωση αυτή δεν αφορά την εισφορά υπέρ της ιατρο-

φαρμακευτικής περίθαλψης, ούτε όμως και τις άλλες εισφορές, δηλαδή 

υπέρ του επικουρικού και του εφάπαξ. Καμία έκπτωση σε καμία 

εισφορά τους δεν έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι στον 

τέως ΟΑΕΕ, χωρίς πτυχίο ΑΕΙ, με έως 5 χρόνια ασφάλισης. 

 Επίσης απαλλάσσονται από κάθε εισφορά όσοι μηχανικοί, 

γιατροί, δικηγόροι είναι μέλη του αντίστοιχου επαγγελματικού 

συλλόγου τους, αλλά δεν ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα 

τους και έτσι δεν έχουν κανένα εισόδημα από αυτή. Ωστόσο, οι  άλλοι 

αυτοαπασχολούμενοι καταβάλλουν κάθε μήνα εισφορές τουλάχιστον 

158 ευρώ ακόμα και αν το μηνιαίο εισόδημα τους είναι κάτω από 586 

ευρώ. 

 Διακρίσεις ανάλογα με το πλήθος των εργοδοτών 

 Οι παραπάνω διακρίσεις ισχύουν και για όσους 

αυτοαπασχολούμενους αμείβονται με μπλοκάκι. Ωστόσο υπάρχει μία 

βασική διάκριση  μεταξύ των μπλοκάκηδων. Αυτή γίνεται με βάση το 

πλήθος των εργοδοτών τους. Έτσι όσοι μπλοκάκηδες αμείβονται από 1 

ή 2 εργοδότες, μοιράζονται τις εισφορές τους (τουλάχιστον 27,1%)  με 

αυτούς . 
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 Αντίθετα, όσοι διατηρούν μπλοκάκι κι έχουν πάνω από 2 

εργοδότες (πχ 3) αναλαμβάνουν αποκλειστικά μόνοι τους τις εισφορές 

τους (26,9%). 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Παρέμβαση του Δ.Σ. της ΕΟΟ για τον 
θάνατο κρατουμένου 

 

 

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του 26χρονου κρατουμένου 

Σώζου Μαλτέζου, στις φυλακές Λάρισας, εξαιτίας οξέως φατνιακού 

οιδήματος, το Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) 

εξέδωσε την  Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου το εξής δελτίο Τύπου: 

"Η ΕΟΟ, ως θεματοφύλακας της υγείας των πολιτών της χώρας 

μας δεν μπορεί να ανεχθεί, σε καμία περίπτωση, ότι υπάρχουν 

ιδρύματα, είτε φυλακές είτε άσυλα περίθαλψης ή φιλοξενίας 

ανθρώπων, στα οποία δεν παρέχεται η αναγκαία ιατρική και 

οδοντιατρική φροντίδα. 

Το Δ.Σ. της ΕΟΟ εκφράζει επίσης την ελπίδα του ότι ο θάνατος του 

26χρονου κρατουμένου θα είναι ο τελευταίος και εύχεται κανένας 

άνθρωπος να μην κινδυνεύσει στο μέλλον από νοσήματα, τα οποία είναι 

πολύ εύκολο να αντιμετωπιστούν. 

Το Δ.Σ. της ΕΟΟ ζητεί από τα υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης 

να προκηρυχθούν άμεσα οι αναγκαίες θέσεις ιατρικού και 
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οδοντιατρικού προσωπικού, καθώς και να δημιουργηθούν ικανές δομές 

Υγείας σε κάθε κλειστό ίδρυμα της χώρας μας. 

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της ΕΟΟ θα επιδιώξει 

συναντήσεις με τις πολιτικές ηγεσίας των υπουργείων Υγείας και 

Δικαιοσύνης, προκειμένου να καταθέσει τις σχετικές προτάσεις του 

προς επίλυση του ως άνω προβλήματος". 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την 
οργάνωση του 38ου Π.Ο.Σ. 

 

  

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η προεργασία για την 

πραγματοποίηση του 38ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου 

(ΠΟΣ), το οποίο έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί σε μία από 

τις πλέον όμορφες πόλεις της χώρας μας, τα Ιωάννινα. 

 Ήδη συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του 38ου ΠΟΣ, ως 

εξής: 

Πρόεδρος: Κοσμάς Τολίδης, Καθηγητής ΑΠΘ 

Συντ/τής Οργανωτικού: Αθανάσιος Υφαντής, Πρόεδρος του ΟΣΑ και 

μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΟ 

Συντ/τής Επιστημονικού: Δημήτριος Τορτοπίδης, Αναπλ.Καθηγητής ΑΠΘ 

 Από το Δ.Σ. της ΕΟΟ μετέχουν ως μέλη, οι εξής: 

Δημήτριος Μαυρίδης, Α’ αντιπρόεδρος της ΕΟΟ 

Βασίλης Τσανίδης, Β’ αντιπρόεδρος της ΕΟΟ 
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Ανδρέας Τσούνης, Ταμίας της ΕΟΟ 

Φώτης Τζέρμπος, Αναπλ.Καθηγητής ΕΚΠΑ και Ειδ.Γραμματέας της ΕΟΟ 

Πάνος Μωραΐτης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΟ 

Κωνσταντίνος Ουλής, Καθηγητής ΕΚΠΑ και μέλος της ΕΟΟ 

Σταύρος Τσέκερης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΟ 

 Τακτικά μέλη ορίστηκαν το ΑΠΘ οι Πάρις Γερασίμου, 

Αναπλ.Καθηγητής, και Δανάη Απατζίδου, Επικ.Καθηγήτρια και  

 Από το ΕΚΠΑ ο Βασίλης Παπαϊωάννου, Αναπλ.Καθηγητής. 

  Ο συνδιοργανωτής Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων όρισε σαν 

μέλος τον  Δημήτριο Κήττα, Πρόεδρο του Συλλόγου.  

 Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν από ΑΠΘ ο Χρήστος 

Αγγελόπουλος, Επίκ.Καθηγητής και η Όλγα Νάκα, Λέκτορας, από το 

ΕΚΠΑ ο Γεώργιος Μπομπέτσης, Επίκ.Καθηγητής ΕΚΠΑ, και από τον 

Ο.Σ.Ιωαννίνων η Βασιλική Πασιά, Γεν.Γραμματέας.  

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Να επανέλθει η διατύπωση του 

άρθρου 15, ζητούν οι 
Πανεπιστημιακοί οδοντίατροι 

 

 

 Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αθηναϊκού/Μακεδονικού 

Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΜΠΕ), της Τρίτης 20 Φεβρουαρίου, την 

επαναφορά, στο νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, του 
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άρθρου 15, το οποίο αφορά τη ρύθμιση και περαίωση των 

αναδρομικών οφειλών τους στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ), ζητούν οι πανεπιστημιακοί οδοντίατροι, οι οποίοι 

διατηρούν οδοντιατρείο εκτός Πανεπιστημίου. 

 Δυστυχώς, την τελευταία στιγμή, το 
άρθρο αφαιρέθηκε από το Νομοσχέδιο για την 
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσφορία 
της οδοντιατρικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας. 

 Σε πρόσφατη απόφαση της Γ.Σ. των μελών ΔΕΠ, αποφασίσθηκε, 

μεταξύ των άλλων η συνέχιση των επαφών σε πολιτικό επίπεδο 

προκειμένου να γίνει προσπάθεια για την άμεση ένταξη της σχετικής 

τροπολογίας σε νομοσχέδιο. 

 Ζητούν μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος, να μην εκδοθεί 

ΚΥΑ του Νόμου 4415/2016 και ιδιαίτερα του άρθρου 27, που αφορά 

στις οφειλές των μελών ΔΕΠ από ελεύθερο επάγγελμα στους Ειδικόύς 

Λογαριασμούς Κονδυλίων Ερευνας. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Γνωμοδότηση αρ. 198/2017 του 
Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους (ΣΤ’ Τμήμα) 

 

 

 Με την υπ. αρ. 198/2017 ομόφωνη γνωμοδότησή του, το ΣΤ’ 

τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρει τα εξής: 
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1. Η διαγραφή από τον κλάδο των μονοσυνταξιούχων του πρώην 

ΤΣΑΥ και η επιστροφή σε αυτούς των οικείων ασφαλιστικών 

εισφορών, ως καταβληθεισών αχρεωστήτως, δεν είναι επιτρεπτή. 

2. Ο αναδρομικός καταλογισμός των οφειλόμενων ασφαλιστικών 

εισφορών είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτός, πλην όμως αυτός καθίσταται 

ανεπίτρεπτος, υπό την έννοια ότι θα 

ακυρωθεί δικαστικώς, εφόσον το 

οικείο ασφαλιστικό ταμείο είχε επί 

μακρόν δημιουργήσει, με θετικές του 

ενέργειες, εύλογη και σταθερή πεποίθηση στον  υπόχρεο ότι δεν 

υποχρεούται να καταβάλλει τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές 

εισφορές και συγχρόνως διαπιστώνεται αρμοδίως ότι συντρέχει 

κίνδυνος σοβαρού κλονισμού της οικονομικής καταστάσεως του 

υπόχρεου. 

3. Επί αναδρομικής επιβολής οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, 

θα επιβληθεί συγχρόνως και πρόσθετο τέλος (προσαυξήσεις), λόγω 

εκπρόθεσμης καταβολής, εκτός αν το οικείο ασφαλιστικό ταμείο είχε 

επί μακρόν δημιουργήσει, με θετικές του ενέργειες, εύλογη και 

σταθερή πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υποχρεούται να 

καταβάλλει τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές και 

4. Η επιβολή τόκων, λόγω καθυστέρησης καταβολής των 

οφειλομένων εισφορών, είναι ανεπίτρεπτη. 

 

Στο τέλος της έκδοσης θα βρείτε τη γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους για τους μονοσυνταξιούχους 
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Ενέργειες της ΕΟΟ εν όψει της γνωμοδότησης του ΝΣΚ 

 

Επ’ ευκαιρία της ως άνω γνωμοδότησης του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, αλλά και άλλων θεμάτων, τα 

οποία αφορούν τον ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ έχει ήδη ζητήσει 

συνάντηση με τον υφυπουργό Εργασίας, αρμόδιο για τα θέματα της 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιο Πετρόπουλο. 

 Η απάντηση στο αίτημα του Προέδρου της ΕΟΟ ήταν θετική και 

βρισκόμαστε εν αναμονή του ορισμού της ημέρας και της ώρας της 

συνάντησης. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Έκδοση από την ΕΟΟ εγχειριδίου με τίτλο 
«Οδοντιατρικό αμάλγαμα: Επιβίωση υπό 
όρους ή απόσυρση;»   

 

 Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Μαΐου 2017 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)1102/2008, η Επιστημονική 

Επιτροπή της ΕΟΟ θα αποστείλει  σε κάθε Οδοντιατρικό Σύλλογο 

αριθμό Εγχειριδίων της ενημερωτικής επιστημονικής έκδοσης με τίτλο 

«Οδοντιατρικό αμάλγαμα: Επιβίωση υπό όρους ή απόσυρση;». 

Συγγραφική ομάδα της εν λόγω έκδοσης είναι ο Καθηγητής Ιωάννης 

Τζούτζας και η Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Αντωνιάδου.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Αντίδραση της ΕΟΟ στις απαράδεκτες δηλώσεις 
του Δ. Μάρδα για τις οδοντιατρικές εργασίες στα 
Σκόπια  

 

  

 Την έντονη αντίδραση της ΕΟΟ προκαλούν οι πρόσφατες 

δηλώσεις (ΣΚΑΪ) του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος 

έκανε με θετικό τρόπο αναφορά στην εικαζόμενη μετακίνηση Ελλήνων 

πολιτών στα Σκόπια, προκειμένου να υποβληθούν σε οδοντιατρικές 

εργασίες… 

 Η ΕΟΟ τονίζει σε όλους τους τόνους ότι με τη γειτονική χώρα 

μπορεί να μας συνδέουν εμπορικές και οικονομικές σχέσεις (όπως π.χ. 

ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκατασταθεί εκεί για λόγους 

καλύτερων φορολογικών και ασφαλιστικών όρων), η διαφορά, όμως, 

είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις κερδίζουν από τον σκοπιανό πληθυσμό. 

Το κέρδος, αντιθέτως, των Σκοπιανών επιχειρήσεων από Έλληνες 

πολίτες επιδεινώνει, συν τοις άλλοις, έτι περαιτέρω την εκροή 

συναλλάγματος για τη χώρα μας. Θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Μάρδας 

ότι τα δύο ως άνω μεγέθη δεν οδηγούν στην ίδια κατεύθυνση.   

 Η οικονομική πίεση, την οποία υφίσταται σε βαθμό απελπισίας ο 

Έλληνας οδοντίατρος και την οποία η ΕΟΟ επανειλημμένως έχει εκθέσει 

σε κυβερνητικούς παράγοντες, ενώ έχει προτείνει, παράλληλα, κίνητρα 

και φοροελαφρύνσεις για τους οδοντιάτρους της παραμεθορίου, καθώς 

και επιδότηση για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των 

οδοντιατρεών στις παραμεθόριες περιοχές, προκειμένου αυτά να 
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καταστούν ανταγωνιστικά, είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να προτάξει 

και ο κ. Μάρδας, πριν σπεύσει να αβαντάρει τους Σκοπιανούς 

οδοντιάτρους! 

 Τα ως άνω προτεινόμενα από την ΕΟΟ μέτρα αυξάνουν τον κύκλο 

εργασιών για τους οδοντιάτρους, ενώ, την ίδια στιγμή, λειτουργούν ως 

φραγμός για την εξαγωγή συναλλάγματος από τη χώρα μας. 

 Συνεπώς, ο κ. Μάρδας πρέπει να κατανοήσει ότι οι δηλώσεις τους 

στρέφονται προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, γεγονός το οποίο 

καταδικάζει η ΕΟΟ. 

 

 

 

 

 

 

……. ανά τη Χώρα 

 

 

 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 Σε ντοκιμαντέρ ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας 

 Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας συμμετείχε για πρώτη 

φορά ως υποστηρικτής στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Πελοποννήσου. To μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος διεξήχθη στην 

Καλαμάτα. 

 Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας έδωσε το παρών με την 

εισήγησή του η στο αυστριαλιανής παραγωγής ντοκιμαντέρ με τίτλο       
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' That sugar film ' με θέμα τις επιδράσεις της κοινής ζάχαρης στα δόντια 

και στην υγεία γενικότερα. Εισηγητής ήταν ο οδοντίατρος και μέλος του 

Συλλόγου Μεσσηνίας, κ. Μιχάλης Μπορνόβας. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Αδελφοποίηση των 

Οδοντιατρικών Συλλόγων 

Κεφαλληνίας και Πειραιώς 

  

 

 

 

 Σε εορταστική εκδήλωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς 

στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 10 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 

αδελφοποίηση των Οδοντιατρικών Συλλόγων Κεφαλληνίας και 

Πειραιώς. 

 Στα πλαίσια της αδελφοποίησης ο Οδοντιατρικός Σύλλογος 

Κεφαλληνίας τίμησε με το μετάλλιο του Συλλόγου τον καθηγητή 

Οδοντιατρικής κ. Μιχάλη Τζάκη, Δρ Οδ, Ph D, ως μια κορυφαία 

προσωπικότητα που συνδέει την Κεφαλονιά με τον Πειραιά στον 

επιστημονικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Αναγγέλθηκε επίσης η 

απονομή του μεταλλίου του Ο.Σ.Κεφαλληνίας στην πρόεδρο του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, κα Μαρία Μενενάκου, που 

θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά, σε επόμενη συνάντηση 

αντιπροσωπειών των δύο Συλλόγων. 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Παράνομες εταιρείες  για 

λεύκανση οδόντων 

 

Για εταιρείες- φαντάσματα, που διαφημίζουν ανεξέλεγκτα στο 

διαδίκτυο προϊόντα λεύκανσης, κάνει λόγο ο Οδοντιατρικός Σύλλογος 

Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ), προειδοποιώντας τους πολίτες. 

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, οι εταιρείες αυτές 

έχουν βρει πρόσφορο έδαφος στο Διαδίκτυο και «χρησιμοποιώντας 

δημοφιλείς πλατφόρμες επικοινωνίας, προωθούν σιωπηλά, χωρίς 

κανέναν έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας σκευάσματα 

αγνώστου προελεύσεως και ποιότητας, αποτελώντας κίνδυνο για τη 

Δημόσια Υγεία και τους Έλληνες καταναλωτές». 

 Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΣΘ, Αθανάσιος Δεβλιώτης 

τονίζει πως «παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις των εν λόγω εταιριών. 

 Μετά τη σφράγιση του παράνομου ινστιτούτου λεύκανσης που 

λειτουργούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η εν λόγω επιχείρηση 

συνεχίζει να προωθεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της μέσω 

διαδικτύου. Εντοπίσαμε σε γνωστό διαδικτυακό κανάλι διαφήμιση, 

όπου μια εμφανίσιμη νεαρή, εκθειάζει τις ιδιότητες των λευκαντικών 

σκευασμάτων που εμπορεύεται η επίμαχη εταιρία, τονίζοντας μάλιστα 

ότι πρόκειται για καθόλα νόμιμη πατέντα, χωρίς κανένα κίνδυνο για την 

υγεία». 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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