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Κινητοποιήσεις 
Συγκέντρωση 
και ψήφισµα 
διαµαρτυρίας 
Σήµερα, στις 11.30 το πρωί, τα µέλη 
του ΟΣΘ θα πραγµατοποιήσουν συγκέντρωση 

µπροστά από το υπουργείο 
Μακεδονίας-Θράκης και θα παραδώσουν 

ψήφισµα διαµαρτυρίας 
στον υπουργό Θεόδωρο Καράογλου. 

Στο ψήφισµα θα ζητούν από 
την πολιτεία να εφαρµόσει άµεσα 
µέτρα αύξησης της ανταγωνιστικότητας 

των οδοντιάτρων της Βορείου 
Ελλάδος, µε µείωση των συντελεστών 

ΦΠΑ των οδοντιατρικών υλικών, 
µε χορήγηση χαµηλότοκων δανείων 

για βελτίωση του εξοπλισµού 
των οδοντιατρείων τους, µε την προώθηση 

και ανάπτυξη οδοντιατρικού 
τουρισµού και µε ευνοϊκότερη φορολογική 

µεταχείρισή τους. Επίσης, 
ανακεφαλαιοποίηση όλων των 
ασφαλιστικών ταµείων και του ΤΣΑΥ, 
θέσπιση ειδικού επιδόµατος ανεργίας 
για τους υγειονοµικούς, θέσπιση 
επιδόµατος µητρότητας για όλες 
τις γυναίκες υγειονοµικούς στα πρότυπα 

του ΙΚΑ και λήψη µέτρων για 
το οξύ πρόβληµα της µετάβασης 
των ελλήνων ασθενών στις όµορες 
βαλκανικές χώρες νια φθηνότερη 
αλλά ευκαιριακή οδοντιατρική περίθαλψη. 

Σύµφωνα µε τον ΟΣΘ, το ασφαλιστικό 
τους ταµείο (ΤΣΑΥ), «εντελώς 

παράνοµα και για λόγους που µόνο 
n διοίκησή του γνωρίζει, δεν υποβάλλει 

οικονοµικούς απολογισµούς 
ούτε καταθέτει ισολογισµούς από 
το 2001 µέχρι σήµερα. Η σκοπιµότητα 

αυτής της 'αµέλειας' δίνει στον 
εκάστοτε υπουργό Οικονοµικών τη 
δικαιολογία, ώστε να µην καταβάλλει 
στο ταµείο µας τα χρωστούµενα 
που υποχρεούται από την τριµερή 
συµµετοχή του κράτους και που σήµερα 

ανέρχονται σε 506 εκατ. ευρώ». 

Στο µεταξύ, σήµερα στις 11.30 το 
πρωί, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

και n Ελληνική Οδοντιατρική 
Οµοσπονδία διοργανώνουν συγκέντρωση 

διαµαρτυρίας έξω από 
το υπουργείο Υγείας. Στην απεργία 
συµµετέχει και n ΟΕΝΓΕ, µε κεντρικό 

αίτηµα τη στήριξη του ΕΟΠΥΥ 
και του δηµόσιου συστήµατος 

υγείας. 
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